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IEVADS 

 

 

Viļakas novada teritorijas plānojuma izstrādi veic SIA „Grupa 93”, sadarbībā ar Viļakas novada domi, 
pamatojoties uz 2011.gada 11.martā noslēgto līgumu Nr.9 „Par ilgtermiņa teritorijas attīstības 
plānošanas dokumenta - teritorijas plānojuma, izstrādi Viļakas novadam” (1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/ 
VRAA/007/005).  

      

Pārskatā par Viļakas novada teritorijas plānojuma izstrādi saskaņā ar MK noteikumi Nr.1148 „Vietējās 
pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi" 29.punkta prasībām ietveri sekojoši materiāli: 

1. Viļakas novada domes lēmumi par teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu, iekļaujot darba 
uzdevumu, sabiedriskās apspriešanas organizēšanu un teritorijas plānojuma apstiprināšanu; 

2. Sabiedriskās apspriešanas materiāli (ietverot ziņojumu par vērā ņemtajiem un noraidītajiem 
fizisko un juridisko personu priekšlikumiem un iebildumiem);  

3. Institūciju sniegtā informācija, nosacījumi un atzinumi;  

4. Ziņojums par institūciju nosacījumu ievērošanu;  

5. Ziņojums par teritorijas plānojuma atbilstību augstāka plānošanas līmeņa teritorijas plānojuma 
prasībām. 
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1. VIĻAKA NOVADA DOMES LĒMUMI 

1.1. Lēmums par Teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšana, Darba uzdevuma 
apstiprināšanu 
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1.2. Lēmums par teritorijas plānojuma 1. redakcijas un Vides pārskata projekta 
nodošanu sabiedriskajai apspriešanai 
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1.3. Lēmums par teritorijas plānojuma pilnveidošanu 
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1.4. Lēmums par galīgās redakcijas apstiprināšanu 
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1.5. Lēmums par TP apstiprināšanu un saistošo noteikumu pieņemšanu 
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2. SABIEDRISKĀS APSPRIEŠANAS PROCESU RAKSTUROJOŠIE MATERIĀLI 

2.1.Teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšana (I. posms- priekšlikumu iesniegšana) 

2.1.1.Publikācijas 

Latvijas Vēstnesis 

 

Viļakas novada domes mājas lapa 
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Viļakas novada informatīvais izdevums „Viļakas novada avīze” 
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Viļakas novada informatīvais izdevums „Viļakas novada avīze” 
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Viļakas novada domes mājas lapa 
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2.2.2.Ziņojums par vērā ņemtajiem un noraidītajiem fizisko un juridisko personu 

priekšlikumiem un iebildumiem 

N.p.

k. 

Priekšlikuma 

iesniedzēja vārds, 

uzvārds 

(nosaukums), 

adrese 

Kadastra Nr. Priekšlikums Komentārs par priekšlikuma 

izskatīšanu 

 

1. 

 

Juris Pitkevičs 

„Urbji”, Garstēdele,  

Susāju pagasts, 

Viļakas novads, 

LV- 4501 

38780010049 

38780030107 

38780010020 

38780010019 

38780010014 

Lūdzu iekļaut Viļakas 

novada teritorijas 

plānojumā 2012.- 2024. 

gadam šādas 

prognozējamās darbības 

man piederošajos zemes 

gabalos: 

1. lauksaimniecības zemes 

transformācija meža zemēs;  

2. lauksaimniecībā 

izmantojamos gabalos veikt 

meliorāciju gan atklāta tipa 

novadgrāvjus, gan slēgto 

drenāžu; 

3. veikt lauksaimniecībā 

izmantojamos zemes 

gabalos LR likumdošanā 

atļautās darbības māla 

karjera izveidošanai un 

turpmākai pārstrādei. 

TP paredz, ka primāri šīs teritorijas 

izmantojamas lauksaimniecībai 

(zemkopībai, lopkopība, 

lauksaimniecības produkcijas 

pirmapstrādei), kā arī iespējama 

citu nozaru un nodarbju attīstībai, 

t.sk., atļauta apbūve, dīķu izveide, 

apmežošana, derīgo izrakteņu 

ieguve u.c. saimnieciskā darbība, 

kas nerada būtisku piesārņojumu 

un nesamazina blakus esošo 

zemesgabalu izmantošanas iespējas 

un nekustamā īpašuma vērtību, cik 

tālu tas nav pretrunā ar 

augstākstāvošo normatīvo aktu 

prasībām un „Viļakas novada 

attīstības programmā 2011. - 2017. 

gadam” definēto vienoto Viļakas 

novada attīstības stratēģiju. 

38150020016 Patreizējais izmantošanas veids, 

šajā zemes gabalā ir Dzs 

(savrupmāju dzīvojamā apbūve) un 

tāda izmantošana arī tiek saglabāta 

bez izmaiņām, jo uz šī zemes gabala 

atrodas dzīvojamas ēkas un tā 

iekļaujas Dzs apbūves teritorijās. 

38150020017 Patreizējais izmantošanas veids, 

šajā zemes gabalā ir ražošanas un 

darījumu apbūves teritorijas un šī 

izmantošana arī tiek saglabāta, jo 

uz zemes gabala atrodas ēkas un tā 

ir vēsturiski bijusi kā daļa no 

tehniskās apbūves teritorijas. 

2. 

 

Rita Liene, 

Pēteris Korņevs, 

Egīls Korņevs, 

Bruņenieku 36-6, 

36-18, Rīga 

38150020018 

Lūdzu izmainīt patreizējo 

izmantošanas veidu- 

ražošanas un darījumu 

objektu apbūves teritorijas 

uz mežu un zaļās zonas 

teritoriju izmantošanu. 

Priekšlikums akceptēts, jo tik lielas 

ražošanas un darīju teritorijas nav 

nepieciešamas- zonējums mainīts 

uz Z2 (dabas teritorijas). 

3. Andris Slišāns  Lūdzu zemes īpašumu, kas 

līdz šim noteikts kā 

lauksaimniecības zeme 

transformēt par 

labiekārtotu teritoriju- 

parku ar iespējamu nelielu 

apbūvi. Parks sākts veidot 

1993. gadā un to iesācis 

dzejnieks Antons Slišāns. 

Priekšlikums ņemts vērā un 

ievērtēts teritorijas plānojumā, 

izmainot zonējumu uz 

labiekārtotām zaļo zonu teritorijām, 

kur iespējama arī apbūve, kas 

saistīta ar šo teritoriju izmantošanu. 

4. SIA Metrs 3, Ogre, 

Jaudas ielā 2a, LV- 

5001 

38700040071 Perspektīvā domāta smilts- 

grants ieguve (veikta 

ģeoloģiskā priekšizpēte), 

lūdz izmainīt pastāvošo 

TP neaizliedz transformēt teritorijas 

uz derīgo izrakteņu ieguves 

teritorijām, un jaunu derīgo 

izrakteņu ieguves vietu izveidi 
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N.p.

k. 

Priekšlikuma 

iesniedzēja vārds, 

uzvārds 

(nosaukums), 

adrese 

Kadastra Nr. Priekšlikums Komentārs par priekšlikuma 

izskatīšanu 

 

atļauto izmantošanu uz 

teritorijām zem derīgo 

izrakteņu iegulām. 

pašvaldības teritorijā 

lauksaimniecības teritorijās, cik tālu 

tas nav pretrunā ar augstākstāvošo 

normatīvo aktu prasībām un 

„Viļakas novada attīstības 

programmā 2011. - 2017. gadam” 

definēto vienoto Viļakas novada 

attīstības stratēģiju. 

Pirms derīgo izrakteņu ieguves 

uzsākšanas jāveic tās ģeoloģiskā 

izpēte. Procesā starp 

nepieciešamajiem dokumentiem 

projekta vai shēmas izstrādei 

nepieciešama arī pašvaldības 

teritorijas plānojuma attiecīgo 

sadaļu apstiprināta kopija. 

Rekultivāciju veic saskaņā ar 

projektu vai shēmu, rekultivācijas 

veidu saskaņojot ar pašvaldību. 

5. SIA „ALDRAI” Raita 

Kokoreviča 

„Juri” Susāju 

pagastā 

38780080068 Lūdz mainīt zemes 

lietošanas mērķi uz derīgo 

izrakteņu ieguvei paredzētu 

teritoriju. 

TP neaizliedz transformēt teritorijas 

uz derīgo izrakteņu ieguves 

teritorijām, un jaunu derīgo 

izrakteņu ieguves vietu izveidi 

pašvaldības teritorijā 

lauksaimniecības teritorijās, cik tālu 

tas nav pretrunā ar augstākstāvošo 

normatīvo aktu prasībām un 

„Viļakas novada attīstības 

programmā 2011. - 2017. gadam” 

definēto vienoto Viļakas novada 

attīstības stratēģiju. Teritorija 

atrodas mototrases un muzeja tiešā 

tuvumā un ir ļoti maza un 

mazpiemērota derīgo izrakteņu 

ieguvei no tās konfigurācijas un 

zemesgabala proporciju viedokļa un 

var ietekmēt jau minēto objektu 

izmantošanu, tāpēc pašvaldība 

izšķīrās par lēmumu noraidīt šo 

priekšlikumu. 
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2.2.3.Sabiedriskās apspriešanas rezultāti (Pārskata ziņojums par I. posma sabiedrisko 

apspriešanu) 

Saskaņā ar Viļakas novada domes 2011.gada 11.marta lēmumu „Par Viļakas novada teritorijas 
plānojuma 2012.-2024. gadam izstrādes uzsākšanu” (prot. Nr. 6, 3.&) uzsākta Teritorijas plānojuma 
izstrāde. Apstiprināts darba uzdevums un par Teritorijas plānojuma izstrādes vadītāju apstiprināts 
Viļakas novada domes izpilddirektors Aldis Pušpurs. 

Viļakas novada teritorijas plānojuma izstrāde tiek 100 % finansēta no Eiropas Sociālā fonda Darbības 
programmas 2007.-2013. gadam „Cilvēkresursi un nodarbinātība” 1.5.3.2. aktivitātē „Plānošanas 
reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana” atbalstītā projekta 
Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/007/005 „Ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokumenta- 
teritorijas plānojuma izstrāde Viļakas novadam”. 

Priekšlikumu un ierosinājumu iesniegšanas termiņš tika noteikts no 23. marta līdz 30. aprīlim. 
Paziņojums par Teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu publicēts laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, 
Viļakas novada informatīvajā izdevumā „Viļakas novada avīze” un interneta vidē www.vilaka.lv, kā arī 
nosūtīts Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijai (VARAM). 

Lai iepazītos ar dokumentu izstrādes gaitu un nozīmi, iedzīvotāji tika aicināti apmeklēt informatīvās 
tikšanās (piedalīties diskusijā un aizpildīt anketas). Norises vietas: Šķilbēnu pagasta kultūras centrs 
„Rekova”; Viduču pamatskola; Medņevas tautas nams; Borisovas tautas nams; Žīguru kultūras nams 
un Žīguru pamatskola; Viļakas novada domes zāle.  

Iedzīvotāji aptaujas anketu varēja aizpildīt arī trijos citos veidos (tās aizpildīšanas un iesniegšanas 
termiņš tika noteikts līdz 2011. gada 16. maijam): 

1) griezties pagasta pārvaldē, saņemt izdrukātu anketu un to aizpildīt, iesniegt pagasta pārvaldē vai 
Viļakas novada domes Attīstības plānošanas nodaļā (106. kab., Abrenes ielā 26, Viļakā); 

2) anketu atvērt uz sava datora (ielādēt anketu word formātā), aizpildīt un iesniegt tuvākajā pagasta 
pārvaldē vai Viļakas novada domes Attīstības plānošanas nodaļā (106. kab., Abrenes ielā 26, Viļakā); 

3) anketu aizpildīt elektroniski, sekojot saitei: http://www.jotform.com/vinuks/11060919353. 

Konsultācijas par anketas aizpildīšanu u.c. jautājumiem par teritorijas plānošanas dokumentu izstrādi, 
bija iespējams saņemt Viļakas novada Attīstības plānošanas nodaļā, pie speciālistes Vinetas 
Zeltkalnes, zvanot pa tālruni 64507216 vai rakstot vineta.zeltkalne@vilaka.lv. 

261 iedzīvotājs, piedalījās anketēšanā un izteica savas idejas novada turpmākajai attīstībai. 
Visaktīvākie respondenti bija Šķilbēnu pagastā- 34%, arī Medņevas pagasts- 20% un Viļakas pilsēta-
19%, Žīguru pagastā bija 10% respondentu, Vecumu pagastā- 8%, Susāju pagastā- 6%, un vismazākā 
aktivitāte bija vērojama Kupravas pagastā, tikai 3% respondentu no kopējā respondentu skaita. Ar 
anketēšanas rezultātiem iespējams iepazīties, sekojot saitei  
http://vilaka.lv/index.php?mact=CGBlog,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=20&cntnt01returnid=17.  

Priekšlikumu iesniegšanas I. posma laikā, tika saņemti 5 rakstiski priekšlikumi, skat. pielikumā 
4.1. I.posma iesniegumi no fiziskām un juridiskām personām. To apkopojums un komentārs par 
izskatīšanu un iekļaušanu Teritorijas plānojumā sniegts sadaļā 2.1.2. Ziņojums par vērā ņemtajiem un 
noraidītajiem fizisko un juridisko personu priekšlikumiem un iebildumiem. 

15. jūnijā, Viļakā, Viļakas novada vadība, pārvalžu vadītāji un domes speciālisti tikās ar „Grupas 93” 
pārstāvi Sarmīti Lesiņu, lai iepazītos ar Viļakas novada teritorijas plānojuma izstrādes gaitu, lai 
pārrunātu problēmas un nepieciešamības, kas radušās, strādājot ar esošajiem teritorijas 
plānojumiem, un diskutētu par esošā Viļakas novada teritorijas plānojumu izmaiņu nepieciešamību 
jaunajā kopējā Viļakas novada teritorijas plānojumā. 16. septembrī, Viļakā, Viļakas novada 
pašvaldības pārstāvji, pārvalžu vadītāji un domes speciālisti tikās ar „Grupas 93” pārstāvi Ritu 
Beikmani, lai iepazītos ar Viļakas novada teritorijas plānojuma izstrādes gaitu un diskutētu par tā 
risinājumiem. Sanāksmju protokoli pievienoti 4.4. pielikumā. 
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Saskaņā ar MK noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 13. pantu 
un darba uzdevumu Teritorijas plānojumam, nosacījumi un/vai informācija tika pieprasīta 34 
institūcijām. Nosacījumi tika saņemti no visām institūcijām, izņemot LAD Ziemeļaustrumu reģionālā 
pārvaldi, SIA „Viļakas namsaimnieks”, SIA „Žīguru namsaimnieks”, Medņevas pagasta pārvaldi, 
Kupravas pagasta pārvaldi, Šķilbēnu pagasta pārvaldi, Žīguru pagasta pārvaldi, Balvu novada domi, 
Baltinavas novada domi.  

Vides pārraudzības valsts birojam tika nosūtīts pieteikums par SIVN nepieciešamību un saņemts 
lēmums Nr.36 (13.06.2011.) par SIVN piemērošanu.  

Ziņojums par institūciju nosacījumu ievērošanu izstrādājot Teritorijas plānojuma 1. redakciju 
pievienots 3.2. sadaļā. Institūciju nosacījumu kopijas pievienotas 4.3. pielikumā. 

 

2.2.Teritorijas plānojuma 1. redakcijas sabiedriskā apspriešana (II. posms) 

2.1.1.Publikācijas 

Latvijas Vēstnesis 
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 Viļakas novada domes mājas lapa 
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Viļakas novada informatīvais izdevums „Viļakas novada avīze” 
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2.1.2.Ziņojums par fizisko un juridisko personu rakstiski iesniegtajiem priekšlikumiem un 

atsauksmēm par teritorijas plānojuma 1. redakciju un Vides pārskata projektu 

N.p.
k. 

Iesniedzēja vārds, 
uzvārds, adrese 

Kadastra Nr. Atsauksme Komentārs par priekšlikuma 
izvērtēšanu un iekļaušanu 
plānojuma pilnveidotajā redakcijā 

1. Leontīne Spridzāne 
Draudzības iela 10, 
Šķilbēni,  

Viļakas novads 

38820020072 Saskaņā ar Viļakas novada 
teritorijas plānojumu, 
mainās piemājas 
saimniecības „Jaunziediņi” 
aramzemes daļa 4,3ha (t.i. 
64% no kopējās platības) 
bloka Nr.72074-32982, 
kadastra Nr.38820020072. 

Jums tiek plānotas 
izmaiņas zemes 
izmantošanas mērķī no 
„augkopības produktu 
ražošanas” uz „Ražošanas 
un tehnisko objektu 
apbūves teritoriju”. Es 
šādas izmaiņas neesmu 
pieprasījusi, jo šo zemi 
izmantoju augkopības un 
lopkopības produktu 
ražošanai, kā arī turpmāk 
to pašu darīšu. 

Izmantošanas mērķa 
izmaiņa man liegs ražot 
augkopības un lopkopības 
produktus, un nodrošināt 
ģimeni ar 
nepieciešamajiem pārtikas 
produktiem.  

Lūdzu atstāt iepriekšējo 
zemes izmantošanas 
mērķi- augkopības un 
lopkopības produktu 
ražošana. 

