
Pārskats par izsniegtajiem nosacījumiem un to ievērošanu
Daugavpils reģionālā vides pārvalde

Nr. Nosacījumi Iestrādāts

1. Teritorijas plānojumam jābūt izstrādātam saskaņā ar LR 22.05.2002. likuma „Teritorijas plānošanas likums” un MK
10.10.2009. noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” prasībām.

Ir ņemts vērā

2. Teritorijas plānojuma kartēs nepieciešams atzīmēt publiskās ūdenstilpnes, kā arī paredzēt potenciālo pludmaļu
ierīkošanas vietas.

Ir ņemts vērā, skat.
TIAN 9.8., 9.2.3.,
grafiskās daļas karte
„Teritorijas plānotā
(atļautā)
izmantošana”

3. Plānos un kartēs nepieciešams iezīmēt vides un dabas resursu aizsargjoslas, ekspluatācijas, sanitārās un drošības
aizsargjoslas saskaņā ar LR 05.02.1997. likuma „Aizsargjoslu likums” prasībām. Noteikt saimnieciskās darbības
ierobežojumus tajās.

Ir ņemts vērā, skat.
TIAN 7.nodaļa,
grafiskās daļas karte
„Teritorijas plānotā
(atļautā)
izmantošana”

4. Nepieciešams noteikt virszemes ūdens objektu (upju, ezeru) aizsargjoslu platumus Aglonas novada apdzīvotās vietās
(ciematu robežās). Virszemes ūdensobjektu aizsargjoslās paredzēt darbību aprobežojumus atbilstoši LR 05.02.1997.
likuma „Aizsargjoslu likuma” 35.panta un 37.panta prasībām.

Ir ņemts vērā, skat.
TIAN 7.1.1. un
7.1.2., grafiskās daļas
karte „Teritorijas
plānotā (atļautā)
izmantošana”

5. Izstrādājot teritorijas plānojumu, nepieciešams ietvert informāciju par novada teritorijā esošiem artēziskiem
urbumiem un iekļaut sekojošas ziņas: Urbumu saraksts, atrašanās vieta, īpašnieks, lietotājs, stāvoklis, aizsargjoslas,

TIAN 6.23.2.



plānotā apsaimniekošana. Urbumus jāatspoguļo dabas pamatnes kartē.

6. Norādīt upes (upju posmus), uz kurām zivju aizsardzības nolūkā aizliegts būvēt un atjaunot hidroelektrostaciju
aizsprostus un veidot jebkādus mehāniskus šķēršļus saskaņā ar LR MK 15.01.2002. noteikumu Nr.27 „Noteikumi par
upēm (upju posmiem), uz kurām zivju aizsardzības nolūkā aizliegts būvēt un atjaunot hidroelektrostaciju aizsprostus
un veidot jebkādus mehāniskus šķēršļus” prasībām.

TIAN 6.32.

7. Izstrādājot MK 10.10.2009. noteikumu Nr.1148, 28.13.punktā minētos nosacījumus, jāievēro MK 28.12.2004.
noteikumu Nr.1069 „Noteikumi par ārējo inženierkomunikāciju izvietojumu pilsētās, ciemos un lauku teritorijās”
prasības.

TIAN 6.23.

8. Iekļaujot teritorijas plānojuma izstrādē MK 10.10.2009.noteikumu Nr.1148 28.15.punktā minēto informāciju,
jāievēro MK 16.05.2006. noteikumu Nr.400 „Noteikumi par vides aizsardzības prasībām degvielas uzpildes stacijām,
naftas bāzēm un pārvietojamām cisternām” prasības.

TIAN 6.22.

9. Izstrādājot MK 10.10.2009. noteikumu Nr.1148, 28.17.punktā minētos nosacījumus, jāievēro MK
27.07.2004.noteikumu Nr.628 „Īpašās vides prasības piesārņojošo darbību veikšanai dzīvnieku nometnēs” prasības.

TIAN 6.11. un 6.15.

10. Izstrādājot MK 06.10.2009. noteikumu Nr.1148, 28.17.punktā minētās prasības, jāievēro LR 21.05.1996.likuma „Par
zemes dzīlēm”, MK 19.09.2006. noteikumu Nr.779 „Derīgo izrakteņu ieguves kārtība”, MK 06.09.2011. noteikumu
Nr.696 „Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība”
prasības.

TIAN 6.27. un 9.3.2.

11. Izstrādājot teritorijas plānojumu nepieciešams iekļaut un iezīmēt esošās un perspektīvē izmantojamās derīgo
izrakteņu atradnes (informācija par derīgo izrakteņu atradnēm pieejama VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un
meteoroloģijas centrs”). Teritorijas plānojumā jāiekļauj arī izstrādātos karjerus, kuros nepieciešams veikt
rekultivāciju, jāveic potenciālo rekultivējamo vietu uzkartēšanu.

Ir ņemts vērā, skat.
TIAN 9.3.2.,
grafiskās daļas karte
„Teritorijas plānotā
(atļautā)
izmantošana”

12. Izstrādājot MK 06.10.2009. noteikumu Nr.1148, 28.29.punktā minētās prasības, nepieciešams ņemt vērā prasības, ko
nosaka Daugavas upju baseina apgabala apsaimniekošanas plāns no 2010.g. līdz 2015.g., tai skaitā pasākumu
programmu. Vienlaikus pievēršam uzmanību, ka saskaņā ar Daugavas upju baseina apgabala apsaimniekošanas plānu

TIAN 6.33. un 9.8.



no 2010.g. līdz 2015.g., Cirīšu ezers (kods E125) ir noteikts, kā ūdensobjekts ar ļoti sliktu pašreizējo ekoloģisko
kvalitāti. Lai nepasliktinātu Cirīšu ezera ekoloģisko kvalitāti un sasniegtu Daugavas upju baseina apgabala
apsaimniekošanas plāna 7.pielikumā minēto ekoloģisko kvalitāti: izstrādājot teritorijas plānojumu lūdzam
izvērtēt Aglonas ciema notekūdeņu savākšanas sistēmas un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbības
efektivitāti, piemēram, ekoloģisko svētku laikā; ņemt vērā, ka Jaunaglonas arodvidusskolas notekūdeņu
attīrīšanas iekārtas atrodas sliktā tehniskā  stāvoklī (darbojas mehāniskā režīmā), un attīrītie notekūdeņi pēc
notekūdeņu attīrīšanas iekārtām tiek novadīti Tartakas upē, kas plūst cauri Cirīšu ezeram.

13. Teritorijas plānojumā paredzēt pasākumus, lai nodrošinātu decentralizētās kanalizācijas sistēmās savākto notekūdeņu
un ar tiem saistīto atkritumu savākšanu un utilizēšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Paredzēt riska
samazināšanas pasākumus un ierobežojumus vietās, kur decentralizētās kanalizācijas sistēmas var ietekmēt ūdeņus,
aizsargājamās dabas teritorijas, aizsargjoslas utt..

TIAN 6.23.2. un 6.24.

14. Plānojot jaunu objektu izbūvi, masu pasākumu rīkošanas vietu izveidi pievērst uzmanību notekūdeņu
apsaimniekošanai (ievērojot MK 22.01.2002. noteikumu nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” un
ar MK noteikumiem Nr.214 no 15.06.1999. apstiprināta Latvijas būvnormatīva LBN 223–99 „kanalizācijas ārējie
tīkli un būves” prasības).

TIAN 6.23.2.

15. Ņemt vērā, ka Aglonas novada Kastuļinas pagasta Priežmales ciema un Grāveru pagasta Grāveru ciema notekūdeņu
attīrīšanas iekārtas pašreiz atrodas sliktā tehniskā stāvoklī.

Saskaņā ar spēkā
esošiem normatīviem
aktiem šīs prasības nav
Teritorijas plānojuma
uzdevums. Tās ir
iestrādātas Aglonas
novada attīstības
programmā 2012.–2018.
gadam.

16. Izstrādājot MK 06.10.2009. noteikumu Nr.1148, 28.30.punktā minētās prasības, jāievēro MK 27.12.2005. noteikumu
Nr.1014 „Ūdensobjektu ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumu izstrādāšanas kārtība” prasības.

TIAN 9.8.

17. Sadalīt teritoriju pēc lietošanas mērķiem (lauksaimniecībai, rekreācijai, apbūvei un ražošanai izmantojamās zonas TIAN 9.nodaļa un



utt.). iespējamo ražošanas uzņēmumu izvietošanu paredzēt vietās, kur būs vismazākā ietekmes uz vidi un cilvēku
veselību.

grafiskās daļas karte
„Teritorijas plānotā
(atļautā) izmantošana”

18. Izstrādājot teritorijas plānojumu ir jānosaka teritorijas, kurām, saskaņā ar MK 10.10.2009. noteikumu Nr. 1148,
53.p.–58.p. prasībām, ir izstrādājami detālplānojumi un atzīmētas tās grafiskajās kartēs (plānos).

Nosacījumi
lokālplānojuma un
detālplānojuma izstrādes
nepieciešamībai
noteiktas TIAN 5.13. un
5.14.punktos; grafiskās
daļas kartē „Teritorijas
plānotā (atļautā)
izmantošana” atbilstoši
šiem punktiem tās
attēlot nav
nepieciešams.

19. Plānā jāatzīmē piesārņotās un potenciālo piesārņotās vietas atbilstoši MK 20.11.2001. noteikumu Nr.483 „Piesārņoto
un potenciāli piesārņoto vietu apzināšanas un reģistrācijas kārtība” prasībām, un jānosaka darbības ierobežojumi
tajās.

TIAN 6.33., grafiskās
daļas kartē „Teritorijas
plānotā (atļautā)
izmantošana”

20. Izstrādāt neizmantoto un nesakopto teritoriju izmantošanas koncepciju un paredzēt bojāto zemju rekultivāciju. Saskaņā ar spēkā
esošiem normatīviem
aktiem šīs prasības nav
Teritorijas plānojuma
uzdevums. Bojāto zemju
rekultivācija paredzēta
TIAN 6.33. un 9.3.2.
punktos

21. Izstrādājot teritorijas plānojumu ņemt vērā, ka Tartaka (Kameņecas dzirnavu hidroelektrostacijas), Aglonas pagastā,
Aglonas novadā un Kameņecas (Jaunaglonas) hidroelektrostacijas, Parka ielā 5, Jaunaglonā, Aglonas pagastā,
Aglonas novadā hidrotehniskās būves uz Tartaka upes tiek izmantotas ūdens līmeņa regulēšanai Rušona ezerā. Dotās

Ir ņemts vērā, nosakot
teritorijas kā tehniskās
apbūves teritorijas.



Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra

1. Saskaņā ar 06.10.2009. noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi”
31.punktu pašvaldības teritorijas plānojuma izstrādei izmantot Latvijas ģeodēziskajā koordinātu
sistēmā LKS 92TM izstrādātu topogrāfisko karti (ne vecāku par pieciem gadiem) ar mēroga noteiktību
1:10000, bet atsevišķām pašvaldības teritorijas daļām, ja nepieciešams,– topogrāfisko plānu ar mēroga
noteiktību 1:5000 vai 1:2000, ja ir pieejama atbilstoša mēroga kartogrāfiskā pamatne..