Spēkā esošajā plānojumā 
„Šķilbēnu pagasta teritorijas 
plānojums 2006.-2018.” 
(apstiprināts ar Šķilbēnu pagasta 
padomes 2006. gada 30. marta 
saistošajiem noteikumiem Nr.6), 
šī teritorija plānota kā Ražošanas 
un tehnisko objektu apbūves 
teritorija, ievērojot 
nepārtrauktības un pēctecības 
principu, kas nodrošina, ka, 
teritorijas plānojums tiek 
izstrādāts, saglabājot tās 
teritorijas plānojuma daļas, kuru 
pamatojums nav mainījies, šī 
teritorija arī Viļakas novada 
teritorijas plānojuma 2012.-
2024.gadam 1. redakcijas 
risinājumos tika saglabāta kā 
Ražošanas un tehnisko objektu 
apbūves teritorija, jo līdzšinējā 
laika periodā netika saņemti 
priekšlikumu minētā funkcionālā 
zonējuma maiņai.  

Priekšlikums izskatīts un 

atbalstīts pilnībā - minētajā 

zemes gabalā funkcionālais 

zonējums mainīts no Ražošanas 

un tehnisko objektu apbūves 

teritorijas uz Lauksaimniecības 

teritoriju. 

2. Ivars Dortāns 
Medņevas pagasts 
(Olutova), 

Viļakas novads 

38700060027 Lūdzu Viļakas novada 
teritorijas plānojumā - 
veikt izmaiņas kadastra 
Nr.38700060027 īpašums 
„Avoti” no 
lauksaimniecībā 
izmantojamās zemes uz 
paredzēto lietošanas 
mērķi derīgo izrakteņu 
iegūšanu. 

Priekšlikums izskatīts. 

Teritorijas plānojumā ir 
atspoguļotas derīgo izrakteņu 
atradņu teritorijas, atbilstoši 
LVĢMC datu bāzē un pašvaldības 
rīcībā esošās informācijas 
noteiktībai.  

Derīgo izrakteņu ieguves 
uzsākšana netiek liegta 
lauksaimniecībā izmantojamās 
zemēs, mežu zemēs u.c. zemēs, 
ārpus Viļakas pilsētas un ciemu 
teritorijām, cik tālu tas nav 
pretrunā ar augstākstāvošo 
normatīvo aktu prasībām un 
„Viļakas novada attīstības 
programmā 2011.-2017. gadam” 
definēto vienoto Viļakas novada 
attīstības stratēģiju. 
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N.p.
k. 

Iesniedzēja vārds, 
uzvārds, adrese 

Kadastra Nr. Atsauksme Komentārs par priekšlikuma 
izvērtēšanu un iekļaušanu 
plānojuma pilnveidotajā redakcijā 

Ievērojot to, ka lielākā daļa 
atradņu ir pētītas un to krājumi 
jau apzināti, jaunas derīgo 
izrakteņu ieguves ekspluatācijas 
uzsākšanai pirmkārt ir jāizskata 
iespēja izmantot jau esošās 
izpētītās atradnes. Tajos 
gadījumos, ja nepieciešams 
nodrošināt vietējās vajadzības un 
samazināt transportēšanas 
izmaksas, atbilstoši LR likumā „Par 
zemes dzīlēm” un saistībā ar šo 
likumu izdotajiem normatīvajiem 
aktu nosacījumiem, jāveic jaunās 
atradnes ģeoloģiskā izpēte un 
jāsaņem derīgo izrakteņu ieguves 
licence. 

Atzīmējam, ka norādītais zemes 
gabals aptver Olutovas kapus, kā 
arī uz tā atrodas viensēta un 
piebraucamie ceļi, turklāt šis 
zemes gabals atrodas 
Saudzējamajā ainavu teritorijā un 
arheoloģijas pieminekļa 
aizsargjoslā.  

Informējam, ka Saudzējamā 
ainavu teritorijā, papildus 
normatīvajos aktos noteiktajām 
prasībām, derīgo izrakteņu 
ieguvei, jāsaņem Viļakas novada 
pašvaldības rakstiska atļauja. 

3. Aldis Pušpurs - Lūdzu Viļakas novada 
teritorijas plānojuma kartē 
atļautā izmantošana veikt 
šādu labojumu:  

-Susāju pagasta 
kultūrvēsturiskajam 
muzejam „Vēršukalns” kā 
tūrisma un rekreācijas 
teritoriju paredzēt visu 
īpašuma „Vēršukalni” 
zemes gabala teritoriju. 
Pretējā gadījumā 
autostāvieta paliek ārpus 
šī zemes izmantošanas 
veida; 

- nav skaidrs ko nozīmē 
latgaliskotie nosaukumi 
Susāju pagasta teritorijā, 
piem., Egļava (Egļova), 
tāds vārds Egļova nekad 
nav lietots; 

- no kartes izņemiet 
vietvārdu ”Karigova”, kurš 

Priekšlikums izskatīts un 

atbalstīts - zemes gabalā ar kad. 

nr. 38780080163, mainīts tā 

funkcionālais zonējums uz 

Tūrisma un rekreācijas teritoriju. 

Informējam, ka viss zemes gabals 
ar kad. nr. 38780080164 jau bija 
iekļauts plānojuma 1. redakcijā kā 
Tūrisma un rekreācijas teritorija, 
līdz ar to funkcionālais zonējums 
šim zemes gabalam saglabāts bez 
izmaiņām un, lai iekļautu arī 
teritoriju, kas ietver ēkas un aiz 
celiņa esošo stāvlaukumu, tiek 
pievienots arī zemes gabals ar 
kad. nr. 38780080163. 

Pašvaldībai ir svarīgi saglabāt 
skrajciemus, kā galveno un 
raksturīgāko lauku teritorijas 
apdzīvojuma veidu novadā, un 
izmantot skrajciemu nosaukumus, 
kā ciemu nosaukumus adresācijai. 
Jo vēsturiski novada teritorijā 
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N.p.
k. 

Iesniedzēja vārds, 
uzvārds, adrese 

Kadastra Nr. Atsauksme Komentārs par priekšlikuma 
izvērtēšanu un iekļaušanu 
plānojuma pilnveidotajā redakcijā 

ir tuvu Egļovai. Šis 
nosaukums kļūdaini 
ieviesies jau vairākus 
gadus iepriekš. 

orientējas tieši pēc šo skrajciemu 
vai viensētu grupu nosaukumiem, 
ne pēc māju, ne cilvēku 
uzvārdiem. Viļakas novada 
apdzīvojuma struktūra, t.sk. 
pilsētas, ciemu, skrajciemu un 
viensētu grupu izvietojums un to 
nosaukumi atspoguļoti plānojuma 
I. daļā „Paskaidrojuma raksts” 
15. attēlā un skrajciemu 
izskaitījums (saskaņojot to 
nosaukumus pašvaldībā) dots arī 
tekstā apakšnodaļā 
1.6. Iedzīvotāji un apdzīvojuma 
struktūra. Šie paši skrajciemu 
nosaukumi tiek izmantoti arī 
plānojuma III. Grafiskajā daļā 
(Topogrāfiskā pamatne ir VZD 
izstrādāta, tā plānojumā netiek 
mainīta). 

4. Marjans Locāns 
Tautas iela 22-1, 
Viļaka,   

Viļakas novads,  

LV-4583 

 Dokumentā „Viļakas 
novada teritorijas 
plānojums 2012.-
2024.gadam” iekļaut šādu 
būvobjektu: „Novada 
daudzfunkcionālais 
centrs”: (koncertzāle, kino 
zāle, izstāžu zāle, utt.). 
Potenciālā būvniecības 
vieta: Pils ielā starp 4 un 6 
numuriem, uzkalnā pirms 
estrādes. 

Priekšlikums izskatīts un 

atbalstīts, apbūvei paredzētajā 

teritorijā mainīts funkcionālais 

zonējums no Labiekārtota zaļās 

zonas teritorijas uz Publisko 

objektu apbūves teritoriju. 

 

5. Aigars Logins 
Valmieras 24-29, 
Balvi 

38780120043 Lūdzu iekļaut zemes 
gabalu ar kadastra 
apzīmējumu 38780120043 
(Dubeskolns, Susāju pag.) 
kā potenciālo, derīgo 
izrakteņu teritoriju. 

Priekšlikums izskatīts. 

Teritorijas plānojumā ir 
atspoguļotas derīgo izrakteņu 
atradņu teritorijas, atbilstoši 
LVĢMC datu bāzē un pašvaldības 
rīcībā esošās informācijas 
noteiktībai.  

Derīgo izrakteņu ieguves 
uzsākšana netiek liegta 
lauksaimniecībā izmantojamās 
zemēs, mežu zemēs u.c. zemēs, 
ārpus Viļakas pilsētas un ciemu 
teritorijām, cik tālu tas nav 
pretrunā ar augstākstāvošo 
normatīvo aktu prasībām un 
„Viļakas novada attīstības 
programmā 2011.-2017.gadam” 
definēto vienoto Viļakas novada 
attīstības stratēģiju. 

Ievērojot to, ka lielākā daļa 
atradņu ir pētītas un to krājumi 
jau apzināti, jaunas derīgo 
izrakteņu ieguves ekspluatācijas 
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N.p.
k. 

Iesniedzēja vārds, 
uzvārds, adrese 

Kadastra Nr. Atsauksme Komentārs par priekšlikuma 
izvērtēšanu un iekļaušanu 
plānojuma pilnveidotajā redakcijā 

uzsākšanai pirmkārt ir jāizskata 
iespēja izmantot jau esošās 
izpētītās atradnes. Tajos 
gadījumos, ja nepieciešams 
nodrošināt vietējās vajadzības un 
samazināt transportēšanas 
izmaksas, atbilstoši LR likumā „Par 
zemes dzīlēm” un saistībā ar šo 
likumu izdotajiem normatīvajiem 
aktu nosacījumiem, jāveic jaunās 
atradnes ģeoloģiskā izpēte un 
jāsaņem derīgo izrakteņu ieguves 
licence. 

Atzīmējam, ka norādītajā zemes 
gabalā ir viensētu apbūve un ka tā 
tiešā tuvumā jau ir tikuši iegūti 
derīgie izrakteņi, robežojošajai 
teritorijai ir rekultivējamās 
teritorijas status. 

 

2.1.3.Sabiedriskās apspriešanas rezultāti (Ziņojums par teritorijas plānojuma 1.redakcijas 

sabiedrisko apspriešanu) 

Teritorijas plānojuma 1.redakcijas un Vides pārskata projekta sabiedriskā apspriešana tika uzsākta 
pamatojoties uz Viļakas novada domes 2011. gada 24. novembra sēdes lēmumu Nr.26. 

Sabiedriskā apspriešanas termiņš tika noteikts laika posmam no 2011. gada 8. decembra līdz 
2012. gada 20. janvārim (6 nedēļas un 1 diena). Informācija, par iespējām iepazīties ar Teritorijas 
plānojuma un Vides pārskata materiāliem un piedalīties to apspriešanā, tika nodrošināta ar:  

- publikācijām laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un Viļakas novada informatīvajā izdevumā 
„Viļakas novada avīze”; 

- informāciju interneta vidē www.vilaka.lv, izstrādātāja mājas lapā www.grupa93.lv/vilaka un 
http://www.vestnesis.lv/;  

Ar Teritorijas plānojuma 1. redakcijas un Vides pārskata materiāliem bija iespējas iepazīties interneta 
vidē - Viļakas novada mājas lapā www.vilaka.lv un izstrādātāja mājas lapā www.grupa93.lv/vilaka, kā 
arī Viļakas novada domes pagastu pārvaldēs un Viļakas novada domes Attīstības plānošanas nodaļā, 
Abrenes iela 26, Viļaka, Viļakas novads, darba dienās 8:30 - 12:00; 12:30 - 17:00. 

Sabiedriskās apspriešanas laikā bija nodrošināta pieejamība visiem MK noteikumos Nr.1148 „Vietējās 
pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 39. pantā noteiktajiem materiāliem, tostarp spēkā 
esošajam teritorijas plānojumam un attīstības programmai.  

Sabiedriskās apspriešanas ietvaros notika viena apspriešanas sanāksme (2012. gada 6. janvārī plkst. 
13.00 Viļakas novada domē, Abrenes iela 26). Uz sanāksmi bija ieradušies 10 apmeklētāji. Sanāksmi 
vadīja „Grupa 93” pārstāve Rita Beikmane. Turpinājumā skat. sabiedriskās paspriešanas sanāksmes 
foto, sanāksmes protokols un reģistrācijas lapa pievienota 4.4. pielikumā. 

Iespējas iedzīvotājiem izteikt rakstisku viedokli tika nodrošinātas piedāvājot iesniegt priekšlikumu - 
interneta vidē http://www.grupa93.lv/vilaka/iesniedz-priekslikumu,  gan apspriešanas sanāksmes 
laikā, gan iesniedzot priekšlikumus un atsauksmes visu sabiedriskās apspriešanas laiku, fiziskām 
personām norādot vārdu, uzvārdu, dzīves vietas adresi, juridiskām personām reģistrācijas nr., 
reģistrācijas un darbības vietas adresi, Viļakas novada domē, Abrenes iela 26, Viļaka, Viļakas novads, 
LV -4583 vai elektroniski pa e-pastu dome@vilaka.lv. 
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(Attēlos: sabiedriskās apspriešanas sanāksmes foto) 

Apspriešanas termiņa ietvaros tika saņemti 5 iedzīvotāju iesniegumi, 2 no tiem iekļauj vēlmi nākotnē 
iegūt derīgos izrakteņus un pārējie vērsti uz funkcionālā zonējuma precizēšanu saistībā ar teritorijas 
pašreizējo vai plānoto izmantošanu. Pārskata ziņojums par vērā ņemtajiem un noraidītajiem fizisko 
un juridisko personu priekšlikumiem un iebildumiem ietverts 2.2.2. sadaļā.  

Saskaņā ar MK noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 13. pantu 
un darba uzdevumu teritorijas plānojumam, 22 institūcijām tika nosūtīti plānošanas dokumenti 
atzinuma sniegšanai. Atzinumi tika saņemti no visām institūcijām, t.sk.:  

- 10 institūcijas pilnībā atbalsta plānojuma 1. redakciju bez piebildēm; 

- 10 institūcijas atbalsta plānojumu, sniedzot precizējumus un ieteikumus plānojumā ietvertās 
informācijas pilnveidošanai. Ieteikumi attiecas pamatā uz aizsargjoslu precizēšanu, 
papildinājumiem un redakcionālas dabas labojumiem plānojumā t.sk., teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumos;  

- Valsts vides dienesta Rēzeknes reģionālās vides pārvaldei ir iebildes un norādes uz 
novēršamajām nepilnībām, galvenokārt par informācijas precizēšanu ( Teritorijas plānojumu 
atgriež labojumu veikšanai); 

- Valsts zemes dienesta Latgales reģionālā nodaļa, norāda, ka Teritorijas plānojuma 
1. redakcija neatbilst VZD nosacījumiem, jānovērš tehniskās neprecizitātes aizsargjoslu 
attēlojumā plānojuma grafiskajā daļā. 

Institūciju atzinumu pārskata tabula iekļauta 3.3. sadaļā. Institūciju atzinumu kopijas pievienotas 
5.5. pielikumā. 
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2.3.Ziņojums par teritorijas plānojuma 1. redakcijas pilnveidošanu, galīgās 
redakcijas apstiprināšanu un Vides pārskata projekta labošanu 

Ņemot vēra apspriešanas rezultātus un institūciju atzinumus, pamatojoties uz MK noteikumu Nr.1148 
„Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 42. pantu, tika pieņemts lēmums (Viļakas 
novada dome, 2012.gada 23. februāris, sēdes lēmums Nr.6) pilnveidot teritorijas plānojuma redakciju 
atbilstoši institūciju atzinumiem un sabiedriskās apspriešanas rezultātiem un sagatavot teritorijas 
plānojuma galīgo redakciju.  

Būtiskākie labojumi teritorijas plānojuma pilnveidotajā galīgajā redakcijā: 
1. Precizēti teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi teritoriju izmantošanai. 
2. Novērstas neprecizitātes aizsargjoslu attēlojumā plānojuma grafiskajā daļā un precizēta ar to 
saistītā informācija plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos un paskaidrojuma 
rakstā, aktualizēta vai precizēta arī cita informācija, kas tika norādīta institūciju atzinumos, t.sk. 
atsauces uz normatīvajiem aktiem. 
3. Novērstas VZD atzinumā minētās neprecizitātes datu atspoguļošanā. 

Kopumā plānojuma pilnveidotajā redakcijā saglabāta plānojuma 1. redakcijas ietvaros izstrādātā 
teritorijas funkcionālā zonējuma struktūra un teritorijas izmantošanas nosacījumi. Pilnveidotās 
redakcijas risinājumi, tika izdiskutēti piedaloties plānojuma izstrādātājiem SIA „Grupa 93” un nozaru 
ekspertiem, un akceptēti no domes speciālistiem. Pilnveidotā redakcija tika prezentēta domes 
politiķiem un akceptēta kā galīgā redakcija ar 2012. gada 22. marta Viļakas novada domes sēdes 
lēmumu Nr.9&30. Kā arī balstoties uz šo lēmumu Viļakas novada teritorijas plānojumu 2012.-
2024. gadam tiks pabeigt atbilstoši Teritorijas attīstības plānošanas likumam, kas stājies spēkā 
2011. gada 1. decembrī. 

Ziņojums par institūciju atzinuma ievērtēšanu plānojuma pilnveidotajā redakcijā iekļauts 3.4. sadaļā. 
Institūciju atzinumu kopijas pievienotas 4.5. pielikumā. 

Pamatojoties uz Viļakas novada domes 22. marta sēdes lēmumu Nr.9&30, iespēja iepazīties ar 
plānojuma galīgo redakciju noteikta laika posmā no 29.marta līdz 20.aprīlim. Atbilstoši MK Nr.1148 
noteikumu 45. punkta noteiktajai kārtībai, informācija ievietota laikrakstā, internetā un nosūtīta 
institūcijām. Vides pārskata projektā veikti nepieciešamie labojumi, atbilstoši institūciju atzinumiem 
un sabiedriskās apspriešanas rezultātiem un tas sagatavots iesniegšanai Vides pārraudzības valsts 
birojam. 

2.4.Publikācijas par galīgās redakcijas apstiprināšanu 

Viļakas novada domes mājas lapa 
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Laikraksts „Vaduguns” 
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Viļakas novada informatīvais izdevums „Viļakas novada avīze” 
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3. SASKAŅOŠANA AR INSTITŪCIJĀM 

3.1.Nosacījumi un institūciju sniegtā informācija (pārskata tabula) 

Nr.p.
k. 

Institūcija 
Nosūtīts 
nosacījumu 
pieprasījums 

Saņemti nosacījumi un 
informācija 

1.  VAS „Latvijas dzelzceļš” 16.06.2011 30.06.2011; Nr. DAR-2/758-2011 

2.  VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas 
centrs” 

25.05.2011 02.06.2011; Nr. 4-3/867 

30.06.2011; Nr. 4-6/868 

3.  Valsts vides dienesta Rēzeknes reģionālās vides 
pārvalde   

25.05.2011 31.05.2011; Nr. 5.-9./419 

03.06.2011. Nr.5-9./429 

4.  Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija  25.05.2011 02.06.2011; Nr. 06-11/1167 

5.  VAS “Latvijas Valsts ceļi”  25.05.2011 30.05.2011; Nr. 4.6.2-45 

6.  Veselības ministrijas Veselības inspekcijas Latgales 
kontroles daļa 

25.05.2011 27.06.2011; Nr. 5.8-34/6344 

05.08.2011; Nr. 5.8.-34/7793 

7.  Valsts zemes dienesta Latgales reģionālā nodaļa  25.05.2011 31.05.2011; Nr. 2-07-L/420 

8.  VAS „Latvenergo”  25.05.2011 04.07.2011; Nr. o1VL00-13/4996 

9.  AS „Sadales tīkli”  25.05.2011 13.10.2011; Nr. 30VL00-17/500 

10.  Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests 25.05.2011 30.05.2011; Nr. 22/9.5-31 

11.  Latgales plānošanas reģions 25.05.2011 07.06.2011; Nr.2–4.3/195 

12.  LAD Ziemeļaustrumu reģionālā pārvalde  25.05.2011 - 

13.  Valsts meža dienests  Ziemeļaustrumu 
virsmežniecība 

25.05.2011 17.06.2011; Nr. 5-11/226 

14.  Vides pārraudzības valsts birojs (pieteikums SIVN 
nepieciešamību)  

03.06.2011 Lēmums Nr. 36 no 13.06.2011. 
par SIVN piemērošanu 

15.  VAS „Latvijas valsts meži”  25.05.2011 10.06.2011; Nr. 4.1-
1.2/04es/150/11/641 

16.  AS „Latvijas gāze” 25.05.2011 14.06.2011; Nr. 27.4-1/1547 

17.  SIA „Lattelecom” 25.05.2011 31.05.2011; Nr. 9396-1 

18.  SIA „Latvijas mobilais telefons”  25.05.2011 06.06.2011; Nr. 763/ZN 

19.  SIA „BITE Latvija” 25.05.2011 01.06.2011; Nr. LV 4000-26 

20.  SIA „Tele 2” 25.05.2011 15.06.2011.nr.TD 2011/0115 

21.  SIA „Viļakas namsaimnieks” 25.05.2011 - 

22.  SIA „Žīguru namsaimnieks” 25.05.2011 - 

23.  Medņevas pagasta pārvalde 25.05.2011 - 

24.  Kupravas pagasta pārvalde 25.05.2011 - 

25.  Susāju pagasta pārvalde 25.05.2011 06.06.2011; Nr. 21/1-6 

26.  Šķilbēnu pagasta pārvalde 25.05.2011 - 

27.  Vecumu pagasta pārvalde 25.05.2011 09.06.2011; Nr. 01-4/Nr.26 

28.  Žīguru pagasta pārvalde 25.05.2011 - 

29.  Balvu novada dome  25.05.2011 - 

30.  Baltinavas novada dome  25.05.2011 - 

31.  Alūksnes novada dome 25.05.2011 01.06.2011; Nr. ANP/1-
40/11/1302 

32.  VARAM Dabas aizsardzības pārvalde 25.05.2011 08.06.2011; Nr. D 3.15/64 

33.  Valsts robežsardze galvenā pārvalde 16.06.2011 22.07.2011; Nr. 23/1-4/2343 

34.  Valsts nekustamie īpašumi 16.06.2011 17.08.2011; Nr. 10591 
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3.2.Ziņojums par institūciju nosacījumu ievērošanu, izstrādājot 1. redakciju 

Informācija, kas attiecas uz visu institūciju nosacījumu iekļaušanu teritorijas plānojumā: 

- katras „Paskaidrojuma raksta” sadaļas beigās sniegts konkrētās jomas situācijas apkopojums 
un nosacījumi, t.sk. aprobežojumi turpmākās izmantošanas priekšlikumu un risinājumu 
izstrādei, kā arī iepriekšējā plānošanas periodā izstrādāto risinājumu kopsavilkums; 

- teritorijas plānojuma risinājumu kopsavilkums sniegts I. daļas „Paskaidrojuma raksts”, 
II. nodaļā Teritorijas plānojuma risinājumu apraksts un pamatojums, kā arī 2.6. apakšnodaļā 
sniegts pašreizējās situācijas kopsavilkums un teritorijas atļautās (plānotās) izmantošanas 
risinājumi, bet 2.7. apakšnodaļā Teritorijas atļautās (plānotās) izmantošanas zonējums. 

Nr. 

p.k. 

Institūcija Nosacījumi Atzīme par iekļaušanu 
1. redakcijā 

1.  VAS „Latvijas 
dzelzceļš” 

 

Valsts akciju sabiedrībā „Latvijas dzelzceļš" ir izskatīta 
Jūsu 16.06.2011.vēstule Nr.11/127 par nosacījumu 
sniegšanu Viļakas novada teritorijas plānojuma 2012.-
2024. gadam izstrādei.  

Viļakas novada teritorijā atrodas dzelzceļa 
infrastruktūras zemes nodalījuma josla slēgtajā 
publiskās lietošanas dzelzceļa iecirknī Gulbene - 
Vecumi - valsts robeža. 

Informējam, ka zeme slēgtajā dzelzceļa līnijā ir valsts 
īpašums Satiksmes ministrijas personā, bet 
inženierbūves (uzbērums, caurtekas, tilti, 
inženierkomunikācijas, staciju ēkas un būves) ir valsts 
akciju sabiedrības „Latvijas dzelzceļš" īpašums. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, Viļakas novada teritorijas 
plānojuma izstrādē ievērot sekojošo: 

- teritorijām nav jānosaka dzelzceļa ekspluatācijas un 
drošības aizsargjoslas gar dzelzceļiem, pa kuriem 
pārvadā naftu, naftas produktus, bīstamas ķīmiskas 
vielas un produktus apgrūtinājumi, 

- izskatīt iespēju stacijas ēku un būvju dzelzceļa stacijā 
„Žīguri" funkciju maiņu saimnieciskās darbības 
veikšanai vai pašvaldības funkciju realizēšanai 
(pamatojot nepieciešamību, var tikt izskatīts 
jautājums par ēku atsavināšanu), 

- dzelzceļa zemes nodalījuma joslā noteikt vienu 
atļautās izmantošanas veidu un plānos uzrādīt 
nodalījuma joslas robežu, 

- plānot dzelzceļa zemes nodalījuma joslā zemes 
gabalu izmantošanu īslaicīgu būvju ierīkošanai, 
piemēram, veloceliņam ar grants segumu, tūrisma 
taku izveidošanai. 

Informācija iekļauta 
I. daļā „Paskaidrojuma 
raksts” 1.10.2., 2.6., 2.7. 
apakšnodaļās. 

 

Informācija iekļauta II. 
daļā „Teritorijas 
izmantošanas un apbūves 
noteikumi” 4.8. 
apakšnodaļā. 

 

Informācija iekļauta III. 
„Grafiskā daļa” kartē-  

Viļakas novada teritorijas 
plānotā (atļautā) 
izmantošana. 

2.  VSIA „Latvijas 
Vides, ģeoloģijas 
un 
meteoroloģijas 
centrs” 

Atsaucoties uz Jūsu 2011.gada 25.maija vēstuli Nr. 
11/80 ar lūgumu sniegt nosacījumus Viļakas novada 
teritorijas plānojuma izstrādei, informējam, ka Viļakas 
novada teritorijā nav neviena VSIA „Latvijas Vides, 
ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" (LVĢMC) valsts 
monitoringa novērojumu objekta. 

Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs 
(turpmāk - LVĢMC) informē, ka Kiras upē un Viļakas 
ezerā hidroloģiskie novērojumi netiek veikti. 

Saskaņā ar LVĢMC rīcībā esošiem hidrogrāfisko 
pētījumu materiāliem ,Viļakas ezera ilggadīgais 

Informācija iekļauta 
I. daļā „Paskaidrojuma 
raksts” 1.5.4. 
apakšnodaļā. 

 

Informācija iekļauta III. 
„Grafiskajā daļā” kartēs-  

Viļakas novada teritorijas 
plānotā (atļautā) 
izmantošana un Viļakas 
pilsētas teritorijas plānotā 
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vidējais ūdens līmenis ir 87,7 m Baltijas jūras sistēmā. 

Pielikumā: Viļakas ezera izvietojuma karte uz 1 lapas. 

(atļautā) izmantošana. 

3.  Valsts vides 
dienesta 
Rēzeknes 
reģionālās vides 
pārvalde   

Valsts vides dienesta Rēzeknes reģionālā vides 
pārvalde (turpmāk tekstā- VVD Rēzeknes RVP) 
27.05.2011. ir saņēmusi Viļakas novada domes vēstuli 
Nr.11/78 par Viļakas novada teritorijas plānojuma 
izstrādes uzsākšanu. 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 
06.oktobra noteikumu Nr. 1148 "Vietējās pašvaldības 
teritorijas plānošanas noteikumi" 13.1 punktu, VVD 
Rēzeknes RVP izsniedz nosacījumus Viļakas novada 
teritorijas plānojuma izstrādāšanai: 

Paskaidrojuma raksts: 

 1. Teritorijas pašreizējās izmantošanas apraksts un 
teritorijas attīstības priekšnoteikumi: 

1.1. Fizģeogrāfiskais raksturojums, ģeoloģiskā uzbūve; 

1.2. Dabas resursi: 

• Virszemes ūdens resursi: 

• ūdensteču un ūdenstilpju hidroloģiskais un 
kvalitatīvais raksturojums (saskaņā ar MK 12.03.2002. 
noteikumiem Nr. 118"; 

• publiskās ūdenstilpes un ūdensteces; 

• ūdenstilpes un ūdensteces, kur zvejas tiesības pieder 
valstij; 

• apsaimniekošanas un izmantošanas veidi (resursi, 
rekreācija, esošās ūdens ņemšanas vietas u.c), to 
ietekme uz ūdens resursu kvalitāti; 

•    Mežu resursi;  

•    Purvi; 

•    Derīgo  izrakteņu  (arī pazemes  ūdeņu)  resursi - 
atradnes  un  to  izmantošana, ūdensapgādes urbumi. 

1.3.    Vides stāvokļa analīze: 

•    rūpnieciskās ražošanas teritorijas, to raksturojums, 
ietekme uz apkārtējo vidi; 

•    būtiskākās piesārņotās un potenciāli piesārņotās 
vietas (autotransporta tehniskās apkopes stacijas, 
degvielas uzpildes stacijas, atkritumu izgāztuves); 

•    grunts, virszemes un pazemes ūdeņu 
piesārņojuma avoti (notekūdeņu attīrīšanas ietaises, 
autotransporta tehniskās apkopes stacijas, degvielas 
uzpildes stacijas, sadzīves atkritumu izgāztuves, 
nelegālās atkritumu izgāztuves, dzīvnieku kapsētas 
u.c.) un to radītais un vidē novadītais piesārņojums; 

•    atmosfēras gaisa piesārņojuma avoti, 
piesārņojuma izplatīšanās virzieni, veicinošie un 
ierobežojošie faktori, 

•    atkritumu (sadzīves, bīstamo) apsaimniekošanas 
sistēma. 

1.4.     Teritorijas, kurās noteikti darbības ierobežojumi 
no vides aizsardzības viedokļa: 

•    īpaši aizsargājamās dabas teritorijas un objekti, 

Informācija iekļauta 
I. daļā „Paskaidrojuma 
raksts” 1.5., 1.8., 1.9., 
1.10., 1.11.,2.6., 2.7. 2.8. 
apakšnodaļās. 
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mikroliegumi, saudzējamās ainaviskās teritorijas; 

•    īpaši aizsargājamās kultūrvēsturiskās teritorijas un 
kultūras pieminekļi, arī vietējās nozīmes, norādot 
lēmuma numuru un datumu; 

•     meliorētās zemes, polderi, hidrotehniskās būves, 
esošās īpaši vērtīgās ainaviskās un lauksaimniecības 
teritorijas, kur nav ieteicama zemes lietošanas mērķa 
maiņa; 

•     ūdensteču un ūdenstilpju aizsargjoslas, tauvas 
joslas, pārējās aizsargjoslas; 

•    kapsētas un dzīvnieku kapsētas; 

•     rekultivētās atkritumu izgāztuvju teritorijas. 

1.5.    Paaugstināta riska teritorijas un objekti: 

•    teritorijas ar augstu gruntsūdens līmeni un 
apgrūtinātu lietus ūdeņu noteci, applūstošās 
teritorijas; 

•    dzelzceļa, transporta avāriju apdraudētās 
teritorijas; 

•     paaugstinātas ugunsbīstamības teritorijas; 

•    teritorijas, kur norisinās mūsdienu ģeoloģiskie 
procesi. 

1.6.    Infrastruktūra: 

•     ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli, pakalpojuma 
pieejamība novada iedzīvotājiem, notekūdeņu 
attīrīšanas ietaises; 

•    esošās automašīnu stāvvietas un to izvietojums; 

•    rekreācijas, tūrisma un kultūras teritorijas un 
objekti. 

2.       Teritorijas attīstības mērķi un virzieni. 

3.      Vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma 
risinājumu apraksts un pamatojums: 

3.1.   Dabas resursu perspektīvā izmantošana: 

•    virszemes ūdens resursu perspektīvie 
izmantošanas veidi; 

•    pazemes ūdens resursu perspektīvie izmantošanas 
veidi; 

•    nacionālas nozīmes lauksaimniecības teritorijas, 
kurās nav ieteicama zemes transformācija; 

•    derīgo izrakteņu perspektīvā ieguve. 

3.2. Vides aizsardzības pasākumi, prioritātes un 
nepieciešamie resursi: 

•    vides problēmu identificēšana un vides 
atslogošanas pasākumi; 

•    virszemes ūdens un gruntsūdens piesārņojums - 
piesārņojuma novēršanas un ierobežošanas pasākumi; 

•     gaisa piesārņojums - perspektīvā siltumapgādes 
koncepcijas izstrāde; 

•    atkritumu apsaimniekošana - optimālas un vides 
aizsardzības prasībām atbilstošas sadzīves atkritumu 
un bīstamo atkritumu apsaimniekošanas 
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organizēšana. 

3.3.   Infrastruktūra, tās attīstība, norādot objektu 
teritorijas, kuru izvietojumam atbilstoši normatīvajiem 
aktiem ir noteiktas īpašas prasības vai kuriem ir 
nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums: 

•    maģistrālo   inženierkomunikāciju  un  satiksmes  
infrastruktūru  teritorijas  (trases), objekti, tīkli, 
ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli, notekūdeņu 
attīrīšanas ietaises; 

•    nepieciešamās automašīnu stāvvietas un to 
izvietojums; 

•    rekreācijas, tūrisma un kultūras teritorijas un 
objekti; 

•    alternatīvās  enerģijas  ieguves  teritorijas  un  
objekti  (vēja  ģeneratori,   vertikālie siltumsūkņi utml.) 