Izstrādei izmantota 2007.–
2008.gadā gatavota Latvijas
ģeodēziskajā koordinātu sistēmā
LKS 92TM izstrādāta vienkāršotā
topogrāfiskā karte ar mēroga
noteiktību 1:10000.

2. Teritorijas plānojuma grafisko daļu izstrādāt digitālā veidā vektordatu formātā 1992. gada Latvijas
koordinātu sistēmā (LKS–92).

Ņemts vērā

3. Vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma, detālplānojuma un to grozījumu kartēs (plānos) norādīt tās
koordinātu sistēmu, koordinātu tīklu, nosaukumu, mērogu, lietotos apzīmējumus un izstrādātāju. Ja
kartes (plāna) izdruka ir veikta citā mērogā nekā kartogrāfiskā pamatne, papildus mērogam norādīt arī
pamatnes noteiktību.

Ņemts vērā

4. Ja kartes (plāna) izdruka ir veikta citā mērogā nekā kartogrāfiskā pamatne, papildus mērogam norādīt
arī pamatnes noteiktību.

Ņemts vērā

5. Teritorijas plānojuma kartēs parādīt un teksta daļā uzskaitīt visus pašvaldības teritorijā esošos
ģeodēziskos punktus un, atbilstoši Aizsargjoslu likuma 20.pantam, noteikt aizsargjoslas ap tiem.

TIAN 7.2.7. apakšnodaļā noteiktas
aizsargjoslas ap ģeodēziskā tīkla
punktiem.
Uzskaite par visiem pašvaldības
teritorijā esošiem punktiem nav TP
uzdevums.

6. Informācija par valsts ģeodēziskā tīkla punktiem iegūstama Valsts ģeodēziskā tīkla datubāzē – VĢTDB
(http://map.lgia.gov.lv/ sadaļā Ģeodēzija/valsts ģeodēziskā tīkla datubāze/, Informācija datubāzē tiek
regulāri papildināta un atjaunota, tāpēc lūdzam regulāri sekot izmaiņām.

Ņemot vērā to, ka mainījusies
likumdošana – ar 2012. gada
27.jūliju ir stājušies spēkā Ministru
kabineta noteikumi Nr. 497
„Vietējā ģeodēziskā tīkla
noteikumi”, kas nosaka vietējā
ģeodēziskā tīkla punktu
ierīkošanas, uzturēšanas, kā arī

7. Valsts ģeodēziskā tīkla punkti ir attēloti pielikumā pievienotajā shēmā, un klāt pievienotajā tabulā ir
dotas punktu koordinātas, administratīvā adrese un pēdējais apsekošanas gads. Papildus informācija
VĢTDB.

8. Informācija par vietējā ģeodēziskā tīkla punktiem uztur pašvaldība – kontaktpersona vietējo ģeodēzisko
tīklu jautājumu risināšanai Aglonas novada zemes ierīkotājs Ainārs Strelčs, ainars.strelcs@aglona.lv.

HES pašlaik nedarbojas un to hidrotehniskās būves atrodas sliktā tehniskā stāvoklī.

22. Informējam, ka izstrādājot teritorijas plānojumu, nepieciešams ievērot LR likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu”
un MK noteikumu Nr.157 no 23.03.2004. „Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi novērtējums” prasības.

Ir ņemts vērā, ir saņemts
VVPB atzinums par
SIVN nepiemērošanu.



9. Pielikumā pievienojam papildus nivilēšanas III un IV klases punktu sarakstu un shēmu DGN formātā.
Šie nivilēšanas punkti ir vietējā ģeodēziskā tīkla sastāvdaļa, aptuvenas punktu koordinātas (50 līdz 100
m robežās) iegūstamas no shēmas. Lai iegūtu precīzu punktu atrašanās vietu, jāgriežas pašvaldībā pie
atbildīgā par vietējo ģeodēzisko tīklu vai jāprecizē uz vietas, apsekojot šos punktus apvidū, vadoties
pēc tabulā dotā apraksta.

informācijas sniegšanas kārtību”,
pašvaldībām līdz 2013. gada
31.decembrim jāveic pirmreizējā
vietējā tīkla apzināšana un
izvērtēšana.
ģeodēziskā tīkla punktu
aktualizēšana un informācijas
uzturēšana nav teritorijas
plānojuma uzdevums.

10. Saskaņā ar MK 06.0.2009. noteikumu Nr.1148 13.punktu iesniegt LĢIA teritorijas plānojumu
atzinuma sniegšanai. Plānojums jāiesniedz vektordatu formā, lai būtu iespējams izvērtēt darba
atbilstību nosacījumiem.

11. Informējam, ka LĢIA rīcībā par Aglonas novada teritoriju ir 2007.–2008.gadā gatavots vienkāršotās
topogrāfijas kartes M 1: 10 000, bet Aglonas pagasta teritorijā arī 2005.gadā sagatavotas kartes.
Lielākajā daļā novada teritorijai 2010.gadā veikta aerofotogrāfēšana un sagatavotas ortofotokartes M
1:10 000, bet daļai Kastuļinas pagasta uz šo brīdi pieejamas tikai 2005. gada ortofotokartes. 2011.gadā
ir veikti aerofotogrāfēšanas darbi un trešajā ceturksnī plānota ortofotokaršu sagatavošana.

––––

12. 2005. gada vienkāršoto topogrāfisko karšu aktualizācija Aglonas novada teritorijā nav iekļauta LĢIA
2011. gada darba plānā, bet tā ir iespējama kā maksas pakalpojums.

––––

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija

Nr. Nosacījumi Iestrādāts
1 Aglonas novadā atrodas kultūras pieminekļi – objekti, kas iekļauti spēkā esošajā valsts aizsargājamo

kultūras pieminekļu sarakstā, kuru 1998. gada 29.oktobrī apstiprinājusi Latvijas Republikas Kultūras
ministrija ar rīkojumu Nr.128.

TIAN 8.nodaļa 8.1. punkts

2 Saskaņā ar likuma „Par kultūras pieminekļu aizsardzību” 23. Pantu un „Aizsargjoslu likuma” 8.pantu
aizsardzības zona ap valsts aizsargājamajiem kultūras pieminekļiem lauku teritorijā noteikta 500 m, ja tā
nav noteikta īpaši. Jebkuru saimniecisko darbību pieminekļu aizsardzības zonā var veikt tikai ar
Inspekcijas atļauju

TIAN 8.nodaļa

3 Plānojot teritorijas izmantošanu vai paredzot jebkāda veida saimniecisko darbību kultūras pieminekļos vai
to aizsardzības zonās, saistoši šādi normatīvie akti:
– likums „Par kultūras pieminekļu aizsardzību”;
– MK 2003. gada 26.augusta noteikumi Nr.474 „Noteikumi par kultūras pieminekļu aizsardzību,
izmantošanu, restaurāciju, valsts pirmpirkuma tiesībām un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu”;
– citi normatīvie akti, kuros ietverti kultūras pieminekļu aizsardzības jautājumi

TIAN 8.nodaļa 8.1. punkts

4 Teritorijas plānojuma 2012.–2024. gadam paskaidrojuma rakstā ietverama informācija par kultūras
mantojumu Aglonas novadā kopumā un par valsts aizsargājamiem kultūras pieminekļiem šajā teritorijā: to
uzskaitījums, raksturojums, informācija par pieminekļu pašreizējo stāvokli, izpēti un saglabāšanas

Ir ņemts vērā



VAS „Latvijas Valsts ceļi” Latgales reģiona Dagdas nodaļa

Nr. Nosacījumi Iestrādāts
1 Plānojot teritoriju apbūves attīstību, jāņem vērā demogrāfisko situāciju Latvijā (iedzīvotāju skaita

samazināšanās un aprūpējamo cilvēku īpatsvara palielināšanās), kas nosaka nepieciešamību vispirms
rekonstruēt esošas blīvāk apdzīvotās, tās labiekārtojot un paplašinot, nevis izveidojot jaunas apbūves

Ir ņemts vērā. Piem. mainīta
Jaunaglonas ciema robeža.

pasākumiem. Aprakstu vēlams papildināt ar objektu raksturojošu foto attēlu.
5 Grafiskajā daļā ar apzīmējumiem un numerāciju uzrādāmi nekustamie kultūras pieminekļi un aizsardzības

zonas ap tiem. Grafiskajam materiālam pievienojams skaidrojums (eksplikācija) ar katra pieminekļa
nosaukumu un valsts aizsardzības numuru.

Ir ņemts vērā

6 Teritorijas plānojuma 2012.–2024. gadam apbūves noteikumos sniedzami norādījumi un informācija par
kultūras pieminekļu un to aizsardzību zonās pieļaujamo izmantošanu un izmantošanas noteikumiem.
Saskaņā ar likuma „Par kultūras pieminekļu aizsardzību” 3.pantu kultūras pieminekļus aizliegts iznīcināt,
tādēļ arheoloģisko pieminekļu teritorijās nav pieļaujama jaunu ēku būvniecība, ceļu, karjeru, ūdenstilpju
izveide, kā arī citi ar zemes reljefa pārveidojumiem saistīti darbi. Savukārt saskaņā ar MK 2003. gada
26.augusta noteikumu Nr.474 „Noteikumi par kultūras pieminekļu aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju,
valsts pirmpirkuma tiesībām un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu” 35. un 43.punktu
saimnieciskā darbība kultūras pieminekļu aizsardzības zonās veicama saglabājot kultūras uztveri. Kultūras
pieminekļu aizsardzības zonās nav pieļaujama tāda saimnieciskā darbība, kas var apdraudēt kultūras
pieminekli, tāpēc 100 m rādiusā ap kultūras pieminekļiem derīgo izrakteņu (smilts–grants) karjeru izstrāde
nav ieteicama, pārējā 500 m aizsardzības zonas teritorijā jaunu karjeru izveide atsevišķi saskaņojuma
Inspekcijā.

TIAN 8.nodaļa 8.1. punkts

7 Kultūrvēsturiski nozīmīgus objektus, kas nav iekļauti valsts aizsargājamo pieminekļu sarakstā, uzrādīt
atsevišķi. Tiem aizsardzības zonas nav jānorāda.

Ir uzrādīti plānotie kultūras
pieminekļi un tiem noteiktas
aizsargjosla 500m.

8 Teritorijas plānojumā ap kultūras pieminekļiem vēlams izstrādāt individuālas aizsardzības zonas, vadoties
no konkrētās pieminekļa atrašanās vietas un iespējamās ārējās vizuālās ietekmes un pieminekļa ainaviskās
uztveres, atbilstoši MK 2003. gada 19.jūlija noteikumiem Nr.392 „Kultūras pieminekļu aizsargjoslu
(aizsardzības zonu) noteikšanas metodika”.