3.4. Kapsētas, nepieciešamās paplašināšanas iespējas 
perspektīvā. 

3.5. Teritorijas, kurām paredzēts izstrādāt 
detālplānojumus. 

III Grafiskā daļa - Kartes un, ja nepieciešams, plāni: 

1.  kuros attēlota teritorijas pašreizējā izmantošana 
saskaņā ar Paskaidrojuma raksta 1.punktā minēto 
aprakstu; 

2.   kuros attēlota teritorijas plānotā izmantošana 
(saskaņā ar Paskaidrojuma raksta 3.punktā minēto 
aprakstu) nosakot: 

2.1.   plānoto maģistrālo inženierkomunikāciju un 
satiksmes infrastruktūru izvietojumu; 

2.2.   aizsargjoslas (aizsardzības zonas), kuru 
attēlošana iespējama izvēlētajā kartes (plāna) mērogā; 

2.3. teritorijas, kurām izstrādājami detālplānojumi; 

2.4.    citas kartes (plāni), kas nepieciešamas atsevišķu 
plānoto (atļauto) izmantošanas veidu un 
izmantošanas aprobežojumu attēlošanai, norādot 
administratīvo teritoriju robežas 

II Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, kur 
iekļauj: 

informāciju par atļauto un aizliegto teritorijas 
izmantošanu; 

-     prasības īpaši aizsargājamo dabas teritoriju 
izmantošanai; derīgo izrakteņu atradnes; 

tauvas joslas; 

aizsargjoslas; 

prasības, ko nosaka upju baseina apgabala 
apsaimniekošanas plāns (ja tāds ir), 

tai skaitā pasākumu programmu; 

ūdenstilpju apsaimniekošanas noteikumus (ja tādi ir); 

-     applūstošās teritorijas. 

Izstrādāt teritorijas plānojumu atbilstoši sekojošu 
likumu un noteikumu prasībām: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informācija iekļauta III. 
„Grafiskajā daļā” tās 
(karšu un shēmu) saturs 
iekļauts TP I. daļā 
„Paskaidrojuma raksts” 
42. tabulā. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informācija iekļauta II. 
daļā „Teritorijas 
izmantošanas un apbūves 
noteikumi” 3.1., 3.2., 
3.29., 3.30.,3.31., 3.37., 
3.37. apakšnodaļās. 

 

 

 

 

 

 

 

Teritorijas plānojums 
izstrādāts atbilstoši 
normatīvo aktu prasībām, 
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1.   Civillikums; 

2.   Likums „Aizsargjoslu likums"; 

3.   Likums „Par ietekmes uz vidi novērtējumu"; 

4.   Likums "Atkritumu apsaimniekošanas likums"; 

5.   Likums ,,Par zemes dzīlēm"; 

6.   Likums „Zvejniecības likums"; 

7.    Likums „Par piesārņojumu"; 

8.   MK   06.10.2009.   noteikumi   Nr.1148   "Vietējās   
pašvaldības   teritorijas   plānošanas noteikumi"; 

9.   MK 20.01.2004. noteikumi Nr.43 „Aizsargjoslu ap 
ūdens ņemšanas vietām noteikšanas metodika"; 

10.  MK 03.11.2009. noteikumi Nr. 1290 „Noteikumi 
par gaisa kvalitāti"; 

11. MK 29.04.2003. noteikumi Nr.235 „Dzeramā 
ūdens obligātas nekaitīguma un kvalitātes prasības, 
monitoringa un kontroles kārtība"; 

12. MK 12.03.2002. noteikumi Nr. 118 „Noteikumi par 
virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti"; 

13. MK 24.04.2007. noteikumi Nr.280 „Zemes dzīļu 
izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo 
izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas un ģeoloģiskās 
informācijas izmantošanas vispārīgā kārtība"; 

14. MK 07.10.2006. noteikumi Nr.779 „Derīgo 
izrakteņu ieguves kārtība"; 

15. MK 20.11.2001. noteikumi Nr. 483 „Piesārņoto un 
potenciāli piesārņoto vietu apzināšanas un 
reģistrācijas kārtība"; 

16. MK 17.02. 2004. noteikumi Nr.91 "Kārtība, kādā 
reģionālā vides pārvalde izdod tehniskos noteikumus 
paredzētajai darbībai, kurai nav nepieciešams 
ietekmes uz vidi novērtējums"; 

17. MK 23.12.2003. noteikumi Nr.736 „Noteikumi par 
ūdens resursu lietošanas atļauju"; 

18. MK 29.12.1998. noteikumi Nr.502 „Aizsargjoslu ap 
kapsētām noteikšanas metodika"; 

19. MK 29.09.2009. noteikumi Nr.1114 „Noteikumi 
par dzīvnieku kapsētu iekārtošanas, reģistrācijas, 
uzturēšanas, darbības izbeigšanas un likvidēšanas 
kārtību un aizsargjoslu noteikšanas metodiku ap 
dzīvnieku kapsētām"; 

20. MK 13.06.2006. noteikumi Nr.475 „Virszemes 
ūdensobjektu un ostu akvatoriju tīrīšanas un 
padziļināšanas kārtība"; 

21. MK 10.11.2009. noteikumi Nr.1315 „Dabas 
lieguma „Stompaku purvi" individuālie aizsardzības un 
izmantošanas noteikumi"; 

22. MK 22.11.2005. noteikumi Nr.886 „Dabas parka 
„Vecumu meži" individuālie aizsardzības un 
izmantošanas noteikumi"; 

23. MK 16.03.2010. noteikumi Nr.264 „Īpaši 
aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības 

katras „Paskaidrojuma 
raksta” sadaļas beigās 
sniegts konkrētās jomas 
situācijas apkopojums un 
nosacījumi, t.sk. 
normatīvo aktu prasības 
turpmākās izmantošanas 
priekšlikumu un 
risinājumu izstrādei, kā 
arī iepriekšējā plānošanas 
periodā izstrādāto 
risinājumu kopsavilkums. 
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un izmantošanas noteikumi"; 

24.  MK 15.06.1999. noteikumi Nr.212 „Noteikumi par 
dabas liegumiem"; 

25. citi spēkā esošie vides aizsardzības normatīvie akti 
vai grozījumi esošajos. 

4.  Valsts kultūras 
pieminekļu 
aizsardzības 
inspekcija  

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijā ir 
izskatīts iesniegums par nosacījumu sniegšanu Viļakas 
novada teritorijas plānojuma izstrādei. 

Saskaņā ar MK 06.10.2009. noteikumu Nr.1148 
Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi 
12.2 punktu Inspekcija sniedz informāciju, 
nosacījumus un ieteikumus, kas ietverami teritorijas 
plānojumā. 

1. INFORMĀCIJA. 

1.1.  Viļakas novadā atrodas kultūras pieminekļi - 
objekti, kas iekļauti spēkā esošajā valsts aizsargājamo 
kultūras pieminekļu sarakstā, kuru 29.10.1998. 
apstiprinājusi LR Kultūras ministrija ar rīkojumu Nr. 
128 (izraksts pielikumā). 

1.2.    Inspekcija ir uzsākusi darbu kultūras pieminekļu 
teritoriju precizēšanā, ņemot vērā VZD datu 
publicēšanas portālā www.kadastrs.lv pieejamo 
informāciju. Plānojuma izstrādes gaitā, sadarbībā ar 
Inspekcijas struktūrdaļu speciālistiem, iespējama 
objektu un teritoriju precizēšana. 

1.3. Saskaņā ar likuma Par kultūras pieminekļu 
aizsardzību 23. pantu un Aizsargjoslu likuma 8. pantu 
aizsardzības zona ap valsts aizsargājamiem kultūras 
pieminekļiem lauku teritorijās noteikta ne mazāk par 
500m, bet pilsētās 

- 100m, ja aizsardzības zona nav noteikta īpaši. 
Jebkuru saimniecisko darbību pieminekļu aizsardzības 
zonā drīkst veikt tikai ar Inspekcijas atļauju. Inspekcija 
atzīmē, ka Viļakas pilsētai 2005. gadā tika kvalitatīvi 
izstrādātas kultūras pieminekļu teritoriju un to 
aizsardzības zonu robežas ("Grupa 93"), kuras 
ņemamas vērā, izstrādājot jauno novada teritorijas 
plānojumu. 

2. NOSACĪJUMI. 

2.1.    Plānojot teritorijas izmantošanu vai paredzot 
jebkāda veida saimniecisko darbību kultūras 
pieminekļos vai to aizsardzības zonās, saistoši sekojoši 
normatīvie akti: 

-  Likums Par kultūras pieminekļu aizsardzību; 

-    MK 26.08.2003. 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. 

2.2.      Kultūras pieminekļu un to aizsardzības zonu 
teritorijās nav plānojama tāda saimnieciskā darbība, 
kas var iznīcināt kultūras pieminekli vai mazināt 

Informācija par kultūras 
pieminekļiem un ar to 
izmantošanu saistītie 
nosacījumi iekļauti I. daļā 
„Paskaidrojuma raksts” 
1.9., 2.6., 2.7. 
apakšnodaļās. 

 

Informācija un nosacījumi 
iekļauti II. daļā 
„Teritorijas izmantošanas 
un apbūves noteikumi” 
3.32., 3.37., apakšnodaļās 
un 1. pielikumā. 

 

Informācija iekļauta III. 
„Grafiskajā daļā” Viļakas 
novada, Viļakas pilsētas 
un ciemu teritorijas 
plānotās (atļautās) 
izmantošanas kartēs un 
Viļakas novada 
aprobežojumu kartē. 

 

Materiāls par 
kultūrvēsturisko 
mantojumu plānojamā 
teritorijā tika gatavots 
konsultējoties ar Latgales 
reģionālo nodaļu. 
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kultūras pieminekļu un kultūrvēsturiskās ainavas 
vērtību. Tās būtu rūpnieciskas ražošanas vai jauktas 
darījumu apbūves teritorijas, kas saistās ar liela 
apjoma noliktavu tipa ēku būvniecību, jaunas 
dzīvojamo māju apbūves teritorijas, kā arī derīgo 
izrakteņu ieguves teritorijas. Saimnieciskā darbība 
kultūras pieminekļu aizsardzības zonā plānojama, 
saglabājot kultūras piemineklim atbilstošo vidi, kā arī 
nodrošinot pieminekļa vizuālo uztveri. 

2.3.  Arheoloģisko pieminekļu teritorijās nav 
plānojama jaunu objektu būvniecība un ar zemes 
reljefa pārveidojumiem saistīti darbi - smilts vai grants 
karjeri; 

2.4. Teritorijas plānojuma teksta daļā (paskaidrojuma 
rakstā) ietverama un papildināma informācija: 

2.4.1. par kultūras mantojumu Viļakas novadā 
kopumā; 

2.4.2.  par valsts aizsargājamiem nekustamiem 
kultūras pieminekļiem: to uzskaitījums, raksturojums, 
informācija par pieminekļa pašreizējo stāvokli un 
saglabāšanas pasākumiem. Aprakstu vēlams 
papildināt ar aktuālu objektu raksturojošu foto attēlu. 

2.5. 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. 

2.6. Apbūves noteikumos: 

2.6.1. ietveramas prasības kultūras pieminekļu 
aizsardzībai un izmantošanai; 

2.6.2. norādāmi kādi aprobežojumi ievērojami 
kultūras pieminekļu aizsardzības zonās, tajā skaitā uz 
zemes gabalu dalīšanu - apvienošanu, būtisku 
kultūrvēsturiskās ainavas pārveidošanas pasākumu 
veikšanu. 

2.6.3.  ietveramas prasības ēku, kuras vecākas par 50 
gadiem nojaukšanai; 

2.6.4.   ietveramas prasības stādījumu, kuri vecāki par 
50 gadiem apsaimniekošanai; 

2.6.5.    atsevišķā sadaļā ietverami vēsturisko ēku 
fasāžu apdares renovācijas, logu nomaiņas, fasāžu un 
jumta siltināšanas, kā arī jumtu iesegumu nomaiņas 
metodikas principi atbilstoši Ministru kabineta 1997. 
gada 1. aprīļa noteikumu Nr. 112 Vispārīgie 
būvnotiekumi 40. 7. punktam. 

2.6.6.     atsevišķā nodaļā ietveramas prasības novada 
nozīmes kultūrvēsturisko objektu aizsardzībai un 
izmantošanai, ja šādi objekti ir pašvaldībā noteikti. 

3. IETEIKUMI. 

3.1.  Teritorijas plānojuma izstrādes gaitā ap kultūras 
pieminekļiem var izstrādāt individuālas aizsardzības 
zonas, vadoties no konkrētas pieminekļa atrašanās 
vietas un iespējamās ārējās vizuālās ietekmes un 
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pieminekļa ainaviskās uztveres, atbilstoši MK 
19.07.2003. noteikumiem Nr. 392 Kultūras pieminekļu 
aizsargjoslu (aizsardzības zonu) noteikšanas metodika. 
Kultūras piemineklim individuāli noteikta aizsardzības 
zona - samazināta vai paplašināta, atbilstoši konkrētai 
situācijai dabā, ļautu racionālāk plānot teritorijas 
izmantošanu un precizēt ar kultūras pieminekļa 
aizsardzību saistītos apgrūtinājumus. 

3.2. Ieteicams apzināt un teritorijas plānojumā uzrādīt 
nozīmīgus objektus un teritorijas, kam piemīt 
kultūrvēsturiska vērtība - ēkas, kultūrvēsturisku norišu 
vietas, ainaviski vērtīgas kultūrvēsturiskās vides un 
dabas teritorijas, kas nav iekļautas spēkā esošajā 
Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā. Tās 
būtu ievērojamu cilvēku dzīves vietas, atsevišķi 
arhitektūras objekti, muižu apbūves, kultūrvēsturiski 
nozīmīgi stādījumi. Plānojot objektiem piemērotu 
izmantošanu, paredzēt tos iesaistīt teritorijas kultūras 
potenciāla papildināšanā un pilnveidošanā. Šādu 
objektu saglabāšana, aizsardzība un izmantošana 
regulējama pašvaldības līmenī. 

3.3.   Jautājumos par kultūrvēsturisko mantojumu 
plānojamā teritorijā konsultēties ar Latgales reģionālo 
nodaļu (tel.64625159). 

Pielikumā: nekustamie kultūras pieminekļi Viļakas 
novadā, izraksts no valsts aizsargājamo kultūras 
pieminekļu saraksta uz 4 lappusēm. 

5.  VAS “Latvijas 
Valsts ceļi”  

Apzinoties perspektīvā pieejamos finansu līdzekļus un 
valsts autoceļu tīklā risināmo problēmu kopējo 
apjomu, Satiksmes ministrija neplāno tuvāko 10 gadu 
laikā izbūvēt jaunus autoceļu posmus un mezglus Jūsu 
novada teritorijā. Iespējama tikai esošo valsts 
autoceļu rekonstrukcija vai remonts to zemes 
nodalījuma joslu robežās, bet ņemot vērā, ka 
iespējama Vientuļu robežkontroles punkta atvēršana, 
paredzēt Viļakas pilsētas dienvidu apejas izbūvi (valsts 
reģionālās nozīmes autoceļš P35 Gulbene-Balvi-Viļaka-
Krievijas rob. (Vientuļi)). 

Izstrādājot Viļakas novada teritorijas plānojumu, 
lūdzam ievērot sekojošus pamatprincipus. 

1. Saskaņā ar 11.03.92.g. likumu „Par autoceļiem"; 
05.02.97.g. "Aizsargjoslu likumu"; 10.08.95.g. 
Būvniecības likumu" un ar tiem saistošiem likuma 
grozījumiem, kā arī ar tiem saistošiem MK 
noteikumiem, ievērot novada teritoriju šķērsojošo 
valsts autoceļu zemes nodalījuma, aizsargjoslas un 
apbūves līnijas. 

Valsts reģionālie un vietējie autoceļi(tabula). 

2.  Viļakas novada perspektīvajā apbūvē un teritorijas 
plānojumā ievērojot 05.02.97. „Aizsargjoslu likumu"; 
22.05.02. "Teritorijas plānošanas likumu"; 30.03.99. 
MK noteikumus Nr.126 "Kārtība, kādā gar autoceļiem 
izvietojami servisa objekti"; 19.10.04. MK noteikumus 
Nr. 883 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas 
noteikumi"; 10.04.01 .MK noteikumus Nr. 162 

Informācija par valsts 
autoceļiem un ar to 
izmantošanu saistītie 
nosacījumi iekļauti I. daļā 
„Paskaidrojuma raksts” 
1.9.2., 2.6., 2.7. 
apakšnodaļās. 
(Informācija par pārējiem 
ceļiem novada teritorijā 
un ar transporta 
infrastruktūru saistītiem 
jautājumiem sniegta 
I. daļā „Paskaidrojuma 
raksts” 1.9. 2.6., 2.7. 
apakšnodaļās. 

 

Informācija un nosacījumi 
iekļauti II. daļā 
„Teritorijas izmantošanas 
un apbūves noteikumi” 
3.3., 3.7., 3.37., 4.8. 
apakšnodaļās. 

 

Informācija iekļauta III. 
„Grafiskajā daļā” 

Viļakas novada, Viļakas 
pilsētas un ciemu 
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„Autoceļu aizsargjoslu noteikšanas metodika"; 
11.10.05. MK noteikumu Nr. 770 "Rajona pašvaldības 
teritorijas plānošanas noteikumi"; MK noteikumus Nr. 
505 ..Noteikumi par pašvaldību, komersantu un māju 
ceļu pievienošanu valsts autoceļiem". 

3. Novada robežās apbūves līnijas var tikt mainītas 
atbilstoši detālplānam, kas saskaņots ar valsts 
autoceļu pārvaldītāju. 

4.  Apbūvi plānot tādā attālumā no autoceļa, kas 
neprasa tehniskus risinājumus tās aizsardzībai pret 
autotransporta radīto troksni un izplūdes gāzēm. 
Izstrādājot teritorijas plānojumu, jāņem vērā 
13.07.2004.g. MK noteikumu Nr.597 „Vides trokšņa 
novēršanas kārtība" un noteikumu Nr. 598 „Noteikumi 
par akustiskā trokšņa normatīviem dzīvojamo un 
publisko ēku telpās" 2. pielikuma 3. punkta prasībām. 

5.  Mainot jebkuru citu zemes izmantošanas veidu uz 
apbūvi, teritorijas plānojumā jaunās apbūvei 
paredzētās teritorijas jāizplāno apvienojošie lokālie 
ceļi, nodrošinot to lietošanu un pieeju tiem no visiem 
atsevišķiem īpašumiem un objektiem, tai skaitā, ar 
servitūta tiesībām. Tālāk šo lokālo ceļu saisti ar valsts 
autoceļu tīklu jāparedz pieslēdzoties tikai esošām 
pagasta ielām (galvenokārt), tā nodrošinot 
„pakāpeniskuma" principu, kas orientē perspektīvā uz 
esošo pieslēgumu pie valsts autoceļiem skaita 
samazināšanu un savstarpēju attālināšanu, tā 
nodrošinot transporta kustības vienmērīguma un 
satiksmes drošības līmeņa paaugstināšanos. Atsevišķu 
jaunu īpašumu (objektu) vai esošo paplašināšanas vai 
pārdalīšanas gadījumos jaunu tiešu pieslēgumu 
plānošanai valsts autoceļu tīklam nav pieļaujama. 

6.   Plānot esošo blīvi apdzīvoto vietu paplašināšanu, 
rekonstrukciju, infrastruktūras pilnveidošanu, nevis 
izveidot jaunas apbūves teritorijas. Šāda pieeja ļautu 
koncentrētāk izmantot sabiedrības radītā 
kopprodukta līdzekļus iedzīvotāju vairākuma interesēs 
labākas dzīves vides izveidošanai un tās kvalitatīvai 
uzturēšanai, relatīvi samazinot nepieciešamos 
izdevumus. 

7.  Nosakot teritorijas, kam obligāti jābūt izstrādātam 
detālajiem plānojumiem, ir jāņem vērā princips, ka ja 
nav nodrošināta piekļūšana kādam atsevišķam zemes 
īpašumam vai arī uzsākot, vai paplašinot 
uzņēmējdarbību, vai attīstot apdzīvojamo apbūvi uz 
esošajiem zemju īpašumiem, kā arī veicot to sadali 
vairākos, pašvaldībai saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 
883 (19.10.2004.g.) 6., 7., 8., un 9. punktu šiem 
īpašumiem jāierosina detālplānojuma izstrāde. Tajā 
pilnīgi jāatrisina piekļūšana katrai zemes vienībai, 
ievērojot „pakāpeniskuma" principu teritoriju 
pieslēgšanai valsts autoceļu tīklam (sk. 5. punktu). 
Katrā konkrētā gadījumā jāizskata nepieciešamība 
vienlaicīgi izstrādāt detaļplānojumu arī blakus 
īpašumiem kopēja iekšējā ceļu tīkla izveidošanai 

teritorijas plānotās 
(atļautās) izmantošanas 
kartēs, Viļakas novada 
aprobežojumu kartē un 
Viļakas pilsētas un 
novada satiksmes 
infrastruktūras kartēs. 
(skat. I. daļas 
„Paskaidrojuma raksta” 
42. tabulu Viļakas novada 
teritorijas plānojuma 
kartes un shēmas). 
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teritorijām pie valsts autoceļiem starp un jau esošiem 
jebkuras piederības publisko autoceļu pieslēgumiem 
valsts autoceļam, pēc iespējas samazinot jau esošo 
atsevišķo īpašumu pieslēgumu skaitu. 

8.  Teritorijas plānojumā jābūt perspektīvai Viļakas 
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. 

9.  Saskaņot novada teritorijas plānojumu Vas 
"Latvijas valsts ceļi" Latgales reģiona Balvu nodaļā. 

6.  Veselības 
ministrijas 
Veselības 
inspekcijas 
Vidzemes 
kontroles daļa 

Ilgtspējības principa nodrošināšanai, vides kvalitātes 
priekšnoteikumu radīšanai, racionālai teritorijas 
izmantošanai, rūpniecisko un vides risku novēršanai 
jāievēro nosacījumi, kuros ietilpst nepieciešamie 
potenciālie teritoriālās attīstības ierobežojumi: 

plānojumā paredzēt visa veida aizsargjoslas ap 
objektiem un teritorijām saskaņā ar "Aizsargjoslu 
likumu" (05.02.1997.) un saskaņā ar šo likumu 
pieņemtajiem LR MK noteikumiem Nr. 43 
(20.01.2004.) "Aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas vietām 
noteikšanas metodika" -ūdens ņemšanas vietas ar 
aizsargjoslām attēlot grafiski. Nodrošināt 
bezsaimnieku un neizmantoto pazemes ūdens 
urbumu tamponēšanu, individuālo māju 
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu uzturēšanu 
atbilstoši prasībām. Apbūves noteikumos paredzēt 
aku vietas izvēli un aizsargjoslu rādiusu saskaņošanu 
ar Veselības inspekciju. 

Veicot jaunu ārējo ūdensapgādes, kanalizācijas u.c. 
inženierkomunikācijas sistēmu projektēšanu vai esošo 
sistēmu rekonstrukciju, nodrošināt LR MK Nr. 38 
(01.02.2000.) „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu 
LBN 222-99 "Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves" un 
grozījumu, LR MK Nr. 214 (15.06.1999.) „Noteikumi 
par Latvijas būvnormatīvu LBN 223-99"Kanalizācijas 
ārējie tīkli un būves", kā arī LR MK noteikumu Nr.1069 
(28.12.2004.) „Noteikumi par ārējo 
inženierkomunikāciju izvietojumu pilsētās, ciemos un 
lauku teritorijās" prasības, atbilstoši tiesību aktu 
prasībām, ņemot vērā LR MK noteikumu Nr.365 
(23.08.2003.) „Noteikumi par notekūdeņu un to 
kompostu izmantošanu, monitoringu un kontroli" 
prasības. 

Paredzot dzīvojamo māju apkuri, izmantot ekoloģiski 
tīru kurināmo. 

Nodrošināt apbūves plānošanu atbilstoši higiēnas 
prasībām, pēc zonēšanas principa (ražošanas, 
dzīvojamās, aizsargājamās u.c. zonas, aizsargjoslas) un 
to kartogrāfiski attēlot. 

Nodrošināt novada piegulošo teritoriju turpmāku 
izmantošanu, nepieļautražošanas objektu būvniecību 
dzīvojamās, atpūtas un rekreācijas zonās. Paredzēt 

Informācija un nosacījumi 
iekļauti I. daļā 
„Paskaidrojuma raksts” 
1.5.4., 1.5.7., 1.10., 2.6., 
2.7. apakšnodaļās.  

 

Informācija un nosacījumi 
iekļauti II. daļā 
„Teritorijas izmantošanas 
un apbūves noteikumi” 
3.10., 3.16., 3.17., 3.18., 
3.37.  

apakšnodaļās un Viļakas 
novada teritorijas 
zonējums un teritorijas 
daļu atļautā izmantošana 
sniegta 4. nodaļā. 

 

Informācija iekļauta III. 
„Grafiskajā daļā”   

Viļakas novada, Viļakas 
pilsētas un ciemu 
teritorijas plānotās 
(atļautās) izmantošanas 
kartēs, Viļakas novada 
aprobežojumu kartē un 
Viļakas pilsētas un ciemu 
ūdensapgādes un 
kanalizācijas 
infrastruktūras kartēs 
(skat. I. daļas 
„Paskaidrojuma raksta” 
42. tabulu Viļakas novada 
teritorijas plānojuma 
kartes un shēmas). 
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rekreācijas zonu labiekārtošanu, t.sk. bērnu atpūtai. 

Aizliegt esošo un bijušo ražošanas, lauksaimniecības 
objektu teritorijas ar cilvēka veselībai kaitīgiem un 
vides piesārņojošiem faktoriem izmantot citos nolūkos 
bez preventīviem pasākumiem. 

Atkritumu konteineru laukumu vietas atzīmēt plānā. 

Paredzēt peldūdeņu un peldvietu apsaimniekošanu 
atbilstoši LR MK noteikumu Nr.454 ( 17.06.2008.) 
„Peldvietu higiēnas prasības" un LR MK noteikumu 
Nr.523 ( 07.07.2008.) „Noteikumi par peldvietu ūdens 
monitoringu, kvalitātes nodrošināšanu un prasībām 
sabiedrības informēšanai" prasībām. 

7.  Valsts zemes 
dienesta 
Latgales 
reģionālā nodaļa  

Valsts zemes dienesta Latgales reģionālā nodaļa 
(turpmāk tekstā Nodaļa) ir saņēmusi Jūsu 2011. gada 
25. maija pieprasījumu (iereģ. 27.05.2011. ar Nr.2-07-
L/286), kurā lūgts sniegt nosacījumus teritorijas 
plānojuma izstrādei. 

Nodaļa informē, ka saskaņā ar 2009. gada 6. oktobra 
Ministru kabineta noteikumiem Nr. 1148 "Vietējās 
pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi" 16. 
punkts nosaka, ka Valsts zemes dienesta teritoriālās 
struktūrvienības nosacījumus publicē iestādes 
mājaslapā internetā. 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009. gada 6. 
oktobra noteikumiem Nr. 1148 “Vietējās pašvaldības 
teritorijas plānošanas noteikumi” (12., 13., 16., 20., 
21., 27., 28., 31., 48. punktu un 37.2., 48.2. 
apakšpunktu), Ministru kabineta 2006. gada 12. 
decembra noteikumiem Nr. 1002 “Aizsargjoslu datu 
bāzes izveides, uzturēšanas un informācijas aprites 
kārtība” (6. un 7. punktu) un Ministru kabineta 2009. 
gada 22.decembra noteikumiem Nr. 1602 „Noteikumi 
par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu 
klasifikāciju” Valsts zemes dienests (turpmāk - 
dienests) nosaka sekojošus nosacījumus vietējās 
pašvaldības teritorijas plānojuma vai to grozījumu 
(turpmāk - teritorijas plānojums) izstrādei. 

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. 

Izstrādāto teritorijas plānojumu atzinuma saņemšanai 
iesniedz elektroniskā formā (grafiskos materiālus - 
digitāli vektordatu (vēlams *.dgn (MicroStation) formā) 
attiecīgajā dienesta teritoriālajā struktūrvienībā. 
Teritorijas plānojuma grafiskai daļai elektroniskajā 
datu nesējā pievieno aizsargjoslu sadaļā izmantotos 
apzīmējumus ar paskaidrojumiem. 

Teritorijas plānojuma izstrādāšanā izmanto aktuālus 
dienesta teritoriālās struktūrvienības izsniegtus 
Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas 

Informācija iekļauta un 
dati atbilstoši 
nosacījumiem sagatavoti 
III. „Grafiskajā daļā”, ar 
tās saturu var iepazīties I. 
daļā „Paskaidrojuma 
raksts” 42. tabulā Viļakas 
novada teritorijas 
plānojuma kartes un 
shēmas. 
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sistēmas grafiskos datus. 

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. 

Aizsargjoslu robežas grafiski attēlo kā daudzstūrus, kas 
saistīti ar aizsargjoslas kodu, kas ir atbilstošs 
Nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu 
klasifikācijas apakšgrupai, ja tādas nav - grupai, un 
aizsargjoslu robežas daudzstūri sasaistīti ar objekta, 
kuriem noteikta aizsargjosla, pilnu nosaukumu un 
adresi, ja tāda ir. 

Ja plānojuma grafiskā daļa tiek gatavota MicroStation 
vidē vai AutoCad vidē, tad plānojuma aizsargjoslas 
nepieciešams attēlot tā, lai katrs plānojumā attēlotais 
aizsargjoslu veids būtu izvietots unikālajā līmenī. 

Ja plānojuma grafiskā daļa tiek gatavota ArcView vidē, 
tad plānojuma aizsargjoslas nepieciešams attēlot tā, 
lai katram plānojumā attēlotajam aizsargjoslu veidam 
būtu piešķirts unikālais kods. Aizsargjoslu kods ir 
atbilstošs nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājuma 
kodam. 

Teritorijas plānojuma grafiskajā materiālā attēlo ciemu 
robežas. 

Apstiprinātā teritorijas plānojuma eksemplāru, kurā 
ietverti grafiskie materiāli, pašvaldība atbilstošajā 
dienesta teritoriālajā struktūrvienībā iesniedz divu 
nedēļu laikā pēc teritorijas plānojuma spēkā stāšanās 
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 aizsargjoslu grafisko 
datu sagatavošanas mēroga noteiktību. 

8.  VAS 
„Latvenergo”  

Par nosacījumiem Viļakas novada teritorijas 
plānojuma izstrādei 

Atbildot uz Jūsu SIA „Grupa 93" 2011.g. 25.maija 
vēstuli Nr. 11/75, sniedzam Latvenergo koncerna 
nosacījumus Viļakas novada teritorijas plānojuma 
izstrādei. 

AS "Latvenergo" 

Izstrādājot Viļakas novada teritorijas plānojumu, ir 
jāievēro sekojoši AS "Latvenergo" nosacījumi: 

-visās pašvaldības teritorijās, neatkarīgi no to 
izmantošanas veida, atļauta inženiertehniskās apgādes 
objektu (inženierkomunikāciju, inženiertehniskās 
apgādes objektu) izvietošana; 

-jaunveidojamās vai esošās zemes vienības, kas 
paredzētas tikai inženiertehniskās apgādes tīklu un 
būvju izvietošanai, platība var būt mazāka par 
apbūves noteikumos noteikto minimālo platību. Šādā 
gadījumā zemes vienības platību nosaka atbilstoši 
konkrētā objekta izvietošanas un apsaimniekošanas 

Informācija par 
elektroapgādi un ar to 
izmantošanu saistītie 
nosacījumi iekļauti I. daļā 
„Paskaidrojuma raksts” 
1.11.1., 2.6., 2.7. 
apakšnodaļās.  

 

Informācija un nosacījumi 
iekļauti II. daļā 
„Teritorijas izmantošanas 
un apbūves noteikumi” 
3.10., 3.16., 3.37., 4.7. 
apakšnodaļās. 

 

Informācija iekļauta III. 
„Grafiskajā daļā” Viļakas 
novada, Viļakas pilsētas 
un ciemu teritorijas 
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nepieciešamībai. 

AS "Sadales tīkls" 

Esošie elektrotīkli (esošās 330/110/6-20 kV 
apakšstacijas, 20, 10, 6, 0,4 kV (gaisvadu un kabeļu) 
EPL, 20/0,4 kV vai 10/0,4 kV transformatora punkti, 
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. 

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

Izstrādājot detālplānojumu, nepieciešams parādīt 
esošo 330/110/6-20 kV apakšstaciju, 20, 10, 6 kV un 
0,4 kV EPL (gaisvadu un kabeļlīniju) un 20/0,4 kV vai 
10/0,4 kV transformatora punktu, sadales punktu, 
sadalņu, esošo un projektējamo ēku pievadu atrašanās 
vietas, inženierkomunikāciju koridorus ar ēkas 
funkcionēšanai nepieciešamajām 
inženierkomunikācijām. 

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 
jaunizveidojamajiem inženiertīkliem. Plānojot 
elektroapgādes objektu un elektroietaišu izvietojumu, 
jāparedz to netraucēta apkalpošana (ārpus iežogotām 
teritorijām) un transporta piekļūšanas iespējas. Nav 
pieļaujama apbūve energoapgādes objektu 
aizsargjoslās. Elektroietaišu projektēšana un 
būvniecība jāveic atbilstoši 01.11.2010. MK 
noteikumiem Nr. 1024 "Elektroenerģijas pārvades un 
sadales būvju būvniecības kārtība". 

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. 

Lūdzam ietvert sekojošu informāciju par 
aprobežojumiem ap sekojošiem sadales tīkla 
objektiem: 20 kV elektrolīnijas trase mežu zemēs ir 
noteikta 13 metru platā joslā, kas ir vienāda ar 
aizsargjoslas platumu ārpus pilsētām, ciemiem, kā arī 

plānotās (atļautās) 
izmantošanas kartēs un 
Viļakas novada 
aprobežojumu kartē 

(skat. I. daļas 
„Paskaidrojuma raksta” 
42. tabulu Viļakas novada 
teritorijas plānojuma 
kartes un shēmas). 
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pilsētu lauku teritorijās. 20 kV elektrolīnijas 
aizsargjosla pilsētās un ciemos ir 2,5 metru attālumā 
no līnijas ass. 

0,4 kV elektrolīnijas trase mežu zemēs ir noteikta 5 
metru platā joslā, bet 0,4 kV elektrolīnijas aizsargjosla 
ārpus pilsētām, ciemiem, kā arī pilsētu lauku 
teritorijās 6,5 metru attālumā no līnijas ass. 0,4 kV 
elektrolīnijas aizsargjosla pilsētās un ciemos ir 2,5 
metru attālumā no līnijas ass. 

Aizsargjosla gar elektrisko tīklu kabeļu līnijām noteikta 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. 