Grafiskajā daļā ir uzrādīta
vēlamā Aglonas katoļu
bazilikas un klostera apbūves
aizsargjoslas teritorija. Citas
individuālās aizsardzības
zonas nav paredzētas

9 Ieteicams apzināt un teritorijas plānojumā uzrādīt nozīmīgus objektus un teritorijas, kam piemīt
kultūrvēsturiska vērtība – ēkas, kultūrvēsturiski nozīmīgu notikumu vietas, ainaviski vērtīgas
kultūrvēsturiskās vides un dabas teritorijas, kas nav iekļautas spēkā esošajā valsts aizsargājamo kultūras
pieminekļu sarakstā. Plānojot šiem objektiem piemērotu izmantošanu, paredzēt tos iesaistīt teritorijas
kultūras potenciāla papildināšanā un pilnveidošanā. Šādu objektu saglabāšana, aizsardzība un izmantošana
regulējama pašvaldības līmenī.

Ir uzrādīti plānotie kultūras
pieminekļi un tiem noteiktas
aizsargjosla 500m.



teritorijas. Šāda pieeja ļautu koncentrētāk izmantot sabiedrības radītā kopprodukta līdzekļus vairākuma
iedzīvotāju interesēs labākas sadzīves vides izveidošanai un tās kvalitatīvai uzturēšanai

2 Apbūves teritoriju (jauno, vai rekonstruējamo un paplašināmo esošo) saisti ar valsts autoceļu tīklu veikt,
ievērojot „pakāpeniskuma” principu, tas ir, to tiešos pieslēgumus paredzēt pie pašvaldību (galvenokārt) vai
valsts vietējiem autoceļiem, orientējoties uz pieslēgumu kopīgā skaita samazināšanu un savstarpēju
attālināšanu perspektīvā, kas uzlabotu satiksmes drošības apstākļus. Jaunu pieslēgumu plānošana valsts
reģionālajiem autoceļiem ir pieļaujama tikai izņēmuma gadījumos, ja tas ir saistīts ar esošā transporta tīkla
pārplānošanu plašākā apkārtnē;

TIAN 9.4.1.

3 Nosakot teritorijas, kam obligāti jāizstrādā detālplānojumi, ir jāņem vērā princips, ka, ja nav nodrošināta
piekļūšana kādam atsevišķam zemes īpašumam vai arī uzsākot, vai paplašinot uzņēmējdarbību vai attīstot
apdzīvojamo apbūvi uz esošiem zemju īpašumiem, kā arī veicot to sadali vairākos, pašvaldībai saskaņā ar
MK 2009. gada 6.oktobra noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 6.,
7., 8. un 9.punktu prasībām šiem īpašumiem ir jāierosina detālplānojuma izstrāde. Tajā pilnībā jāatrisina
piekļūšana katrai zemes vienībai, ievērojot „pakāpeniskuma” principu teritoriju pieslēgšanai valsts
autoceļu tīklam (skat.iepriekšējo punktu), ņemot vērā LVS 190–3/A1:2002 „Ceļu vienlīmeņa mezgli” un
LVS 190–4/A1:2002 „Vairāklīmeņu ceļu mezgli” attiecīgajās tabulās – 0.2. „Ceļu klasifikācija” un
.”Projektēšanas un ekspluatācijas prasības” definēto minimumu. Katrā konkrētā gadījumā jāizskata
nepieciešamība vienlaicīgi izstrādāt detālplānojumus arī blakus īpašumiem kopēja iekšējo ceļu tīkla
izveidošanai teritorijām pie valsts autoceļiem starp jau esošiem jebkuras piederības publisko autoceļu
pieslēgumiem valsts autoceļiem, pēc iespējas samazinot jau esošo atsevišķo īpašumu pieslēguma skaitu.

TIAN 5.14. un 9.4.1.

4 Teritorijas plānojuma saturā jābūt perspektīvai Aglonas novada transporta shēmai (ietverot plānotās jaunās
apbūves teritorijas), kura atspoguļotu piekļūšanas iespēju nodrošināšanu ikvienam īpašumam (arī pa
atsevišķiem gājēju un veloceliņiem), ar akcentētām vietējā ceļu (ielu) tīkla pieslēgšanās vietām valsts
autoceļu tīklam.

Ir ņemts vērā. TIAN 5.14.,
5.15. un 9.4.1.

5 Teritorijas plānojumā īpaši (ar noteiktu apzīmējumu grafiskajā daļā un attiecīgu skaidrojumu tekstā) ir
jāatzīmē teritorijas tieši blakus valsts reģionālajiem autoceļiem, kurām (kopumā vai atsevišķiem zemes
īpašumiem) nav un nevar tikt plānotas piekļūšanas iespējas no tiem, ja izstrādātā plānojuma ietvaros nav
atrisināta piekļūšana no pašvaldības vai valsts vietējiem autoceļiem.

Nav šī Teritorijas plānojuma
uzdevums, tas jāizskata katrā
konkrētā gadījumā atsevišķi,
kas noteikts TIAN 5.15.

6 Dzīvojamās un publiskās apbūves teritorijas plānot tādā attālumā no ceļiem, kas neprasa papildus
pasākumus aizsardzībai pret autotransporta radīto troksni, vibrāciju, izplūdes gāzēm un putekļiem.
Izstrādājot teritorijas plānojumu, jāņem vērā 2004. gada 13.jūlija MK noteikumu Nr.597 „Vides trokšņa
novēršanas kārtība’.

TIAN 9.4.1.

7 Jaunu koku rindu, aleju, krūmu joslu stādījumus neparedzēt gar valsts autoceļiem tuvāk par transportbūvju
būvnormatīvos noteikto sānu redzamības attālumu.

TIAN 6.20.



8 Servisa objektus plānot tikai teritorijās ar ātruma ierobežojumu 70 km/h. Teritorijās ārpus šādiem ātruma
ierobežojumiem, servisa objektu iespējamās (atļautās) vietas pie valsts reģionālajiem autoceļiem plāno
Satiksmes ministrija, atbilstoši projektēšanas normatīviem. Paredzēt standartos atbilstošu automašīnu
stāvlaukumu (ar nepieciešamo stāvvietu skaitu) izbūves iespēju (teritoriju) pie sabiedriski izmantojamiem
objektiem

TIAN 9.2.2. un 6.25.

9 Aizsargjoslas ciemos nosaka gar ielām un autoceļiem – teritoriju plānojumos likumā noteiktā kārtībā un
atzīmē zemes gabalus plānos kā sarkano līniju (esoša vai projektēta ielas robeža) un būvlaidi (līnija, kas
nosaka attālumu no sarkanās līnijas līdz apbūvei), sarkanās līnijas robežas nedrīkst būt mazākas par ceļa
zemes nodalījuma joslu (sk. 1.pielikumā norādītos minimālos ceļa zemes nodalījuma joslas un apbūves
līnijas platumus).

Ņemts vērā. TIAN 9.2.2.

Veselības inspekcijai Latgales kontroles nodaļa

Nr. Nosacījumi Iestrādāts
1 Teritorijas plānojumu izstrādāt ievērojot 06.10.2009. LR MK noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības

teritorijas plānošanas noteikumi” prasības.
Ir ievērots.

2 Plānojuma izstrādāšanas laikā veikt esošās situācijas analīzi, t.sk. ekonomiskās un demogrāfiskās situācijas,
dabas un kultūrvēsturiskā mantojuma, inženierkomunikāciju (ūdensapgāde, kanalizācija, elektrotīkli, gāzes
apgāde, siltumtīkli, sakaru tīkli un transporta tīkli), iedzīvotāju apkalpes sistēmas (medicīniskā apkalpe,
izglītība, sadzīves pakalpojumu sistēma) un noteikt infrastruktūras attīstības līmeni.

Saskaņā ar spēkā esošiem
normatīviem aktiem šīs
prasības nav Teritorijas
plānojuma pamatuzdevums.
Tās iestrādātas Aglonas
novada attīstības
programmā 2012.–2018.
gadam. Skatīt
Paskaidrojuma rakstu.

3 Plānojumā iesniegt teritorijas ģeogrāfisko un sociālģeogrāfisko raksturojumu. Noteikt teritorijas augšanas un
attīstības iespējas, kā arī attīstību bremzējošos faktorus.

Skatīt Paskaidrojuma rakstu.

4 Ņemot vērā esošās situācijas analīzes datus, noteikt novada prioritātes un attīstības virzienus, kā arī pasākumu
plānu, lai sasniegtu situācijas uzlabošanos un novada attīstības nepieciešamo līmeni. Izstrādājot plānojumu,
ņemt vērā, ka pieņemtie risinājumi nedrīkst pasliktināt novada iedzīvotāju dzīves apstākļus, bet, ja esošā
situācija neatbilst pastāvošās likumdošanas prasībām higiēnas jautājumos, pieņemtajiem risinājumiem jāuzlabo
situācija.

Skatīt Paskaidrojuma rakstu

5 Paredzēt pasākumus, kuri varētu paaugstināt dzīves komfortu. Vienlaicīgi paredzētiem pasākumiem jābūt Saskaņā ar spēkā esošiem



saudzīgiem pret apkārtējo vidi. Maksimāli iespējami pieslēgt dzīvojamās mājas centralizētai kanalizācijas
sistēmai un ūdensvadam. Dzeramā ūdens kvalitātei jāatbilst 2003. gada 29.aprīļa LR MK noteikumiem Nr.235
„Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa kontroles kārtība”, bet ūdens
avotiem jānodrošina aizsargjosla. Plānojumā arī atspoguļot apkures sistēmas attīstības vīziju, elektrotīklu, t.sk.
nakts mākslīgā apgaismojuma attīstības vīziju, sadzīves notekūdeņu, sadzīves un bīstamo atkritumu utilizācijas
shēmu, esošos rūpnieciskos objektus, kuri tieši vai netieši izraisa vai nākotnē var izraisīt negatīvu ietekmi uz
vidi un cilvēku veselību. Atspoguļot jautājumu par atmosfēras gaisa, gruntsūdeņu, augsnes un atklāto ūdens
avotu piesārņojumu, ņemt vērā arī trokšņa piesārņojumu. Analizējot trokšņa avotus, ņemt vērā transporta
troksni (gan autotransporta, gan dzelzceļa transporta) un tā ietekmi uz tuvāko māju iedzīvotājiem.

normatīviem aktiem šīs
prasības nav Teritorijas
plānojuma pamatuzdevums.
Tās iestrādātas Aglonas
novada attīstības
programmā 2012.–2018.
gadam. Skatīt
Paskaidrojuma rakstu.

6 Plānojot Aglonas ciema teritorijas attīstības pasākumus jāņem vērā svētceļotājus, kuri apmeklē svētkus
Aglonas bazilikā vajadzības ērtai un epidēmiski drošai izvietošanai un īslaicīgai dzīvošanai, kā arī minimizēt
neērtības Aglonas pastāvīgiem iedzīvotājiem.

Saskaņā ar spēkā esošiem
normatīviem aktiem šīs
prasības nav Teritorijas
plānojuma pamatuzdevums.
Tās iestrādātas Aglonas
novada attīstības
programmā 2012.–2018.
gadam.

7 Realizēt 1997. gada 05.februāra likuma „Aizsargjoslu likuma” prasības: precizēt visu veidu aizsargjoslas, tajā
skaitā grafiskajā daļā. Ievērot „Aizsargjoslu likuma” prasības, kas attiecas uz apsaimniekošanas
ierobežojumiem. Precizēt visus gadījumus, kad netiek ievēroti „Aizsargjoslu likumā” un saistošos normatīvos
aktos noteiktie ierobežojumi. Tā kā praksē nozīmīgu platību aizņem artēzisko urbumu aizsargjoslas, nosūtam
Jums reģistrēto Veselības inspekcijā urbumu (ūdensvadu) sarakstu, kā arī paziņojam, ka ir sīki ūdensvadi, kuri
nav pakļauti veselības inspekcijas uzraudzībai, bet kuriem jābūt aizsargjoslām. Ūdensvadu un urbumu
saraksts: C.Aglona ūdensapgādes sistēmas (tālāk ŪAS) – 4 urbumi, Aglonas bazilikas ŪAS – 4 urbumi,
C.Grāveri ŪAS – 1 urbums, c. Priežmale ŪAS 3 urbumi, Sociālās aprūpes centra „Krastiņi” ŪAS – 1 urbums,
c. Šķeltova ŪAS – 1 urbums, Salenieku sociālās aprūpes centra ŪAS – 1 urbums, Jaunaglonas arodvidusskola
ŪAS – 1 urbums.

TIAN 6.23.2. un 7.nodaļa

8 Plānojumā nodrošināt novada teritorijas funkcionālās zonēšanas principus (dzīvojamā zona, ražošanas zona,
rekreācijas un atpūtas zona) un to kartogrāfiski attēlot. Objektus, kuri var negatīvi ietekmēt cilvēku veselību,
atdalīt no dzīvojamo māju zonas, bet plānojot tās izvietošanu ņemt vērā dominējošo vēju virzienu. Ņemt vērā
arī, ka mūsdienu likumdošanā vairāku objektu daļai aizsargjosla nav paredzēta un vienīgā iespēja ierobežot
objektu negatīvo ietekmi uz novada iedzīvotājiem, ir atspoguļot minēto jautājumu plānojumā.

Ir ievēroti.

9 Ieteicams paredzēt apdzīvoto vietu ceļu un ielu tehniskā stāvokļa izpēti un ieplānot pasākumus to stāvokļa TP darba uzdevums



uzlabošanai. Ierosinām paredzēt alternatīvu autotransportam, veselīga un ekoloģiski tīra pārvietošanās veida
attīstību, projektējot veloceliņus un velo stāvlaukumus.

veloceliņu un velo
stāvlaukumu projektēšanu
neparedz. TIAN 6.25. un
9.4.1.punktā ietvertas
prasības to izbūvei

10 Inženierkomunikāciju izvietojumu teritorijās paredzēt atbilstoši 28.12.2004. LR MK noteikumu Nr.1069
„Noteikumi par ārējo inženierkomunikāciju izvietojumu pilsētās, ciematos un lauku teritorijās” prasībām.

TIAN 6.23.

11 Precizēt esošās un plānojamās, iedzīvotāju atpūtai paredzētās peldvietas, kartogrāfiskajā daļā atzīmēt peldvietu
robežas. Raksturot peldvietu (peldūdeņu) potenciālos piesārņojuma avotus (notekūdeņu novadīšanas vietas
u.tml.), plānot pasākumus piesārņojuma novēršanai (samazināšanai). Teritorijas novadā paredzēt vismaz vienu
labiekārtotu vietu organizētai pludmalei.

TIAN 9.2.3., 9.5.2.,
grafiskās daļas karte
„Teritorijas plānotā (atļautā)
izmantošana”

12 Izstrādājot plānojumu, precizēt un ņemt vērā visus paaugstināta riska objektus, piesārņotas teritorijas un ar tām
saistītos riska faktorus, kuri var radīt draudus videi, cilvēka dzīvībai un veselībai, kā arī bīstamo un
katastrofālo dabas procesu (plūdu u.tml.) draudu risku. Nepieciešamības gadījumā plānot pasākumus minēto
faktoru ietekmes novēršanai (vai samazināšanai) apdzīvotās teritorijās un atpūtas vietās. Minētās informācijas
atspoguļošanas gaitā ņemt vērā 2005. gada 19.jūlija LR MK noteikumu nr.532 „Noteikumi par rūpniecisko
avāriju riska novērtēšanas kārtību un riska samazināšanas pasākumiem” VIII nodaļas prasības.

Ir ņemts vērā, t.sk.TIAN
6.33.

13 Lai novērstu apkārtējās vides piesārņojumu, svarīgi pareizi savākt un likvidēt kā sausos, tā šķidros atkritumus.
Plānojumā raksturot notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēmas (t.sk. decentralizētās sistēmas).
Nepieciešamības gadījumā paredzēt sadzīves ražošanas notekūdeņu kanalizācijas sistēmu attīstību, atkritumu
izgāztuves iekārtošanu.

TIAN 6.23. un 6.24.

14 Plānojuma sastāvā izstrādāt apbūves noteikumus. Noteikumos detalizēt informāciju par attālumu, kuru jāievēro
starp dažādu veidu objektiem, bet kuri nav atspoguļoti valsts līmeņa likumdošanā. Attālumu noteikt, ņemot
vērā instalācijas, apgaismojuma, ugunsdrošības prasības un psiholoģiskā komforta principus, bet sadzīves un
rūpnieciskiem objektiem – sanitārās drošības principus. Cilvēkiem ar īpašām vajadzībām jānodrošina
pieejamības iespējas publiskajos objektos/iestādēs.

Ir izstrādāti un nosacījumi ir
ņemti vērā.

AS “Latvenergo”

Nr. Nosacījumi Iestrādāts
1 Visās pašvaldības teritorijās, neatkarīgi no to izmantošanas veida, atļauta inženiertehniskās apgādes objektu

(inženierkomunikācijas, inženiertehniskās apgādes objektu) izvietošana
TIAN 6.1.

2 Jaunveidojamās vai esošās zemes vienības, kas paredzētas tikai inženiertehniskās apgādes tīklu un būvju
izveidošanai, platība var būt mazāka par apbūves noteikumos noteikto minimālo platību. Šādā gadījumā zemes
vienību veido atbilstoši konkrētā objekta izvietošanas un apsaimniekošanas nepieciešamībai.

TIAN 6.1.



3 Veicot detālplānojumu Aglonas novada teritorijā, inženierkomunikāciju izvietojumu plānot tādu, lai tas atbilstu
LR MK 2004. gada 28.decembra noteikumiem Nr.1069 „Noteikumi par ārējo inženierkomunikāciju
izvietojumu pilsētās, ciemos un lauku teritorijās”

TIAN 5.14. un 6.23.1.

4 Plānojot jaunu objektu būvniecību, paredzēt vietu inženierkomunikāciju koridoriem ar pieslēgšanu pie
esošajiem vai jaunizveidojamajiem inženiertīkliem.

TIAN 6.23.1.

5 Informējam, ka uz šo brīdi Aglonas novada teritorijā AS „Latvenergo” pārziņā esošu sakaru būvju un
telekomunikāciju kabeļu līniju nav.

Ņemts vērā.

6 Esošie elektrotīkli (20 kV gaisvadu un kabeļu elektropārvades līnijas (EPL), 0,4 kV gaisvadu un kabeļu EPL
20/0,4 kV transformatora punkti, 20 kV sadales punkti) un citi energoapgādes objekti precīzi jāatspoguļo
teritorijas plānojumā.
Teritorijas plānojumā jāattēlo esošo un plānoto elektroapgādes objektu aizsardzībai un ekspluatācijai
paredzētās un noteiktās aizsargjoslas. Minēto aizsargjoslu attēlošanai izmantot attiecīgo kartes mērogu.

Ņemts vērā.

7 Veicot Aglonas novada teritorijas plānojuma izstrādi, ievērot īpašuma lietošanas tiesību ierobežojumus
elektropārvaldes līniju (EPL) aizsargjoslās, kas noteikti ar Aizsargjoslu likuma ( pieņemts 1997. gada 5.
februārī) 16., 35. un 45. pantu, nodrošinot iespēju brīvai piekļuvei esošo inženierkomunikāciju apkalpei un
rekonstrukcijai.

TIAN 7.5.

8 Izstrādājot detālplānojumu, nepieciešams parādīt esošo 20 kV un 0,4 kV gaisvadu un kabeļlīniju EPL un 20/0,4
kV transformatora punktu, 20 kV sadales punktu, sadaļņu, esošo un projektējamo ēku pievadu atrašanās vietas,
inženierkomunikāciju koridorus ar ēkas funkcionēšanai nepieciešamajām inženierkomunikācijām.

TIAN 5.14.

9 Inženierkomunikāciju izvietojumu teritorijā plānot tādu, lai tas atbilstu Ministru kabineta 2004. gada 28.
decembra noteikumiem Nr.1069 „Noteikumi par ārējo inženierkomunikāciju izvietojumu pilsētās, ciemos un
lauku teritorijās”. Plānojot jaunu objektu būvniecību, paredzēt vietu inženierkomunikāciju koridoriem to
pieslēgšanai pie esošajiem vai jaunizveidotajiem inženiertīkliem. Plānojot elektroapgādes objektu un
elektroietaišu izvietojumu jāparedz to netraucēta (ārpus iežogotām teritorijām) un transporta piekļūšanas
iespējas. Nav pieļaujama apbūve energoapgādes objektu aizsargjoslās. Elektroietaišu projektēšana un
būvniecība jāveic atbilstoši10.11.2010. MK noteikumiem Nr. 1024 „Elektroenerģijas pārvades un sadales
būvju būvniecības kārtība”.

TIAN 6.23.

10 Teritorijas plānojuma paskaidrojošā daļā ierosinām ietvert informāciju par aprobežojumiem, kas noteikti
saskaņā ar pastāvošo likumdošanu un cilvēku drošību darbojoties elektroapgādes objektu tuvumā. Par
vispārīgajiem aprobežojumiem, kas noteikti Aizsargjoslu likuma (pieņemts 1997. gada 5. februārī) 35. pantā un
aprobežojumiem aizsargjoslās gar elektriskajiem tīkliem, kas noteikti 45. pantā.

TIAN 7.5. un 6.23.4.

11 AS „Sadales tīkls” lūdz ietvert sekojošu informāciju par aprobežojumiem ap sekojošiem sadales tīkla
objektiem:

12 20 kV un 0,4 kV gaisvadu elektrolīnijas aizsargjosla ārpus pilsētām, ciemiem, kā arī lauku teritorijās 6,5 metru TIAN 7.2.3.



attālumā no līnijas ass. 20 kV un 0,4 kV elektrolīnijas aizsargjosla pilsētās un ciemos ir 2,5 metru attālumā no
līnijas ass.

13 Aizsargjosla gar elektrisko tīklu kabeļu līnijām 1 metra attālumā no kabeļu līnijas ass. Aizsargjosla gar
elektrisko tīklu sadales iekārtām, fīderu punktiem, transformatoru apakšstacijām ir noteikta 1 metra attālumā
ārpus šo iekārtu nožogojuma vai to vistālāk ārpusē izvirzīto daļu projekcijas uz zemes vai grīdas virsmas.

TIAN 7.2.3.

14 Jaunu elektroietaišu pieslēgšana un atļautās slodzes palielināšana AS „Sadales tīkls” tīklam notiek saskaņā ar
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2009. gada 1.aprīļa lēmumā Nr.74 apstiprinātiem
"Sistēmas pieslēguma noteikumiem elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem”.