Ierosinām ietvert informāciju, ka elektrisko tīklu 
valdītājam, atbilstoši MK Noteikumiem Nr. 415 izdoti 
20.10.1998., elektrolīniju trases mežos jāuztur 
ugunsdrošā stāvoklī un jāattīra minētās trases no 
krūmiem un kokiem, jāizcērt bīstamie koki, kuri aug 
ārpus elektrolīniju trasēm, bet var krist uz to vadiem 
vai balstiem. Tāpat jāuztur ugunsdrošā stāvoklī un 
jāattīra no krūmiem un kokiem kabeļlīniju trases 4 
metrus platā joslā. 

Jaunu elektroietaišu pieslēgšana un atļautās slodzes 
palielināšana AS "Latvenergo" tīklam notiek saskaņā ar 
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 
padomes 2009. gada 01. aprīļa lēmumā Nr. 74 
apstiprinātiem "Sistēmas pieslēguma noteikumiem 
elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem". 

Ierosinām ietvert informāciju, ka, saskaņā ar 
Enerģētikas likuma 19. panta (1) Jaunu energoapgādes 
komersanta objektu ierīkošanai energoapgādes 
komersantam ir tiesības, izmantot jebkuru zemi par 
vienreizēju samaksu tās īpašniekam, saskaņā ar šā 
likuma 24. pantu. 

(11) Energoapgādes komersantam ir pienākums, 
saskaņot ar zemes īpašnieku jaunu energoapgādes 
objektu ierīkošanas nosacījumus, kā arī tiesības 
saskaņošanas procedūru aizstāt ar zemes īpašnieka 
informēšanu gadījumos, ja zeme tiek izmantota jaunu 
- energoapgādes komersantu objektu - iekārtu, ierīču, 
ietaišu, tīklu, līniju un to piederumu ierīkošanai, ja ir 
iestājies vismaz viens no šādiem nosacījumiem: 

- energoapgādes komersanta objekta ierīkošana 
paredzēta vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā 
vai detālplānojumā; 

energoapgādes komersanta objekts tiek ierīkots 
sarkanās līnijas robežās; 

- vietējā pašvaldība ir atzinusi, ka sabiedrības interesēs 
jauna energoapgādes komersanta objekta ierīkošana 
vai esošā objekta vai tā daļas izmantošana nav 
iespējama bez šīs zemes izmantošanas; 
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- citos likumos noteiktajos gadījumos. 

(12) Energoapgādes komersantam ir tiesības veikt 
jebkura sava objekta rekonstrukciju vai modernizāciju, 
savlaicīgi par to informējot zemes īpašnieku. Zemes 
īpašniekam pienākas vienreizēja samaksa saskaņā ar 
šā likuma 24. pantu, ja rekonstrukcijas rezultātā 
palielinās energoapgādes komersanta objekta vai 
aizsargjoslas ap vai gar šo objektu aizņemtā zemes 
platība. 

(3) Energoapgādes komersants par jauna objekta 
ierīkošanu vai esošā objekta paplašināšanu brīdina 
nekustamā īpašuma īpašnieku vismaz 30 dienas pirms 
darbu uzsākšanas. 

19.1 pants (1) Energoapgādes komersantam ir 
nekustamā īpašuma servitūta tiesības ierīkot, attīstīt 
un ekspluatēt energoapgādes uzņēmuma objektus. 

(2) Servitūta tiesības realizē, savstarpēji vienojoties ar 
nekustamā īpašuma īpašnieku. Ja puses nevar 
vienoties, servitūtu nodibina ar tiesas spriedumu 
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

Ierosinām ietvert 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. 

Teritorijas plānojuma paskaidrojošajā daļā papildus 
norādīt, ka neatkarīgi no noteiktā aizsargjoslu platuma 
darbs ar celšanas mehānismiem 30 m joslā no gaisvadu 
elektrolīnijas malējā vada pirms darba sākšanas 
jāsaskaņo ar attiecīgo elektrisko tīklu valdītāju (MK. 
1998. g. noteikumu NR. 415 10. punkts). Veicot darbus 
aizsargjoslās, kuru dēļ nepieciešams objektus 
aizsargāt, tie jāveic pēc saskaņošanas ar attiecīgā 
objekta īpašnieku, darbu veikšana vidsprieguma (20, 
10 kV) un zemsprieguma (0,4 kV) EPL aizsargjoslā 
jāsaskaņo ar AS "Sadales tīkls" Ziemeļaustrumu reģiona 
Balvu nodaļas vadītāju, Bērzpils iela 19, Balvi, tālr. 
64510730. 

Teritorijas plānojuma izstrādes gaitā, radušos 
neskaidrību precizēšanai un nepieciešamās 
informācijas saņemšanai, lūdzu vērsties pie AS 
"Sadales tīkls" Ziemeļaustrumu reģiona Balvu nodaļas 
vadītāju, Bērzpils iela 19, Balvi, tālr. 64510730. 

Sagatavoto teritorijas plānojuma projektu, pirms 
atzinuma pieprasīšanas, lūdzu saskaņot ar AS "Sadales 
tīkls" Ziemeļaustrumu reģiona Balvu nodaļas vadītāju, 
Bērzpils iela 19, Balvi, tālr. 64510730. 

AS "Latvijas elektriskie tīkli" 

Informējam, ka Viļakas novada teritoriju šķērso 
pārvades tīkla 110 kV un 330 kV gaisvadu 
elektrolīnijas. Susāju pagastā uz zemesgabala Nr.3878 
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008 0130 atrodas transformatoru apakšstacija 
"Viļaka". 

1. Ierosinām teritorijas plānojumā ietvert informāciju 
cilvēku drošībai un elektrolīniju aizsardzībai: 

-Par būvdarbiem, kuros paredzēts izmantot celšanas 
mehānismus, ja tie  notiks tuvāk par 30 metriem no 
110 kV elektrolīnijas malējiem vadiem, paredzēt darbu 
veikšanas projekta izstrādāšanu (MK 2006.g. noteikumi 
Nr.982, 11 .punkts). Apbūves, autoceļu, būvdarbu 
veikšanas un mežizstrādes projekti, koku ciršana 
elektrolīnijas tuvumā jāsaskaņo ar AS "Latvijas 
elektriskie tīkli" Rīgā, Dārzciema ielā   86.   Apbūves   
projektēšanai   elektrolīniju   tuvumā   nepieciešami   
tehniskie noteikumi. AS "Latvijas elektriskie tīkli" 
īpašumā ir pārvades tīkls, t.i. 330 kV un 110 kV 
elektrolīnijas un apakšstacijas/sadales punkti, kurus līdz 
2011. gada 1. aprīlim apkalpoja AS "Augstsprieguma 
tīkls". 

-Par zemes īpašumu lietošanas tiesību 
ierobežojumiem elektrolīnijas aizsargjoslās saskaņā ar 
Aizsargjoslu likuma (1997.g.) 35. un 45. pantu. 

-Par minimālajiem attālumiem no būvēm un 
stādāmiem kokiem līdz elektrolīnijām, kā arī par 
attālumiem starp inženierkomunikācijām saskaņā ar 
2004.gada MK noteikumiem Nr.1069 „Noteikumi par 
ārējo inženierkomunikāciju izvietojumu pilsētās, 
ciemos un lauku teritorijās", 2006.gada MK 
noteikumiem Nr.982 "Enerģētikas infrastruktūras 
objektu aizsargjoslu noteikšanas metodika", 1997.gada 
Aizsargjoslu likumu un elektroiekārtu būvniecības 
noteikumu prasībām. 

Lūdzam ņemt vērā izmaiņas Aizsargjoslu likumā saskaņā 
ar 2009.gada likuma grozījumiem attiecībā uz 110 kV 
un 330 kV elektrolīniju aizsargjoslas palielināšanu 
(izmaiņas likuma 16.pantā). 

Pārvades tīkla 110 kV un 330 kV elektrolīnijas 
Medņevas, Susāju un Šķibēnu pagasta teritorijā 
attēlotas esošo teritorijas plānojumu grafiskajās daļās. 
Šķibēnu pagastu virzienā no DR uz ZA šķērso 330 kV 
elektrolīnija. Grafiskajā daļā atbilstoši labot 
apzīmējumu no "110 kV" uz "330 kV". 

 

330 kV elektrolīnijas novietojuma precizēšanai 
Vecumu pagasta teritorijā nosūtām Jums pagasta karti 
ar elektrolīnijas trasi. 

Viļakas pilsētā, Kupravas un Žīguru pagasta teritorijā 
pārvades tīkla elektrolīniju nav un to ierīkošana nav 
plānota. 

Pielikumā: 

1. Vecumu pagasta karte -  1 lpp. 

9.  Valsts 
ugunsdzēsības 
un glābšanas 
dienests 

Nosūtam Jums galvenās prasības ugunsdrošības, 
ugunsdzēsības un civilās aizsardzības nodrošinājumā, 
kas jāņem vērā sagatavojot teritoriālo plānojumu. 

Informācija par 
ugunsdrošības, 
ugunsdzēsības un civilās 
aizsardzības 
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1.   Pielietoto terminu un jēdzienu skaidrojums, kam 
jāatbilst spēkā esošajiem normatīvo aktiem un 
piemērotajiem aktiem; 

2.  Aizsargjoslu likuma (1997), kā arī ekspluatācijas un 
drošības aizsargjoslu noteikšanas metodiku prasības; 

3.   Pilsētu un pagastu izbūve saskaņā ar Latvijas 
pagaidu būvnormatīvu "Teritoriālplānošana. Pilsētu 
un pagastu izbūve" (LBN 100-1992); 

4.  Ugunsdrošības prasības ceļu piebrauktuvēm un 
caurbrauktuvēm ugunsdzēsības un glābšanas tehnikai, 
veidojot ceļu tīklus vai ielu shēmas saskaņā ar Latvijas 
būvnormatīvu "Būvju ugunsdrošība" (LBN 201-07) 6. 
sadaļu; 

5.  Ugunsdrošības prasības atstarpēm starp dažādu 
ugunsdrošības pakāpju un funkcionālās nozīmes ēkām 
un būvēm saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu "Būvju 
ugunsdrošība" (LBN 201-07) 1 .pielikumu, 10.tabulu; 

6.  Pilsētu un pagastu teritoriju ugunsdzēsības un 
ūdensapgādes nodrošinājums saskaņā ar Latvijas 
būvnormatīvu "Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves" 
(LBN 222- 1999) punktu 2.2; 9.5; tabulām 4; 5; 6; 7; 15 
un grozījumiem Ministru kabineta 2000.gada 
1.februāra noteikumos Nr.38 "Noteikumi par Latvijas 
būvnormatīvu LBN 222-99 "Ūdensapgādes ārējie tīkli 
un būves'"; 

7.  Inženierkomunikāciju izvietojumu saskaņā ar 
Ministru kabineta noteikumiem Nr.1069; 2004.g. 28. 
decembra "Noteikumi par ārējo inženierkomunikāciju 
izvietojumu pilsētas, ciemos un lauku teritorijās "; 

8.  Pagasta iedzīvotāju ārkārtējās situācijās un to tiešu 
draudu apziņošanas un trauksmes sistēmas izveide 
saskaņā ar Civilās aizsardzības likumu (2006); 

9.  Rūpniecisko avāriju riska novērtējums un 
novērošanas programmas paaugstinātās bīstamības 
objektos. Objektu avārijas gatavības un civilās 
aizsardzības pasākumu plānu izstrāde saskaņā ar 
Civilās aizsardzības likumu (2006) un Ministru 
kabineta noteikumiem Nr.532; 2005.g. 19. jūlija 
"Noteikumi par rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas 
kārtību un riska samazināšanas pasākumiem"; 

10.Iespējamos ierobežojumus, kas saistīti ar 
potenciālo palu un plūdu laikā appludinātām 
teritorijām un pretplūdu preventīvajiem pasākumiem 
saskaņā ar Likumu par pašvaldībām. 

nodrošinājumu un ar to 
saistītie nosacījumi 
iekļauti I. daļā 
„Paskaidrojuma raksts” 
1.5.11., 2.6., 2.7. 
apakšnodaļās.  

 

Informācija un nosacījumi 
iekļauti II. daļā 
„Teritorijas izmantošanas 
un apbūves noteikumi” 
3.10., 3.16., 3.27., 3.35., 
3.37. apakšnodaļās. 

 

Informācija iekļauta III. 
„Grafiskajā daļā” Viļakas 
novada, Viļakas pilsētas 
un ciemu teritorijas 
plānotās (atļautās) 
izmantošanas kartēs un 
Viļakas novada 
aprobežojumu kartē 

(skat. I. daļas 
„Paskaidrojuma raksta” 
40. tabulu Viļakas novada 
teritorijas plānojuma 
kartes un shēmas), t.sk. 
informācija par  hidrantu 
izvietojumu un atklātajām 
ūdens ņemšanas vietām 
VUGD vajadzībām. 

 

TP ietvaros veikts 
pētījums par 
aplūstošajām teritorijām 
(skat. 1. pielikumu), 
informācija ietverta III. 
„Grafiskajā daļā” Viļakas 
novada, Viļakas pilsētas 
un ciemu teritorijas 
plānotās (atļautās) 
izmantošanas kartēs un 
Viļakas novada 
aprobežojumu kartē. 

10.  Latgales 
plānošanas 
reģions 

Latgales plānošanas reģions informē, ka 2007. gada 3. 
oktobrī Latgales plānošanas reģiona attīstības padomē 
ir apstiprināts Latgales plānošanas reģiona teritorijas 
plānojums 2006.-2026. gadam. Kā arī informējam, ka 
2009.gada 11. decembrī Latgales plānošanas reģiona 
attīstības padome apstiprināja Balvu rajona teritorijas 
plānojumu kā Latgales plānošanas reģiona teritorijas 
plānojuma pielikumu.  

Norādām, ka Attīstības plānošanas sistēmas likuma 
9.panta 4.daļā ir noteikts, ka vietējā līmeņa attīstības 

Informācija un nosacījumi 
iekļauti I. daļā 
„Paskaidrojuma raksts” 
1.4. apakšnodaļā, TP 
risinājumi apkopoti II. 
nodaļā „Teritorijas 
plānojuma risinājumu 
apraksts un 
pamatojums”. 
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Nr. 

p.k. 

Institūcija Nosacījumi Atzīme par iekļaušanu 
1. redakcijā 

plānošanas dokumenti ir hierarhiski pakārtoti 
reģionālā un nacionālā līmeņa attīstības plānošanas 
dokumentiem. Saskaņā ar Teritorijas plānošanas 
likuma 6. panta 7. apakšpunktu, izstrādājot zemāka 
līmeņa teritorijas plānojumu, ievēro spēkā esošo 
augstāka līmeņa teritorijas plānojumu. Līdz ar to, 
izstrādājot Viļakas novada teritorijas plānojumu, 
aicinām ievērot Latgales plānošanas reģiona teritorijas 
plānojumā iestrādātās prasības un nostādnes 
pašvaldību teritorijas plānojumiem. 

Izstrādājot teritorijas plānojumu, jāņem vērā reģiona 
attīstības mērķi: 

� līdzsvarota sociālā, ekonomiskā un vides 
attīstība; 

� augsta dzīves kvalitāte; 

� racionāla zemes un citu dabas resursu 
izmantošana. 

1. 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. 

2. Izstrādājot teritorijas plānojumu, jāievēro šādi 
nosacījumi: 

� jānosaka galvenās vērtības un 
perspektīvās attīstības teritorijas; 

Risinājumi nostiprināti 
teritorijas plānojuma II. 
daļā „Teritorijas 
izmantošanas un apbūves 
noteikumi” un  

III. „Grafiskajā daļā” (skat. 
I. daļas „Paskaidrojuma 
raksta” 42. tabulu Viļakas 
novada teritorijas 
plānojuma kartes un 
shēmas). 
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Nr. 

p.k. 

Institūcija Nosacījumi Atzīme par iekļaušanu 
1. redakcijā 

� 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; 

� 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 trokšņu 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. 

3. Izstrādājot teritorijas plānojumu, jāņem vērā 
izstrādātie Civilās aizsardzības plāni, 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. 

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

5. Jāparedz teritorijas plānojuma īstenošanas 
uzraudzība – procesa monitorings. 

6. Nosakot vietējās pašvaldības teritorijas plānoto 
un atļauto izmantošanu, jāņem vērā Latgales 
plānošanas reģiona teritorijas plānojuma II daļa 
„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 
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Institūcija Nosacījumi Atzīme par iekļaušanu 
1. redakcijā 

lauksaimniecības teritorijas, mežu telpas, 
dabas vērtības, ainavas, rekreācijas un 
tūrisma areālus); 

� transporta, komunikāciju un vides 
infrastruktūras attīstībai (saistībā ar 
sasniedzamības un komunikāciju iespēju 
uzlabošanu), un jāievēro Latgales plānošanas 
reģiona teritorijas plānojuma III daļā 
„Teritorijas plānojuma vadlīnijas” ietvertie 
nosacījumi, kas attiecas uz novada teritorijas 
plānošanu. 

Papildus informējam, ka 2010.gada 1.decembrī 
Latgales plānošanas reģiona Attīstības padomes sēdē 
tika apstiprināta Latgales stratēģija 2030. 

Ar Latgales plānošanas reģiona attīstības plānošanas 
dokumentiem var iepazīties reģionālajā portālā 
www.latgale.lv, sadaļā „Latgales plānošanas reģions”, 
apakšsadaļā „Plānošanas dokumenti” vai Latgales 
plānošanas reģiona birojā Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 
95. 

 VAS „Latvijas 
valsts meži”  

Atbilstoši Viļakas novada domes 11.03.2011. lēmumu 
"Par Viļakas novada teritorijas plānojuma 2012. - 
2024.gadam izstrādes uzsākšanu", AS "Latvijas valsts 
meži" (turpmāk tekstā - LVM) ir sagatavojusi un 
nosūta nosacījumus plānojuma izstrādei (sk. 
pielikums Nr. 1 „Nosacījumi"). 

Vienlaicīgi lūdzam, izstrādājot pašvaldības 
teritoriālplānojumu, regulāri informēt LVM atbildīgo 
pārstāvi par Teritorijas plānojuma izstrādes gaitu un 
tā sabiedrisko apspriešanu norises vietu un laiku 
(Gunārs Vigups, e-pasta adrese: g.vigups@lvm.lv). 

Pielikumā: 

1.    Nosacījumi uz 6 lpp.; 

2.    Grafiskais pielikums uz 4 lpp. 

Pielikums Nr. 1 Izsniedzējs: AS "Latvijas valsts meži" 
LVM Nekustamie īpašumi 

Izsniegšanas vieta: "Mežroze", Vērēmu pagasts 
Rēzeknes novads. Izsniegšanas datums: 10.06.2011. 

NOSACĪJUMI 

1.     Objekta apraksts. 

Teritorijas plānojuma objekts ir Viļakas novads. 

Teritorijas plānojuma objekts ietver AS „Latvijas valsts 
meži" apsaimniekošanā esošas zemes 25040.3 ha 
platībā, kas izvietotas Žīguru, Vecumu, Susāju, 
Medņevas, Kupravas pagastu un Viļakas pilsētas 
teritorijās. 

Mežsaimniecībā izmantojamo teritoriju Viļakas 
novadā apsaimnieko Ziemeļlatgales mežsaimniecības 
Balvu un Žīguru meža iecirkņi. 

Informācija par 
mežsaimniecībā 
izmantojamām teritorijām 
un ar to izmantošanu 
saistītie nosacījumi 
iekļauti I. daļā 
„Paskaidrojuma raksts” 
1.5.16., 2.6., 2.7. 
apakšnodaļās.  

 

Informācija un nosacījumi 
iekļauti II. daļā „Teritorijas 
izmantošanas un apbūves 
noteikumi” 4.10., 4.12. 
apakšnodaļās. 

 

Informācija iekļauta III. 
„Grafiskajā daļā” 

Viļakas novada, Viļakas 
pilsētas un ciemu 
teritorijas plānotās 
(atļautās) izmantošanas 
kartēs. 

 

Materiāls par 
mežsaimnieciskajām 
teritorijām sagatavots 
konsultējoties ar LVM  
nekustamie īpašumi 
atbildīgo pārstāvi. 
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2.     Paskaidrojuma raksts. Teritorijas attīstības mērķi 
un virzieni. 

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

Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas- meža zeme 
24.02.2000. likuma "Meža likums" izpratnē, t.sk. purvi 
25040.3 ha platībā atbilstoši pielikumam Nr.1.1- 
Plānojumā paredzēt sekojošus atļautos izmantošanas 
veidus: 

Mežsaimnieciskā izmantošana:  

• kultivēto ogu audzēšana (lauksaimnieciskā 
izmantošana); 

•meža infrastruktūras objekti; 

•dabas aizsardzība; 

•rekreācija, tai skaitā medības, peldvietu ierīkošana; 

•zivju dīķi; 

•telšu laukums, atpūtas vieta; 

•derīgo izrakteņu izpēte un ieguve; 

•vēja ģeneratori; 

•inženiertehniskās apgādes tīkli un objekti; 

•meža zemes transformācija. 

Lauksaimniecībā izmantojamās teritorijas- plānojumā 
paredzēt arī sekojošus atļautos izmantošanas veidus: 

•lauksaimnieciskā izmantošana (tai skaitā kultivēto 
ogu audzēšana); 

•mežsaimnieciskā izmantošana; 

•rekreācija, tai skaitā peldvietu ierīkošana; 

•zivju dīķis; 

•meža infrastruktūras objekti; 

•telšu laukums, atpūtas vieta; 

•derīgo izrakteņu izpēte un ieguve; 

•vēja ģeneratori; 

•inženiertehniskās apgādes tīkli un objekti. 

AS „Latvijas valsts meži" plāno lauksaimniecības 
zemju apmežošanu Viļakas novada Žīguru pagastā 
esošajās zemes vienībās ar kadastra apzīmējumu 
3898 001 0084 un 3898 001 0084, Medņevas pagastā 
- zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 3870 003 
0091. 

Satiksmes infrastruktūras teritorijas- plānojumā 
paredzēt sekojošus atļautos izmantošanas veidus: 

•tiltu izbūve un rekonstrukcija; 
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•mežsaimniecības ceļi; 

•citi ceļi. 

Viļakas novada teritorijā ir plānota LVM ceļu 
būvniecība/rekonstrukcija 49.3 km apjomā. 

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

Zemes dzīļu nogalu, derīgo izrakteņu atradņu 
teritorijas- kā derīgo izrakteņu ieguves 

teritorijas noteikt: 

Teritorijas esošā izmantošana: 

1.    Esošās derīgo izrakteņu ieguves teritorijas, kur jau 
notiek ieguve 

2.    Žīguru pagastā - smilts-grants un smilts atradne 
„Posolnīca"   kadastra Nr. 3858 003 0162 robežās. 

3.    Medņevas pagastā - smilts atradne 
„Pundurkarjers"    kadastra Nr. 3870 006 0115 
robežās. 

Teritorijas plānotā izmantošana: 

1.    Medņevas pagastā - smilts atradnes 
„Pundurkarjers" robežās ar iespēju atradni paplašināt 
uz rietumiem, visa kadastra Nr. 3870 006 0018 
robežās. 

2.    AS "Latvijas valsts meži" apsaimniekojamās 
platībās ir atļauta derīgo izrakteņu ieguve arī 
gadījumā, ja karjeri nav uzrādīti teritorijas plānojuma 
grafiskajā sadaļā, ievērojot normatīvajos aktos 
paredzēto kārtību un veicot normatīvajos aktos 
noteiktās darbības, tajā skaitā zemes transformāciju. 

Papildus: 

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos 
iekļaut: 

Atļautie izmantošanas veidi: 

1.   LVM  valdījumā/īpašumā  esošajās  meža  zemes  -  
mežsaimnieciskā  izmantošana, lauksaimnieciskā 
izmantošana (tai skaitā kultivēto ogu audzēšana), 
derīgo izrakteņu ieguve. 

2.   LVM   valdījumā/   īpašumā   esošajās   
lauksaimniecības   zemēs   -   lauksaimnieciskā 
izmantošana derīgo izrakteņu ieguve. 

Kā Derīgo izrakteņu ieguves teritorijas LVM 
valdījumā/īpašumā esošajās zemēs noteikt: 

1)   Visas LVĢMC datu bāzē reģistrētās būvmateriālu 
izejvielu, kūdras, sapropeļa. saldūdens kaļķiežu 
atradnes 

2)   Visas būvmateriālu izejvielu, kūdras, sapropeļa 
atradnes, kur normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā 
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tiek akceptēti A un/vai N kategorijas krājumi un kas 
nav pretrunā ar citiem teritorijas izmantošanas 
nosacījumiem īpaši aizsargājamās kultūrvēsturiskās 
teritorijas un kultūras pieminekļi - 

Teritorijas plānojumā precīzi norādīt nozīmīgu dabas 
(dižakmeņi, dižkoki u.c.) vai kultūrvēsturisku objektu 
atrašanās vietu valsts mežu teritorijā un pēc 
plānojuma izstrādāšanas nodrošināt informāciju par 
objektiem vektoru datu formātā. 

īpaši   aizsargājamās   dabas   teritorijas,   
mikroliegumi    un   saudzējamās   ainaviskās 
teritorijas 

Izstrādājot teritorijas plānojumu jāievēro LR 
05.02.1997. likumā „Aizsargjoslu likums", LR 
24.02.2000. likumā „Meža likums". LR likumā ..Par 
īpaši aizsargājamām dabas teritorijām", LR 
16.03.2000. likumā „Sugu un biotopu aizsardzības 
likums", kā arī LR Ministru kabineta noteikumos Nr.45 
„Mikroliegumu izveidošanas, aizsardzības un 
apsaimniekošanas noteikumi" noteiktās vides 
aizsardzības prasības; 

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

Iestrādāt teritorijas plānojumā pašvaldības intereses 
valsts mežos noteiktajās rekreācijas teritorijās un 
izveidotajās atpūtas vietās, tai skaitā: 

Atpūtas vieta Žīguri 377.kv. 15. nog.; 

Atpūtas vieta Sēnīte 219 Kv. 21. nog.; 

Atpūtas vieta Pie dīķa 373.kv.l.nog.; 

Atpūtas vieta Badnova-Vecumi 266.kv, 19.nog. 

3.    Vispārējās prasības 

3.1.    Jebkādas darbības plānojuma teritorijā, kas 
ietekmē  LVM  apsaimniekojamo teritoriju, 
mežaudzes vai ainas stāvokli tajā, saskaņojamas ar AS 
„Latvijas valsts meži". 

4.    Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos 
iekļaut: 

4.1.     Atļautie izmantošanas veidi LVM 
valdījumā/īpašumā esošajās meža zemēs 

saskaņā ar 2.punktā minēto; 

4.2.     Atļautie izmantošanas veidi LVM 
valdījumā/īpašumā esošajās lauksaimniecības zemēs 

saskaņā ar 2.punktā minēto; 

4.3.     Atļautie izmantošanas veidi LVM 
valdījumā/īpašumā esošajās ūdeņu teritorijās 
(papildus tradicionālajiem izmantošanas veidiem): 

derīgo izrakteņu (sapropeļa, saldūdens kaļķiežu) 
ieguve. 
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Ūdenstilpju apsaimniekošanas noteikumos paredzēt 
derīgo izrakteņu ieguvi, ja ir vai tiek akceptēti 
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā A un/vai N 
kategorijas krājumi. 

4.4.     Atļautie izmantošanas veidi LVM 
valdījumā/īpašumā esošajās derīgo izrakteņu atradņu 
teritorijās (saskaņā ar 2.punktā minēto): 

- būves, kas nepieciešamas derīgo izrakteņu ieguvei 
un pārstrādei; 

- citi (esošie) izmantošanas veidi (izņemot pastāvīgu 
apbūvi), pirms uzsākta derīgo izrakteņu ieguve. 

Iespējamais derīgo izrakteņu atradnes rekultivācijas 
veids ir - sagatavot izstrādes teritoriju apmežošanai, 
ūdens krātuves izveidei. 

4.5.     Atļautie izmantošanas veidi LVM 
valdījumā/īpašumā esošajās Purvu teritorijās 
(papildus tradicionālajiem izmantošanas veidiem): 

- lauksaimnieciskā izmantošana (tai skaitā kultivēto 
ogu audzēšana); 

- mežsaimnieciskā izmantošana; 

- meža infrastruktūras objekti; 

- derīgo izrakteņu (tai skaitā kūdras, sapropeļa, 
saldūdens kaļķiežu) izpēte un ieguve. 

5.    Pēc teritorijas plānojuma izstrādes un galīgās 
apstiprināšanas, lūgums iesniegt LVM atbildīgajam 
pārstāvim (Gunāram Vigupam, e-pasta adrese: 

g.vigups@lvm.lv ) teritorijas plānojuma 

dokumentāciju, kas sagatavota .pdf faila formātā. 

11.  AS „Latvijas 
gāze” 

Atbildot uz Jūsu 25.05.2011. vēstuli 11/89 par Viļakas 
novada teritorijas plānojuma izstrādes nosacījumiem, 
akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" (turpmāk - 
Sabiedrība) Gazapgādes attīstības departamenta 
Perspektīvās attīstības daļa informē, ka Viļakas novada 
teritorijai gāzes apgāde teorētiski iespējama no augstā 
spiediena gāzesvadiem ar spiedienu virs 1,6 MPa 
(pārvades gāzesvadi) Izbroska - Inčukalna pazemes 
gāzes krātuve (EPGK) DN 700 mm, Pleskava - IPGK DN 
700 mm. 

Izstrādājot Viļakas novada teritorijas plānojumu, 
lūdzam: 

1.  izvērtēt nepieciešamību Viļakas novada gāzes 
apgādes plānojuma izstrādei un perspektīvo 
gāzesvadu atspoguļošanu teritorijas plānojuma 
inženierkomunikāciju sadaļā; 

2. vai noteikt perspektīvās gāzes apgādes plānojuma 
izstrādi turpmākajā plānošanā. 

Lai nodrošinātu gāzes apgādi perspektīvajiem 
rūpnieciskajiem, komunālajiem un individuālajiem 
patērētājiem Viļakas novadā, veicot autoceļu un ielu 
rekonstrukciju, projektējot jaunus autoceļus un ielas, 
kā arī esošo valsts autoceļu un pašvaldību autoceļu 
nodalījumu joslās un esošo ielu sarkanajās līnijās, 

Informācija par 
perspektīvo gāzapgādi un 
ar to saistītie nosacījumi 
iekļauti I. daļā 
„Paskaidrojuma raksts” 
1.11.3., 2.6. 
apakšnodaļās.  

 

Nosacījumi gāzapgādei 
perspektīvā iekļauti II. 
daļā „Teritorijas 
izmantošanas un apbūves 
noteikumi” 3.16. 
apakšnodaļā. 
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paredzēt iespējamā augsta 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. 

Izstrādāto Viļakas novada teritorijas plānojumu 
iesniegt Sabiedrības Perspektīvās attīstības daļā 
atzinuma saņemšanai. 

12.  SIA 
„Lattelecom” 

Atbildot uz Jūsu 25.05.2011. vēstuli Nr.11/85 
informējam, ka izstrādājot novada teritorijas 
plānojumu un veicot būvniecības darbus, jāievēro šādi 
vispārīgi nosacījumi: 

-   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: 

-   teritorijas aizsargjoslu plānā jābūt atzīmētām 
elektronisko sakaru tīklu un objektu aizsargjoslām; 

-   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; 

-  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; 

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

-   privātie un publiskie elektronisko sakaru tīkli 
jāierīko un jāizbūvē atbilstoši Ministru kabineta 
apstiprinātajiem «Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas 
un būvniecības kārtība» (MK noteikumi Nr.166) un 
«Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 262-05 
"Elektronisko sakaru tīkli" (MK noteikumi Nr.257); 

-   lai veiktu elektronisko sakaru tīkla infrastruktūras 
attīstības plānošanu un pakalpojumu nodrošināšanu, 
vēlams savlaicīgi informēt SIA Lattelecom par novada 
attīstības plānā iekļauto jauno dzīvojamo māju un 
uzņēmējdarbības objektu celtniecību; 

-   katra kalendārā gada beigās vēlams informēt SIA 
Lattelecom par nākamajā gadā plānoto ielu un 
teritoriju rekonstrukciju. 

Novada teritoriju un detālplānojuma izstrādes 
jautājumos, kā arī par elektronisko sakaru tīklu 
aizsargjoslām un elektronisko sakaru infrastruktūras 

Informācija par 
elektronisko sakaru 
tīkliem, iekārtām un 
būvēm un ar to 
izmantošanu saistītie 
nosacījumi iekļauti I. daļā 
„Paskaidrojuma raksts” 
1.11.2., 2.6., 2.7. 
apakšnodaļās.  

 

Nosacījumi elektronisko 
sakaru tīklu, iekārtu un 
būvju un tam paredzēto 
zemju izmantošanai 
iekļauti II. daļā 
„Teritorijas izmantošanas 
un apbūves noteikumi” 
3.10., 3.16., 3.37., 4.7. 
apakšnodaļās. 

 

Informācija iekļauta III. 
„Grafiskajā daļā” 

Viļakas novada, Viļakas 
pilsētas un ciemu 
teritorijas plānotās 
(atļautās) izmantošanas 
kartēs un Viļakas novada 
aprobežojumu kartē. 

 

Materiāls par 
elektronisko saku tīkliem, 
iekārtām, būvēm un ar to 
izmantošanu saistītajām 
teritorijām sagatavots 
konsultējoties ar SIA 
Citrus Solutions 
Austrumlatvijas tīklu 
uzturēšanas nodaļu. 
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objektu   informatīvajiem materiāliem, lūdzu, 
kontaktēties ar SIA Citrus Solutions Austrumlatvijas 
tīklu uzturēšanas nodaļas vadošo līniju inženieri 
Ilmāru Krūmiņu, tālr. 64471567, mob. 26434116. 
Izstrādātā plānojuma sastāvdaļu iesniegšanas formas, 
formāti: 

1)   teksta daļai - plānojuma sējumi un/vai 
elektroniskā veidā uz elektronisko datu nesējiem (CD-
R). 

2)   grafiskai  daļai  -  elektroniskā  veidā   uz  
elektronisko  datu  nesējiem   (CD-R) sekojošos 
formātos: 

- *.pdf (*jpg) formātā 

- *.shp (ArcGlS) formātā, pievienojot: 

1) *.mxd dokumentu, kurā apvienoti visi datu slāņi; 

2) datu slāņu simbolizācijas stilus un fontus. 