TIAN 6.23.4.

15 Informāciju, ka, saskaņā ar Enerģētikas likuma 19. Un 19.1 pantu. TIAN 6.23.4.
16 Informāciju par nekustamā īpašuma īpašnieka tiesībām lūgt pārvietot esošo energoapgādes uzņēmumu objektu,

kura pārvietošanas izmaksas atbilstoši Enerģētikas likuma 23. Panta 2. Daļai, „Esošo energoapgādes
uzņēmumu objektu pārvietošanu pēc pamatotas nekustamā īpašnieka prasības veic par viņa līdzekļiem”, jāsedz
pārvietošanas ierosinātājam.

TIAN 6.23.4.

17 Veicot darbus aizsargjoslās, kuru dēļ nepieciešams objektus aizsargāt no bojājumiem, pārbūvēt vai pārvietot,
aizsardzības, pārbūves vai pārvietošanas darbus veic pēc saskaņošanas ar attiecīgā objekta īpašnieku. Veicot
darbus vidsprieguma (20kV) un zemsprieguma (0,4kV) EPL aizsargjoslā tie jāsaskaņo ar AS „Sadales tīkls”
Austrumu reģiona Ekspluatācijas daļas Preiļu nodaļu, Aglonas ielā 60, Preiļos, L–5301.

TIAN 6.23.4.

AS „Latvijas elektriskie tīkli”
1 Informējam Jūs, ka Aglonas novadā 110 kV un 330kV elektrolīniju vai citu pārvades tīkla objektu nav, un to

ierīkošana nav plānota.
Ņemts vērā

AS „Latvijas Gāze” Stratēģijas un attīstības daļa

Nr. Nosacījumi Iestrādāts
1 Atbildot uz Jūsu 27.01.2012. vēstuli Nr.3–4/183 par Aglonas novada teritorijas plānojuma izstrādes

nosacījumiem, AS „Latvijas Gāze” Gāzes apgādes attīstības departamenta Perspektīvās attīstības daļa
informē, ka Aglonas novada teritorijas gāzes apgāde teorētiski iespējama no augstā spiediena gāzesvadiem
ar spiedienu virs 1,6 MPa (pārvades gāzesvadi) Rīga – Daugavpils DN 500mm un Preiļi – Rēzekne DN 350
mm.

TIAN 6.23.1.

2 Izvērtēt nepieciešamību gāzes apgādes plānojuma izstrādei un perspektīvo gāzesvadu atspoguļošanu
teritorijas plānojuma inženierkomunikāciju sadaļā; vai

TIAN 6.23.1.

3 Noteikt perspektīvās gāzes apgādes plānojuma izstrādi turpmākajā plānošanā Ņemot vērā ekonomisko



situāciju valstī, šajā
plānošanas periodā
perspektīvās gāzes apgāde
netiek paredzēta

4 Lai nodrošinātu gāzes apgādi perspektīvajiem rūpnieciskajiem, komunālajiem un individuālajiem
patērētājiem Aglonas novadā, veicot autoceļu un ielu rekonstrukciju, projektējot jaunus autoceļus un ielas,
kā arī esošo valsts autoceļu un pašvaldību autoceļu nodalījuma joslās un esošo ielu sarkanajās līnijās,
paredzēt iespējamā augstā vai vidējā spiediena sadales gāzesvadu novietni projektējamo un rekonstruējamo
ceļu nodalījuma joslās, ielu sarkanajās līnijās, atbilstoši 2004. gada 28.decembra MK noteikumiem Nr.1069
un spēkā esošajam Aizsargjoslu likumam.

TIAN 6.23.1.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

Nr. Nosacījumi Iestrādāts
1 Izstrādes gaitā izmantot terminus un jēdzienus, kuri atbilst spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un

piemērojamiem standartiem.
Ņemts vērā

2 Aizsargjoslas paredzēt atbilstoši Aizsargjoslu likumam TIAN 7.nodaļa
3 Piebrauktuves un caurbrauktuves ugunsdzēsības un glābšanas tehnikai, veidojot perspektīvo ceļu vai ielu

shēmas, atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu ugunsdrošības prasībām.
TIAN 9.4.1.

4 Ugunsdrošības atstarpes starp dažādu ugunsnoturības pakāpju un funkcionālas nozīmes ēkām un būvēm,
atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu ugunsdrošības prasībām.

TIAN 6.11.

5 Ārējās ugunsdzēsības ūdensapgādes nodrošinājums saskaņā ar MK 2000. gada 1.februāra noteikumu nr.38
„Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 222–99 „Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves” prasībām.

TIAN 6.23.1. un 6.23.2.

6 Perspektīvais ugunsdzēsības depo izvietojums, lai nodrošinātu ugunsdzēsības un glābšanas dienesta
savlaicīgu ierašanos ugunsgrēku, avāriju un glābšanas darbu vietā atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu
prasībām.

Skatīt paskaidrojuma raksta
sadaļu „Civilā aizsardzība”

7 Jaunizveidoto un esošo ugunsdzēsības depo materiāli tehniskās bāzes nodrošināšana saskaņā ar LR likumu
„Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likums”, MK 2003. gada 9.decembra noteikumiem Nr.686 „Noteikumi
par iestāžu, organizāciju, komercsabiedrību un pašvaldību ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas
dienestu funkcijām un tiesībām”, kā arī piemērojamiem standartiem.

Skatīt paskaidrojuma raksta
sadaļu „Civilā aizsardzība”

8 Paaugstinātas bīstamības zonās strādājošo un dzīvojošo cilvēku apziņošanas sistēmu izveide avārijas un
ārkārtējo situāciju gadījumiem saskaņā ar Civilās aizsardzības likumu.

Skatīt paskaidrojuma raksta
sadaļu „Civilā aizsardzība”

9 Paaugstinātas bīstamības objektu radīto apdraudējumu (ņemot vērā civilās aizsardzības plānos vai citos
dokumentos, kuros vērtēti objektu riski un noteikti objektu radītie apdraudējumi).

Skatīt paskaidrojuma raksta
sadaļu „Civilā aizsardzība”

10 Iespējamie ierobežojumi, kas būtu saistīti ar potenciālajām palu un plūdu laikā appludinātajām teritorijām Skatīt paskaidrojuma raksta



un pretplūdu pasākumiem, kas, saskaņā ar likumu Par pašvaldībām, ir pašvaldības kompetencē. sadaļu „Civilā aizsardzība”

Latgales plānošanas reģions

Nr. Nosacījumi Iestrādāts
1 Izstrādājot teritorijas plānojumu, jāņem vērā reģiona attīstības mērķi:

Līdzsvarota sociālā, ekonomiskā un vides attīstība,
Augsta dzīves kvalitāte,
Racionāla zemes un citu dabas resursu izmantošana

Skatīt paskaidrojuma rakstu

2 Latgales reģiona teritorijas plānojums nosaka šādas galvenās vadlīnijas un plānošanas principus:
Jāattīsta pakārtota daudz centru apdzīvojuma struktūra, lai jebkurā reģiona apdzīvotajā vietā būtu
nodrošināta līdzvērtīga pieeja pakalpojumiem,
Jaunā apbūve jākoncentrē esošo apdzīvoto vietu robežās, maksimāli izmantojot pastāvošās apbūves
teritorijas, inženiertīklus un transporta infrastruktūru,
Jāattīsta iekšējo ceļu tīkls, uzlabojot reģiona iekšējo un ārējo sasniedzamību,
Jāattīsta starptautiskie transporta koridori – autoceļi, dzelzceļi un to apkalpes infrastruktūra, maksimāli
izmantojot Latgales ģeogrāfiskā novietojuma priekšrocības un „Vārtu lomu” starp austrumiem un
rietumiem,
Jāsaglabā visas vērtīgās lauksaimniecības teritorijas, paredzot tajās arī daudzveidīgus alternatīvus
nodarbes veidus,
Jāsaglabā un jāattīsta esošās ražošanas teritorijas, lai racionāli izmantotu pastāvošos resursus un
inženiertehnisko infrastruktūru,
Jāaizsargā reģiona kultūrvēsturiskās un ainaviskās vērtības, maksimāli jāsaglabā neapbūvētās, neskartās
dabas teritorijas, jāveido zaļie koridori, jāaizsargā publiskā telpa, nodrošinot pieeju ūdeņiem, mežiem un
kultūrvēsturiskajam mantojumam.

Skatīt paskaidrojuma rakstu
Galvenās vadlīnijas un
plānošanas principi ir ņemti
vērā.

3 Izstrādājot teritorijas plānojumu, jāievēro šādi nosacījumi:
Jānosaka galvenās vērtības un perspektīvās attīstības teritorijas,
Jāparāda iespējamās riska teritorijas un jānosaka ierobežojumi tajās (paaugstināta riska teritorijās nevar
tikt paredzēta dzīvojamā apbūve),
Jāiekļauj ūdeņu aizsardzības nosacījumi, jāveido sadarbība ar upju baseinu pārvaldēm
Jāparedz pasākumi kultūras mantojuma saglabāšanai un atjaunošanai, radot labvēlīgus priekšnosacījumus
kultūras mantojuma iekļaušanai ekonomiskajā attīstībā

Nosacījumi ņemti vērā



Jānosaka prasības būvprojektiem, lai tiktu veidota arhitektoniski augstvērtīga apbūve un respektētas
esošās vērtības
Plānojot siltumapgādes sistēmas, prioritāte dodama vietējo atjaunojamo energoresursu izmantošanai
Jaunās apbūves teritorijas nav izvietojamas trokšņa zonās vai citās potenciālajās smaku, putekļu
piesārņojuma zonās (šādās teritorijās jāveic trokšņa samazināšanas un citu negatīvo faktoru novēršanas
pasākumi),
Jānorāda ugunsdzēsības depo izvietojums, lai nodrošinātu koordinētu ugunsdzēsības un glābšanas
dienesta darbību un savlaicīgu ierašanos ugunsgrēku, avāriju un glābšanas darbu vietās.

4 Izstrādājot teritorijas plānojumu jāņem vērā izstrādātos Civilās aizsardzības plānus, kā arī jāparedz civilās
aizsardzības pasākumi, kas saistīti ar iedzīvotāju drošību. Teritorijas plānojumā jāveic paaugstināta riska
teritoriju un objektu analīze, nosakot apdraudējuma veidu un ietekmi uz iedzīvotāju drošību, kā arī
paredzot savlaicīgu minētajos objektos strādājošo un apdraudētajās teritorijās dzīvojošo iedzīvotāju
apziņošanu.

Nosacījumi ņemti vērā

5 Teritorijas plānojumā jāatbalsta ģimenei draudzīgas infrastruktūras veidošana, aptverot visus līmeņus un
sfēras – mājokļus, kultūru, izglītību, veselības aprūpi, pakalpojumus un brīvā laika pavadīšanas iespējas.

Nosacījumi ņemti vērā

6 Jāparedz teritorijas plānojuma īstenošanas uzraudzību – procesa monitoringu. Nosacījumi ņemti vērā
7 Nosakot vietējā pašvaldības teritorijas plānoto un atļauto izmantošanu, jāņem vērā Latgales plānošanas

reģiona teritorijas plānojuma II daļu „telpiskās attīstības perspektīva”, kas izstrādāta galvenajiem
telpiskās struktūras elementiem:
Apdzīvojuma attīstībai (saistībā ar iedzīvotājiem, mājokļiem, nodarbinātību un darba vietām,
pakalpojumiem);
Lauku (atvērtās telpas) attīstībai (aptverot lauksaimniecības teritorijas, mežu telpas, dabas vērtības,
ainavas, rekreācijas un tūrisma areālus);
Transporta, komunikāciju un vides infrastruktūras attīstībai (saistībā ar sasniedzamības un komunikāciju
iespēju uzlabošanu).

Nosacījumi ņemti vērā

8 un jāievēro Latgales plānošanas reģiona teritorijas plānojuma III daļā „Teritorijas plānojuma vadlīnijas”
ietvertos nosacījumus, kas attiecas uz novada teritorijas plānošanu.

Nosacījumi ņemti vērā

Valsts meža dienests, Dienvidlatgales virsmežniecība

Nr. Nosacījumi Iestrādāts
1 Dienvidlatgales virsmežniecība izvirza nosacījumus, un sniedz sekojošu informāciju Aglonas novada

teritorijas plānojuma 2012.–2024. gadam izstrādei:
2 Teritorijas plānojums jāizstrādā atbilstoši 06.10.2009. MK noteikumiem Nr.1148 „Vietējās pašvaldības Ir ņemts vērā



teritorijas plānošanas noteikumi”.
3 Teritorijas plānojums jāizstrādā, ņemot vērā LR Aizsargjoslu likuma prasības. Jānosaka visas esošo

objektu vides un dabas resursu aizsardzības, ekspluatācijas, sanitārās, drošības u.c. aizsargjoslas un
grafiski jāattēlo plānojuma materiālos, t.sk. objektu, kuri izvietoti ārpus novada teritorijas.

TIAN 7.nodaļa

4 Plānojumā jāietver informācija par novada teritorijā esošajiem ūdensobjektiem. Teritorijas plānojuma
teksta daļā jānorāda ūdensteču garumi, ūdenstilpju platības un noteikto virszemes ūdensobjektu
aizsargjoslu platumi.

TIAN 9.8.

5 Saskaņā ar LR likumu Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām un no tā izrietošajiem normatīvajiem
aktiem teritorijas plānojumā jāiekļauj informācija par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām.

TIAN 9.5.

6 Teritorijas plānojumā jāiekļauj informācija par novada teritorijā noteiktajiem mikroliegumiem.
Ģeotelpiskā informācija (*.shp formātā) par mikroliegumiem, kas noteikti meža zemē, 27.02.2012.
elektroniski tika nosūtīta Aglonas novada domes teritorijas plānotājai. Saskaņā ar LR Sugu un biotopu
aizsardzības likuma 8.panta 5.daļu un 30.01.2001. MK noteikumu Nr.45 „Mikroliegumu izvietošanas,
aizsardzības un apsaimniekošanas noteikumi” 41.punktu informācija par mikroliegumos esošo īpaši
aizsargājamo augu un biotopu atradnēm uzskatāma par ierobežotas pieejamības informāciju, tādēļ
publiskās pieejamības dokumentos sugu dzīvotnes jānorāda vispārīgi, kartēs nenorādot sugu nosaukumus.

TIAN 9.5.

7 Jāizvērtē iespēja izstrādāt novada teritorijas lauksaimniecībā neizmantojamo zemju apmežošanas
koncepciju, definējot kritērijus apmežojamām zemēm. Veicinot teritorijas efektīvāku izmantošanu,
teritorijas plānojumā jānosaka lauksaimniecībā neizmantojamo zemju teritorijas un jāparedz šo platību
apmežošanas iespējas.

TIAN 9.7.1.

8 Jāizvērtē iespēja teritorijas plānojumā norādīt ainaviski vērtīgās teritorijas, skatu punktus un ainaviskos
ceļus, un noteikt nosacījumus šo objektu apsaimniekošanai.

TIAN 10.nodaļa

9 Tekstuālā informācija par meža resursu stāvokli gan pagastu, gan valsts līmenī ir pieejama Valsts meža
dienesta sagatavotajā kompaktdiskā, kura saturs ir ievietots Valsts meža dienesta mājas lapā
www.vmd.gov.lv sadaļā Meža inventarizācija ( http://www.vmd.gov.lv/?sadala=762 ).

TIAN 9.6.1.

VAS “Latvijas Valsts meži”, Dienvidlatgales mežsaimniecība

Nr. Nosacījumi Iestrādāts
1 Mežsaimniecībā izmantojamo teritoriju Aglonas novadā apsaimnieko Dienvidlatgales mežsaimniecība,

kur Aglonas pagasts atrodas Preiļu meža iecirknī, bet Šķeltovas un Kastuļinas pagasti – Krāslavas meža
iecirknī.

TIAN 9.6.1.

2 Lūdzam ietvert teritorijas plānojumā atļauju izmantot teritoriju atbilstoši pašreizējam sadalījumam pa
sekojošiem zemes izmantošanas mērķiem un kadastra vienībām:



3 Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas (meža zeme Meža likuma izpratnē, tai skaitā – purvi) – zemes
vienībām 1584,7 ha platībā atbilstoši pielikumam Nr.1.5.:

4 Plānojumā paredzēt sekojošus atļautos izmantošanas veidus: mežsaimnieciskā izmantošana; kultivēto
ogu audzēšana (lauksaimnieciska izmantošana); meža infrastruktūras objekti; dabas aizsardzība;
rekreācija, tai skaitā medības, peldvietu ierīkošana; telšu laukums, atpūtas vieta; derīgo izrakteņu izpēte
un ieguve; inženiertehniskās apgādes tīkli un objekti; meža zemes transformācija.

TIAN 9.6.1.

5 Lauksaimniecībā izmantojamās teritorijas – plānojumā paredzēt arī sekojošus atļautos izmantošanas
veidus: lauksaimnieciskā izmantošana (tais skaitā kultivēto ogu audzēšana); mežsaimnieciskā
izmantošana; rekreācija, tai skaitā peldvietu ierīkošana; meža infrastruktūras objekti; telšu laukums,
atpūtas vieta; derīgo izrakteņu izpēte un ieguve; inženiertehniskās apgādes tīkli un objekti.

TIAN 9.7.1.

6 Ņemot vērā sabiedrības sociālās, ekonomiskās un ekoloģiskās intereses, nodrošināt racionālu
lauksaimniecības zemju izmantošanu, AS „Latvijas Valsts meži” plāno arī nākotnē iepirkto zemju
lauksaimniecībā neizmantotās zemēs meža ieaudzēšanu.

TIAN 9.7.1.

7 Satiksmes infrastruktūras teritorijas – Plānojumā paredzēt sekojošus atļautos izmantošanas veidus: tiltu
izbūve un rekonstrukcija; mežsaimniecības ceļi; citi ceļi.

TIAN 9.4.1.

8 Aglonas novada teritorijā ir plānota sekojošu LVM ceļu būvniecība/rekonstrukcija:
Kastuļinas pagasts, Priežmales ceļš, garums: 1,28km, Krāslavas iecirknis.

Neattiecas uz TP tiešā veidā
konkrētu autoceļu
būvniecība.

9 Lūdzu ievietot nosacījumu, ka LVM valsts mežu zemju platībās atļauta esošo meža ceļu brauktuvju
ikdienas, periodiskā uzturēšana un/vai ceļa rekonstrukcija, izvērtējot konkrēto apstākļu nepieciešamību,
darbus veicot likumā noteiktā kārtībā.

10 Zemes dzīļu nogabalu, derīgo izrakteņu atradņu teritorijas – kā derīgo izrakteņu ieguves teritorijas AS
LVM valdījumā vai īpašumā esošajās zemēs noteikt:

11 Aglonas pagastā – smilts–grants un smilts atradnes „Gūteņi–Ezerkalni” platībās, zemēs ar kad.nr. 7642–
007–0072, 7642–007–0074;
Šķeltovas pagastā – perspektīvajās smilts platībās „Grāveri”, kad,nr.6094–001–2059 robežās;
perspektīvajās smilts–grants un smilts platībās „Štašķeviči”, kad.nr.6094–002–2071 robežās’
Visas LVĢMC datu bāzē reģistrētās būvmateriālu izejvielu, kūdras, sapropeļa, saldūdens kaļķiežu
atradnes;
Visas būvmateriālu izejvielu, kūdras, sapropeļa atradnes, kur normatīvajos aktos noteiktā kārtībā tiek
akceptēti A un/vai N kategorijas krājumi un nav pretrunā ar citiem teritorijas izmantošanas
noteikumiem.

Skatīt grafisko daļu

Skatīt grafisko daļu

Precīzas informācijas par
minētajām atradnēm nav.
TP tiek mainīta plānotā
atļautā izmantošana saskaņā
ar zemes īpašnieka
iesniegumu.



12 Derīgo izrakteņu ieguve ir atļauta arī gadījumā, ja derīgo izrakteņu atradnes nav uzrādītas teritorijas
plānojuma grafiskajā daļā, ievērojot normatīvajos aktos paredzēto kārtību un veicot normatīvajos aktos
noteiktās darbības, tai skaitā saņemot Dabas resursu lietošanas atļauju, veicot zemes transformāciju.

TIAN 6.1..

13 Īpaši aizsargājamās kultūrvēsturiskās teritorijas un kultūras pieminekļi – teritorijas plānojumā precīzi
norādīt nozīmīgas dabas (dižakmeņi, dižkoki u.c.) vai kultūrvēsturisku objektu atrašanās vietu valsts
mežu teritorijā un pēc plānojuma izstrādāšanas nodrošināt informāciju par objektiem vektordatu
formātā. LVM teritorijā pēc mums zināmiem datiem atrodas KP Upursalas pilskalns (Upurkalns ar
apmetni) Nr.1886 – Aglonas pagasts, KP Eizbahovas senkapi Nr.1132, KP Okras pilskalns Nr.1135, KP
Jaunokras senkapi Nr.1167 – Kastuļinas pagasts.

Skatīt grafisko daļu
un TIAN 10.nodaļa

14 Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, mikroliegumi un saudzējamās ainaviskās teritorijas TIAN 10.nodaļa
15 Izstrādājot teritorijas plānojumu jāievēro „Aizsargjoslu likums”, „Meža likums”, „Par Īpaši

aizsargājamām dabas teritorijām”, „Sugu un biotopu aizsardzības likums”, kā arī LR Ministru kabineta
noteikumos Nr.45 „Mikroliegumu izveidošanas, aizsardzības un apsaimniekošanas noteikumi” noteiktās
vides aizsardzības prasības;

Ņemti vērā

16 Izstrādājot plānojumu noteikt likumdošanā noteiktās aizsargjoslas ūdenstilpnēm un ūdenstecēm; TIAN 7.1.1. un grafiskā
daļa

17 Visus teritorijā esošos aizsardzības objektus un to robežas jāprecizē Valsts meža dienesta
Dienvidlatgales virsmežniecībā, kura uztur un kārto Meža valsts reģistru;

Ņemts vērā

18 Iestrādāt teritorijas plānojumā pašvaldības intereses valsts mežos noteiktajās rekreācijas teritorijās un
izveidotajās atpūtas vietās, tai skaitā: atpūtas vieta Čertoka ezers – apskates taka un atpūtas vieta
205.kv. un stāvlaukums 207.kv. – zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 6094–001–2059; Upursalas
dabas taka ar apskates objektu Upursalas pilskalnu 293.kv. – zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu
7642–003–0002.

TIAN 10.nodaļa

19 Jebkādas darbības plānojuma teritorijā, kas ietekmē LVM apsaimniekojamo teritoriju, mežaudzes vai
ainavas stāvokli tajā, saskaņojamas ar AS „Latvijas Valsts meži”.

TIAN 6.nodaļa

20 4. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos iekļaut:
21 atļautie izmantošanas veidi LVM valdījumā/īpašumā esošajās meža zemēs – saskaņā ar 2.punktā minēto TIAN 9.6.1.
22 atļautie izmantošanas veidi LVM valdījumā/īpašumā esošajās lauksaimniecības zemēs – saskaņā ar

2.punktā minēto
TIAN 9.7.1.

23 atļautie izmantošanas veidi LVM valdījumā/īpašumā esošajās ūdeņu teritorijās (papildus tradicionāliem
izmantošanas veidiem): – derīgo izrakteņu (sapropeļa, saldūdens kaļķiežu) ieguve. – ūdenstilpju
apsaimniekošanas noteikumos paredzēt derīgo izrakteņu ieguvi, ja ir vai tiek akceptēti normatīvajos
aktos noteiktā kārtībā A un/vai N kategorijas krājumi.

TIAN 9.8.

24 atļautie izmantošanas veidi LVM valdījumā/īpašumā esošajās derīgo izrakteņu atradņu teritorijās: – TIAN 9.3.2.



saskaņā ar 2.punktā minēto; – būves, kas nepieciešamas derīgo izrakteņu ieguvei un pārstrādei; – citi
(esošie) izmantošanas veidi (izņemot patstāvīgu apbūvi), pirms uzsākta derīgo izrakteņu ieguve; –
iespējamais derīgo izrakteņu atradnes rekultivācijas veids ir – sagatavot izstrādes teritoriju apmežošanai,
lauksaimnieciskai izmantošanai, ūdens krātuves izveidei.

25 atļautie izmantošanas veidi LVM valdījumā/īpašumā esošajās purvu teritorijās (papildus tradicionāliem
izmantošanas veidiem): – lauksaimnieciskā izmantošana (tai skaitā kultivēto ogu audzēšana); –
mežsaimnieciska izmantošana; – meža infrastruktūras objekti; – derīgo izrakteņu (tai skaitā kūdras,
sapropeļa, saldūdens kaļķiežu) izpēte un ieguve.

TIAN 9.6.1.

VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”

Nr. Nosacījumi Iestrādāts
1 Informē, ka Aglonas novada administratīvajā teritorijā neatrodas LĢMC piederoši un tā valdījumā esoši

objekti, attiecībā uz kuriem, atbilstoši Aizsargjoslu likumam, varētu piemērot nosacījumus Aglonas novada
teritorijas plānojuma izstrādei.

Ņemts vērā

Dabas aizsardzības pārvalde Latgales reģionālās administrācija

Nr. Nosacījumi Iestrādāts
1 Dabas parks „Cirīša ezers” (robežas noteiktas Ministru kabineta 15.06.1999. noteikumu Nr.212 „Noteikumi

par dabas liegumiem’1.15.punktā un 16.pielikumā); funkcionālo zonu robežas noteiktas Ministru kabineta
24.02.2004. noteikumu Nr.94 „Dabas parka „Cirīšu ezers” individuālie aizsardzības un izmantošanas
noteikumi” 3. un 4. punktā, 1.un 2. pielikumā.

TIAN 10.2.1.

2 Dabas parks „Cārmaņa ezers” (robežas noteiktas Ministru kabineta 15.06.1999. noteikumu Nr.212
„Noteikumi par dabas liegumiem” 1.30.punktā un 32.pielikumā).

TIAN 10.2.3.

3 Dabas liegums „Čertoka ezers (Valnezers)” (robežas noteiktas Ministru kabineta 15.06.1999. noteikumu
Nr.212 „Noteikumi par dabas liegumiem” 1.72.punktā un 88.pielikumā).

TIAN 10.2.2.

4 Dabas pieminekļi:
5 Dendroloģiskie stādījumi „Jaunaglonas parks” (robežas noteiktas Ministru kabineta 20.03.2001. noteikumu

Nr.131 „Noteikumi par aizsargājamiem dendroloģiskiem stādījumiem” 59.punktā un 59.pielikumā);
TIAN 10.3.2.

6 Aizsargājamiem koki (dižkoki) atbilstoši Ministru kabineta 16.03.2010. noteikumu Nr.264 „Īpaši
aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” 38.2.apakšpunktam un
2.pielikumā noteiktajām sugām un izmēriem – teritorija ap kokiem vainagu projekcijas platībā, kā arī 10
metru platā joslā no tā;

TIAN 10.3.1.

7 Dižakmeņi, atbilstoši Ministru kabineta 16.03.2010. noteikumu Nr.264 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju
vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” 38.1.apakšpunktam – laukakmeņi, kuru virszemes

TIAN 10.3.5.



tilpums ir 10 un vairāk kubikmetru, kā arī 10 metru plata josla ap tiem.
8 Saskaņā ar likuma „Par īpaši aizsargājamām teritorijām” pielikumu dabas parki „Cirīša ezers”, „Cārmaņa

ezers”, kā arī dabas liegums „Čortokas ezers (Valnezers)” ir iekļauti Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas
teritoriju (Natura 2000) sarakstā.

TIAN 10.2.1.,
TIAN 10.2.2.,
TIAN 10.2.3.

9 Saskaņā ar Sugu un biotopu aizsardzības likuma 8.panta otro daļu un atbilstoši Ministru kabineta
30.01.2001. noteikumiem Nr.45 „Mikroliegumu izveidošanas, aizsardzības un apsaimniekošanas
noteikumi” Aglonas novada Kastuļinas pagastā izveidoti divi mikroliegumi īpaši aizsargājamu augu sugu
aizsardzībai.

TIAN 10.2.4.

10 Saskaņā ar likumu „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” 21.pantu, veicot teritoriālo plānošanu,
jāievēro ĪADT izvietojums, to aizsardzības un izmantošanas noteikumi, kā arī dabas aizsardzības plāns.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2001. gada 30.janvāra noteikumu Nr.45 „Mikroliegumu izveidošanas,
aizsardzības un apsaimniekošanas noteikumi” 35.punktu teritoriju plānošanā jāievēro mikroliegumu
teritoriju izvietojums un to aizsardzības prasības.

Ir ievērots (piem.,
jaunveidojamo zemes
gabalu minimālā
platība)

11 ĪADT dabas aizsardzības plānos ietvertās prasības un rekomendācijas dabas un ainavas vērtību
saglabāšanai. Dabas aizsardzības plāns ir izstrādāts dabas parkam „Cirīša ezers” (2003.–2008. gadam:
pagarināts līdz 2013. gadam), un dabas liegumam „Čertoka ezers (Valnezers)” (2004.–2010. gadam). Ar
dabas aizsardzības plāniem iespējams iepazīties interneta vietnē www.daba.gov.lv sadaļā „īpaši
aizsargājamās dabas teritorijas”.

Ir ievērots TIAN 10.1.
un noteikts kā
apgrūtinājums
teritorijas izmantošanā,
ievērojot dabas
aizsardzības plānus.

12 Sekojošos likumos un Ministru kabineta noteikumos ietvertie ĪADT, mikroliegumu, sugu, biotopu, ainavu
un vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslu aizsardzības un izmantošanas noteikumi:
Likums „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām”;
Ministru kabineta 16.03.2010. noteikumi Nr. 264 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie
aizsardzības un izmantošanas noteikumi”, kas nosaka aizsardzības un izmantošanas prasības visās ĪADT,
kurām nav izstrādāti un apstiprināti individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi,
Ministru kabineta 24.02.2004. noteikumi Nr. 94 „Dabas parka „Cirīšu ezers” individuālie aizsardzības un
izmantošanas noteikumi”,
Likums „Par Eiropas ainavu konvenciju”,
Aizsargjoslu likums un uz tā pamata izdotie ministru kabineta noteikumi,
Sugu un biotopu aizsardzības likums un citi uz Sugu un biotopu aizsardzības likuma pamata izdotie
Ministru kabineta noteikumi,
Citi spēkā esošie dabas un vides aizsardzību regulējošie normatīvie akti, tajā skaitā Vides aizsardzības
likuma 3.pantā definētie vides aizsardzības principi: „Piesārņotājs maksā”, piesardzības, novēršanas un
izvērtēšanas princips.

TIAN 10.1.



13 Iesakām pievērst uzmanību sekojošām sadaļām:
14 Izvērtēt teritorijas bioloģisko daudzveidību un ģeloloģisko mantojumu (reto un aizsargājamo augu un

dzīvnieku sugu atradnes, teritorijā konstatētās bioloģiski augstvērtīgas pļavas (zālāji), ģeoloģiskie objekti
un izdalītie dabisko mežu biotopi).

Skatīt Paskaidrojuma
rakstu

15 Izvērtēt teritorijas ainavisko daudzveidību veidojošos elementus (alejas, parki un stādījumi, skatu punkti,
izteiktas reljefa formas u.tml.), kā arī izdalīt pašvaldības ainaviski nozīmīgākās teritorijas.

16 izvērtēt rekreācijai un tūrismam piemērotu teritoriju un objektu infrastruktūru un turpmākās attīstības
virzienus.

17 attēlot ar Sosnovska latvāņiem invadētās platības un ņemt vērā tās plānojuma risinājumos Nav Teritorijas
plānojuma uzdevums

18 attēlot applūstošās teritorijas atbilstoši MK 03.06.2008. noteikumi Nr.406 „Virszemes ūdensobjektu
aizsargjoslu noteikšanas metodika” 7.punktam, kā arī ievērot Aizsargjoslu likuma 37.panta pirmās daļas
4.punkta nosacījumus šo teritoriju izmantošanas plānošanā.

19 paredzot jaunu apbūvi šobrīd neapbūvētās teritorijās, rūpīgi izvērtēt, vai apbūve būtiski neietekmēs ĪADT.
Saskaņā ar likuma „Par īpaši aizsargājamām teritorijām” 43.panta ceturto daļu „paredzētajai darbībai vai
plānošanas dokumentam (izņemot dabas aizsardzības plānus un tajos paredzētās darbības), kas atsevišķi vai
kopā ar citu paredzēto darbību plānošanas dokumentu var būtiski ietekmēt Eiropas nozīmes aizsargājamo
teritoriju (Natura 2000), veic ietekmes uz vidi novērtējumu”, turklāt tas jādara neatkarīgi no tā, vai darbības
plānots veikt ĪADT vai ārpus tās.

Ir iestrādāts TIAN
prasības par ĪADT
dabas aizsardzības
plānu un/vai
individuālo aizsardzības
noteikumu ievērošanu,
kā arī spēkā esošo
normatīvo aktu
ievērošanu

Lattelecom SIA

Nr. Nosacījumi Iestrādāts
1 visi būvniecības darbi jāveic atbilstoši spēkā esošajiem būvnormatīviem, kā arī ievērojot LR

„Aizsargjoslu likuma” 14.panta (Aizsargjoslas gar elektronisko sakaru tīkliem), 35.panta (Vispārīgie
aprobežojumi aizsargjoslās) un 43.panta (Aprobežojumi aizsargjoslās gar elektronisko sakaru tīkliem)
noteiktās prasības;

Ir ņemts vērā

2 teritorijas aizsargjoslu plānā jābūt atzīmētām elektronisko sakaru tīklu un objektu aizsargjoslām; Atbilstoši pieejamai
informācijai

3 teritorijas plānojuma grafiskajās daļās jābūt atzīmētām SIA „Lattelecom” elektronisko sakaru
komunikācijām, ja to atļauj attiecīgās grafiskās daļas mērogs. Ja plānojuma mērogs to neļauj,

TIAN 5.14. un 6.23.1.



elektronisko sakaru komunikācijas jānorāda un jāprecizē detālplānojumos un būvprojektos;
4 teritorijas plānojumā jāatzīmē Garkalnes novadā atrodošās SIA „Lattelecom” elektronisko sakaru

piekļuves mezglu atrašanās vietas;
Neattiecas uz plānojamo
teritoriju

5 privātiem elektronisko sakaru tīkliem, kurus paredzēts pieslēgt SIA „Lattelecom” vai jebkuram citam
publiskajam elektronisko sakaru tīklam, jāatbilst Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
apstiprinātajiem „Noteikumiem par privātā elektronisko sakaru tīkla pieslēgšanu publiskajam
elektronisko sakaru tīklam” (SPRK 18.05.2005. Padomes sēdes lēmums Nr.111, protokols
Nr.24(233)p.9), kuros norādīta privātā elektronisko sakaru tīkla pieslēgšanas kārtība;

TIAN 6.23.5.

6 ja ar privātā tīkla īpašnieku noslēgts līgums „Par elektronisko sakaru tīkla robežu”, tad iekšējie telpu un
teritoriju telefonizācijas darbi jāveic ēkas vai teritorijas saimniekam saskaņā ar šo noslēgto robežlīgumu;

TIAN 6.23.5.

7 lielos uzņēmumos būtu jānodrošina atsevišķa telpa telekomunikāciju iekārtām, atsevišķā gadījumā arī
līniju ievadiem;

TIAN 6.23.5.

8 privātie un publiskie elektronisko sakaru tīkli jāierīko un jāizbūvē atbilstoši MK apstiprinātajiem
„Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas un būvniecības kārība” (MK noteikumi Nr.166) un „Noteikumi
par Latvijas būvnormatīvu LBN 262–05 „Elektronisko sakaru tīkli” (MK noteikumi Nr.257);

TIAN 6.23.5.

9 lai veiktu elektronisko sakaru tīkla infrastruktūras attīstības plānošanu un pakalpojumu nodrošināšanu,
vēlams savlaicīga informēt SIA „ Lattelecom” par novada attīstības plānā iekļauto jauno dzīvojamo māju
un uzņēmēj darbības objektu celtniecību;

TIAN 6.23.5.

10 katra kalendārā gada beigās vēlams informēt SIA „Lattelecom” par nākamajā gadā plānoto ielu un
teritorijas rekonstrukciju.

TIAN 6.23.5.

SIA „Bite Latvija”

Nr. Nosacījumi Iestrādāts
1 SIA „BITE Latvija” būtu nepieciešami sekojoši nosacījumi par teritorijas plānoto izmantošanu:
2 Uz mobilo sakaru būvēm nav attiecināmi ,augstuma ierobežojumi plānotajā izmantošanas teritorijā, cik

tālu tie nav ierobežoti no LR normatīvo aktu puses.
TIAN 6.1.

3 Sakaru būves atļaut izvietot visa veida apbūves teritorijās TIAN 6.1.
4 Atļaut izbūvēt sakaru būvju apgādes infrastruktūru visa veida apbūves teritorijās. TIAN 6.1.

SIA „Latvijas mobilais telefons”

Nr. Nosacījumi Iestrādāts
1 Informējam, ka Aglonas novada teritorijā atrodas „Latvijas mobilais telefons” SIA piederošie nekustamie



īpašumi:
2 Zemes gabals „Sakarnieki”, kad.nr.6058–005–0218, adrese – „Sakarnieki”, Grāveru pagasts, Aglonas

novads, un uz tā esošas būves – LMT radiotornis un aparatūras konteiners;
Skatīt grafisko daļu

3 Zemes gabals „LMT Tornis”, kad.nr.6072–004–0315, adrese – „LMT Tornis”, Kastuļinas pagasts,
Aglonas novads, un uz tā esošas būves – radiotornis un aparatūras konteiners.

Skatīt grafisko daļu

4 Zemes gabalos izvietotajām būvēm saskaņā ar LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem ir nosakāmas
ekspluatācijas aizsargjoslas gar telekomunikāciju tīkli līnijām.

TIAN 7.nodaļa

5 Lai nodrošinātu Elektronisko sakaru likumā noteikto – nodrošināt publisko elektronisko sakaru tīkla
darbību un elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanu, un Teritorijas attīstības plānošanas likumā (spēkā
esošs no 01.12.2011.) noteikto – inženierkomunikāciju tīklus un objektus atļauts ierīkot jebkurā vietējās
pašvaldības teritorijas plānojumā noteiktajā funkcionālajā zonā, ierosinām, paredzēt iespēju Aglonas
novada teritorijā uzstādīt un ekspluatēt publiskā mobilo elektronisko sakaru tīkla iekārtas un ar to
saistītās inženierkomunikācijas iespēju robežās paredzot esošu komunikāciju– elektroapgādes tīklu, un
piebraucamo autoceļu tuvumā.

TIAN 6.1.

6 Ņemot vērā inženiertehnisko apgādes tīklu un to objektu, t.sk. telekomunikāciju līniju, torņu un antenu
mastu, tehniskos rādītājus, ierosinām Aglonas novada teritorijas plānojumā noteikt, ka apbūves
teritorijās, kur atļautā izmantošana ir inženiertehniskās apgādes tīkli un to objekti, kuros ietilpst arī
telekomunikāciju līnijas, torņu un antenu masti, jaunveidojamā zemesgabala minimālā platība ir līdz 600
m2 vai, ka ierobežojumi – jaunveidojamā zemesgabala minimālā platība un apbūves raksturīgais rādītājs
(būvju maksimālais augstums m), nav attiecināmi uz inženiertehniskās apgādes tīkliem un to objektiem.

TIAN 6.1.

Valsts zemes dienesta Latgales reģionālā nodaļa

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009. gada 6. oktobra noteikumiem Nr. 1148 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” (12., 13.,
16., 21., 27., 28., 31. un 37.2., 48.2. apakšpunktu), Ministru kabineta 2011. gada 04. oktobra noteikumiem Nr. 754 “Apgrūtināto teritoriju
informācijas sistēmas izveides, uzturēšanas un informācijas aprites kārtība” (turpmāk ATIS noteikumi) Valsts zemes dienests (turpmāk – dienests)
nosaka šādus nosacījumus vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma vai tā grozījumu (turpmāk – teritorijas plānojums) izstrādei:
Nr. Nosacījumi Iestrādāts
1 Teritorijas plānojuma grafisko daļu izstrādā digitālā veidā vektordatu formā Latvijas ģeodēzisko

koordinātu sistēmā LKS–92 TM ar mēroga noteiktību M 1:10000. Apdzīvotas vietas teritorijas plānojuma
grafisko daļu izstrādā ar mēroga M 1:2000 vai M 1:5000 noteiktību, ja ir pieejama atbilstoša mēroga
kartogrāfiskā pamatne (kartogrāfiskais materiāls).

Ir ievērots

2 Izstrādāto teritorijas plānojuma redakciju atzinuma saņemšanai iesniedz elektroniskā formā (grafiskos daļu
– digitāli vektordatu formā (vēlams *.dgn (MicroStation)) Dienesta teritoriālajā struktūrvienībā. Teritorijas

Ir ievērots



plānojuma grafiskai daļai pievieno aizsargjoslu sadaļā izmantotos apzīmējumus ar paskaidrojumiem.
3 Teritorijas plānojuma izstrādāšanā izmanto aktuālus Dienesta teritoriālās struktūrvienības izsniegtus

Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas telpiskos datus.
Ir ievērots

4 Teritorijas plānojumā nosaka un grafiskajā materiālā attēlo visas esošo objektu aizsargjoslas, t.sk., objektu,
kuri izvietoti ārpus plānojuma teritorijas, aizsargjoslas, kas atrodas plānojuma teritorijas robežās

Ir ievērots. Teritorijas
plānojumā ir uzrādītas
aizsargjoslas, kuras ir
iespējams attēlot ar
attiecīgā kartogrāfiskā
materiāla mēroga
noteiktību, t.i. M.1:10000

5 Apgrūtināto teritoriju (tai skaitā aizsargjoslu) robežas grafiski attēlo kā daudzstūrus, kas saistīti ar ATIS
noteikumu 2.pielikumā noteikto klasifikācijas kodu. Apgrūtināto teritoriju robežas daudzstūri
identificējami ar objekta, kam noteikta aizsargjosla, pilnu nosaukumu un adresi, ja tāda ir.

Ir ievērots

6 MicroStation vai AutoCad vidē apgrūtinātās teritorijas nepieciešams attēlot tā, lai katra teritorijas
plānojumā attēlotā apgrūtinātā teritorija būtu izvietota datu līmenī, kura nosaukumu veido atbilstoši ATIS
noteikumu 2.pielikumam.

7 ArcMap vidē plānojumā apgrūtinātās teritorijas nepieciešams attēlot tā, lai katra plānojumā attēlotā
apgrūtinātā teritorija būtu izvietota informācijas slānī, kura nosaukumu veido atbilstoši ATIS noteikumu
2.pielikumam, vai arī, lai katrai attēlotajai apgrūtinātajai teritorijai būtu piesaistīts klasifikācijas kods
atbilstoši ATIS noteikumu 2.pielikumam.

Ir ievērots. Sagatavoti
*.shp faili

8 Teritorijas plānojuma grafiskajā materiālā attēlo ciemu robežas Ir ievērots
9 Pašvaldība divu nedēļu laikā pēc teritorijas plānojuma spēkā stāšanās Dienesta teritoriālajā struktūrvienībā

iesniedz apstiprinātā teritorijas plānojuma eksemplāru atbilstoši MK 2009. gada 6. oktobra noteikumiem
Nr. 1148 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 48.2.apakšpunkta prasībām uz
elektroniskā datu nesēja un kā iesietu dokumentu, pievienojot: pašvaldības lēmuma par teritorijas
plānojuma apstiprināšanu kopiju, informāciju par pašvaldības lēmuma publicēšanu laikrakstā “Latvijas
Vēstnesis”, informāciju par teritorijas plānojuma grafiskās daļas izstrādātāju un apgrūtināto teritoriju
grafisko datu sagatavošanas mēroga noteiktību.

–