- *.dgn (MicroStation) formātā, pievienojot: 

1) plānojumā pielietoto fontus (fontu failus); 

2) plānojumā pielietotos līniju stilus (līniju stilu failus); 

3) karšu slāņu specifikāciju ar paskaidrojumiem. 

Lai saskaņā ar Ministru kabineta apstiprinātajiem 
noteikumiem Nr. 1148 («Vietējās pašvaldības 
teritorijas plānojuma noteikumi») Jūs saņemtu 
atzinumu no SIA Lattelecom par izstrādāto teritoriālo 
plānojumu, materiālus, lūdzu, iesniegt SIA Lattelecom 
Komercdienesta Optikas tehnoloģiju biznesa daļas 
direktora p.i. Uģim Saukumam Rīgā, Dzirnavu ielā 105, 
LV-1011. 

Ja tiek vai tiks plānota Viļakas novada teritoriju 
infrastruktūras attīstība, ņemot vērā elektronisko 
sakaru pakalpojumu pieejamību un nepieciešamību, 
SIA Lattelecom ir vienmēr gatavs piedāvāt savu 
līdzdalību šo projektu realizācijas apspriešanā un 
izvērtēšanā. Par teritorijas attīstības plānā iekļauto 
jauno dzīvojamo māju un uzņēmējsabiedrības objektu 
celtniecību, lūdzam Jūs sazināties ar SIA Lattelecom 
Optikas tehnoloģiju biznesa daļas Līniju risinājumu 
attīstības nodaļas vadītāju Jāni Zemnieku, tālr. 
67055647, e-pasts: janis.zemnieks@Lattelecom.lv. 
Tāpat, kā vienu no iespējamiem risinājumiem, lai 
īstenotu infrastruktūras attīstības pasākumus, 
iesakām izvērtēt iespējas piesaistīt Eiropas Savienības 
struktūrfondu finansējumu. 

13.  SIA „Latvijas 
mobilais 
telefons”  

Sakarā ar Jūsu 25.05.2011. vēstulē Nr.l 1/86 sniegto 
informāciju par Viļakas novada teritorijas plānojuma 
2012.-2024.gadam izstrādes uzsākšanu, informējam, 
ka Viļakas novada teritorijā atrodas "Latvijas Mobilais 
Telefons" SIA piederoši nekustamie īpašumi: 

zemes gabals „Sakarnieki", kadastra Nr.3882 002 
0462, adrese - „Sakarnieki", Šķilbēnu pagasts, Viļakas 

novads, un uz tā esoša LMT bāzes stacija, kura sastāv 
no būvēm- torņa un aparatūras konteinera; 

zemes gabals „LMT Sakari", kadastra Nr.3892 008 
0090, adrese - „LMT Sakari", Vecumu pagasts, Viļakas 

novads, un uz tā esošas būves- radiotornis un 

Informācija un nosacījumi 
iekļauti I. daļā 
„Paskaidrojuma raksts” 
1.11.2., 2.6., 2.7. 
apakšnodaļās.  

 

Nosacījumi iekļauti II. daļā 
„Teritorijas izmantošanas 
un apbūves noteikumi” 
3.10., 3.16., 3.37., 4.7. 
apakšnodaļās. 
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aparatūras konteiners; 

zemes gabals "Sakarnieki", kadastra Nr.3898 003 
0150, adrese - "Sakarnieki", Žīguru pagasts, Viļakas 

novads, un uz tā esošas būves- radiotornis un 
aparatūras konteiners. 

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

Izstrādājot Viļakas novada teritorijas plānojumu, 
lūdzam paredzēt iespēju Viļakas novada teritorijā 
uzstādīt un ekspluatēt publiskā mobilo elektronisko 
sakaru tīkla iekārtas un ar to saistītās 
inženierkomunikācijas, publiskā mobilo elektronisko 
sakaru iekārtas un ar to saistītās 
inženierkomunikācijas iespēju robežās paredzot esošu 
komunikāciju- elektroapgādes tīklu, un piebraucamo 
autoceļu tuvumā. 

Ņemot vērā inženiertehnisko apgādes tīklu un to 
objektu, t.sk. telekomunikāciju līniju, torņu un antenu 
mastu, tehniskos rādītājus, ierosinām Viļakas novada 
teritorijas plānojumā noteikt, ka apbūves teritorijās, 
kur atļautā izmantošana ir inženiertehniskās apgādes 
tīkli un to objekti, kuros ietilpst arī telekomunikāciju 
līnijas, torņi un antenu masti, jaunveidojamā 
zemesgabala minimālā platība ir līdz 600 m

2
 vai, ka 

ierobežojumi- jaunveidojamā zemesgabala minimālā 
platība un apbūves raksturīgais rādītājs (būvju 
maksimālais augstums m), nav attiecināmi uz 
inženiertehniskās apgādes tīkliem un to objektiem. 

14.  SIA „BITE 
Latvija” 

SIA „BITE Latvija" būtu nepieciešami sekojoši 
nosacījumi par teritorijas plānoto izmantošanu: 

1) Uz mobilo sakaru būvēm nav attiecināmi augstumu 
ierobežojumi plānotajā izmantošanas teritorijā, cik 
tālu tie nav ierobežoti no LR normatīvo aktu puses. 

2) Sakaru būves atļaut izvietot visa veida apbūves 
teritorijās. 

3) Atļaut izbūvēt sakaru būvju apgādes infrastruktūru 
visa veida apbūves teritorijās. 

15.  SIA „Tele 2” Neizvirza īpašus nosacījumus. Esošās bāzes stacijas: 
Žīguru pagasta „Dumbrāji”, Škilbēnu „Porskova”, 
„Silpurenes”, Susāju „Tele2”.  Nākotnē nav plānotas 
jaunas bāzes stacijas. 

Informācija iekļauta III. 
„Grafiskajā daļā” 

Viļakas novada, Viļakas 
pilsētas un ciemu 
teritorijas plānotās 
(atļautās) izmantošanas 
kartēs un Viļakas novada 
aprobežojumu kartē. 

 

Teritorijas izmantošanas 
un apbūves noteikumi 
paredz, ka visā novada 
teritorijā ir iespējama 
inženiertehniskās 
infrastruktūras objektu 
izbūve, cik tālu tas nav 
pretrunā ar 
augstākstāvošo 
normatīvo aktu prasībām 
un „Viļakas novada 
attīstības programmā 
2011. - 2017. gadam” 
definēto vienoto Viļakas 
novada attīstības 
stratēģiju, izņēmums 
Viļakas pilsētas 
sabiedriskā centra 
teritorija, kur ierobežota 
jaunu inženiertehniskās 
infrastruktūras būvju 
izvietošana. Šādu objektu 
izbūvei netiek noteikti 
tādi ierobežojumi, kā 
minimālā zemes vienības 
platība vai būvju 
augstums. 

 

16.  Susāju pagasta 
pārvalde 

Susāju pagasta pārvalde pamatojoties uz Viļakas 
novada domes 11.03.2011. sēdes protokola izrakstu 
Nr.6 „Par Viļakas novada teritorijas plānojuma 2012.-
2024. gadam izstrādes uzsākšanu" un Susāju pagasta 
teritorijas plānojumu 2008.-2020. informē, ka Viļakas 
novada teritorijas plānojumā 2012. - 2024. gadam 
atbilstoši plānojuma izstrādes mērķiem un 
galvenajiem uzdevumiem Susāju pagasta teritorijā 
balstīties uz Susāju pagasta teritorijas plānojumā 
2008.-2020. gadam izvirzītajiem teritorijas 
izmantošanas un attīstības mērķiem un virzieniem. 

17.  Vecumu pagasta 
pārvalde 

Vecumu pagasta pārvaldei nav iebildumu un 
nosacījumu Viļakas novada teritoriālā plānojuma 

Informācija un nosacījumi 
iekļauti I. daļā 
„Paskaidrojuma raksts” 
1.4.5. apakšnodaļā, TP 
risinājumi apkopoti II. 
nodaļā Teritorijas 
plānojuma risinājumu 
apraksts un pamatojums. 

 

Risinājumi nostiprināti 
teritorijas plānojuma II. 
daļā „Teritorijas 
izmantošanas un apbūves 
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izstrādei. noteikumi” un  

III. „Grafiskajā daļā” (skat. 
I. daļas „Paskaidrojuma 
raksta” 42. tabulu Viļakas 
novada teritorijas 
plānojuma kartes un 
shēmas). 

18.  Alūksnes novada 
dome 

Alūksnes novada pašvaldība informē, ka Alūksnes 
novadā ir spēkā novada teritorijas plānojums, kas 
apstiprināts ar 2009.gada 19.novembra saistošajiem 
noteikumiem Nr. 16/2009 „Par Alūksnes novada 
teritorijas plānojumu". Saistošie noteikumi apvieno 15 
pagastu un Alūksnes pilsētas teritoriju plānojumus. 

Informējam, ka Alūksnes novadā nav objektu, kuru 
aizsargjoslas skar Viļakas novadu, izņemot virszemes 
ūdeņus un līnijbūves. 

Kopīgās interešu teritorijas ar Viļakas novadu ir valsts 
autoceļa V 455 Viļaka - Žīguri -Liepna uzlabošana. 

Informācija un nosacījumi 
iekļauti I. daļā 
„Paskaidrojuma raksts” 
1.4.4. apakšnodaļā, TP 
risinājumi apkopoti II. 
nodaļā Teritorijas 
plānojuma risinājumu 
apraksts un pamatojums. 

 

Risinājumi nostiprināti 
teritorijas plānojuma II. 
daļā „Teritorijas 
izmantošanas un apbūves 
noteikumi” un  

III. „Grafiskajā daļā” (skat. 
I. daļas „Paskaidrojuma 
raksta” 42. tabulu Viļakas 
novada teritorijas 
plānojuma kartes un 
shēmas). 

19.  VARAM Dabas 
aizsardzības 
pārvalde 

Dabas aizsardzības pārvalde (turpmāk - Pārvalde) ir 
saņēmusi Jūsu vēstuli, kurā lūgts sniegt nosacījumus 
un informāciju Viļakas novada teritorijas plānojuma 
izstrādei. Pamatojoties uz Ministru kabineta 
2009.gada 6.oktobra noteikumu Nr.1148 „Vietējās 
pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi" 12.2. un 
13.13. apakšpunktiem un Ministru kabineta 
02.06.2009. noteikumu Nr.507 „Dabas aizsardzības 
pārvaldes nolikums" 3.15.apakšpunktu Pārvalde 
sniedz sekojošus nosacījumus un informāciju Viļakas 
novada teritorijas plānojumam. 

Viļakas novadā atrodas sekojošas īpaši aizsargājamas 
dabas teritorijas (turpmāk -ĪADT): 

1)   Dabas liegums „Zodānu purvs" (robežas noteiktas 
Ministru kabineta 15.06.1999. noteikumu Nr.212 
"Noteikumi par dabas liegumiem" 1.28.punktā un 30. 
pielikumā.); 

2)   Dabas liegums "Stompaku purvi" (robežas 
noteiktas Ministru kabineta 15.06.1999. noteikumu 
Nr.212 "Noteikumi par dabas liegumiem" 1.29.punktā 
un 35. pielikumā, funkcionālo zonu robežas noteiktas 
Ministru kabineta 10.11.2009. noteikumu Nr.1315 
"Dabas lieguma "Stompaku purvi" individuālie 
aizsardzības un izmantošanas noteikumi" 3. un 
4.punktā, 1. un 2.pielikumā.); 

3)   Dabas liegums "Gruzdovas meži" (robežas 
noteiktas Ministru kabineta 15.06.1999. noteikumu 
Nr.212 "Noteikumi par dabas liegumiem" 1.30.punktā 
un 36. pielikumā.); 

Informācija un nosacījumi 
iekļauti I. daļā 
„Paskaidrojuma raksts” 
1.5.15., 2.6., 2.7. 
apakšnodaļās.  

 

Nosacījumi iekļauti II. daļā 
„Teritorijas izmantošanas 
un apbūves noteikumi” 
3.30., 3.34., 3.37. 
apakšnodaļās. 

 

Informācija iekļauta III. 
„Grafiskajā daļā” 

Viļakas novada, Viļakas 
pilsētas un ciemu 
teritorijas plānotās 
(atļautās) izmantošanas 
kartēs un Viļakas novada 
aprobežojumu kartē. 

 

Teritorijas plānojums 
izstrādāts atbilstoši 
normatīvo aktu prasībām, 

katras „Paskaidrojuma 
raksta” sadaļas beigās 
sniegts konkrētās jomas 
situācijas apkopojums un 
nosacījumi, t.sk. 
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4)   Dabas liegums "Vjadas meži" (robežas noteiktas 
Ministru kabineta 15.06.1999. noteikumu Nr.212 
"Noteikumi par dabas liegumiem" 1.180.punktā un 
221. pielikumā.); 

5)   Dabas liegums "Posolnīca" (robežas noteiktas 
Ministru kabineta 15.06.1999. noteikumu Nr.212 
"Noteikumi par dabas liegumiem" 1.182.punktā un 
223. pielikumā.); 

6)   Dabas parks "Vecumu meži" (robežas noteiktas 
Ministru kabineta 09.03.1999. noteikumu Nr.83 
"Noteikumi par dabas parkiem" 1.24.punktā un 
26.pielikumā, funkcionālo zonu robežas noteiktas 
Ministru kabineta 22.11.2005. noteikumu Nr.883 
"Dabas parka "Vecumu meži" individuālie aizsardzības 
un izmantošanas noteikumi" 3.punktā, 1. un 
2.pielikumā); 

7)   Dabas pieminekļi: 

a)   ģeoloģiskais un ģeomorfoloģiskais dabas 
piemineklis „Stiglavas atsegumi" (robežas noteiktas 
Ministru kabineta 17.04.2001. noteikumu Nr. 175 
"Noteikumi par aizsargājamiem ģeoloģiskajiem un 
ģeomorfoloģiskajiem dabas pieminekļiem" 
19.pielikumā); 

b)   aizsargājamie 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; 

c)   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 
tilpums ir 10 un vairāk kubikmetru, kā arī 10 metru 
platu josla ap tiem. 

Saskaņā ar likuma „Par īpaši aizsargājamām dabas 
teritorijām" pielikumu dabas liegumi „Zodānu purvs", 
„Stompaku purvi", „Gruzdovas meži", „Vjadas meži" 
un „Posolnīca", kā arī dabas parks „Vecumu meži" ir 
iekļauti Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju 
(Natura 2000) sarakstā. 

Saskaņā ar Sugu un biotopu aizsardzības likuma 
8.panta otro daļu un atbilstoši 30.01.2001. MK 
noteikumiem Nr.45 „Mikroliegumu izveidošanas, 
aizsardzības un apsaimniekošanas noteikumi" Viļakas 
novadā izveidoti 47 mikroliegumi īpaši aizsargājamu 
sugu un biotopu aizsardzībai. 

Saskaņā ar likuma „Par īpaši aizsargājamām dabas 
teritorijām" 21.pantu, veicot teritoriālo plānošanu, 
jāievēro ĪADT izvietojums, tās 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 

normatīvo aktu prasības 
turpmākās izmantošanas 
priekšlikumu un 
risinājumu izstrādei, kā 
arī iepriekšējā plānošanas 
periodā izstrādāto 
risinājumu kopsavilkums. 
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prasības. 

Izstrādājot Viļakas novada teritorijas plānojumu, 
jāievēro: 

(1)  ĪADT dabas aizsardzības plānos ietvertās prasības 
un rekomendācijas dabas un ainavas vērtību 
saglabāšanai. Dabas aizsardzības plāni ir izstrādāti 
dabas parkam „Vecumu meži" (2004.-2015.), dabas 
liegumiem „Gruzdovas meži" (2003.-2013.), 
„Posolnīca" (2005.-2015.) un „Stompaku purvi" 
(2005.-2015.). Ar dabas aizsardzības plāniem 
iespējams iepazīties interneta vietnē www.daba.gov.lv 
sadaļā „Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas". 

(2)  Sekojošos likumos un Ministru kabineta 
noteikumos ietvertie ĪADT, ML, 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 visas 
IADT, kuram nav izstrādāti un apstiprināti individuālie 
aizsardzības un izmantošanas noteikumi, 

•    Ministru kabineta 10.11.2009. noteikumi Nr. 1315 
"Dabas lieguma "Stompaku purvi" individuālie 
aizsardzības un izmantošanas noteikumi", 

•    Ministru kabineta 22.11.2005. noteikumi Nr.883 
"Dabas parka "Vecumu meži" 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, izvērtēšanas. 

(3) Iesakām pievērst uzmanību sekojošām sadaļām: 

•    izvērtēt teritorijas bioloģisko daudzveidību un 
ģeoloģisko mantojumu (reto un aizsargājamo augu un 
dzīvnieku sugu atradnes, teritorijā konstatētās 
bioloģiski augstvērtīgās pļavas (zālāji), ģeoloģiskie 
objekti un izdalītie dabisko mežu biotopi; 

•    izvērtēt teritorijas ainavisko daudzveidību 
veidojošos elementus (alejas, parki un stādījumi, skatu 
punkti, izteiksmīgas reljefa formas utml.), kā arī izdalīt 
pašvaldības ainaviski nozīmīgākās teritorijas; 

•    izvērtēt rekreācijai un tūrismam piemērotu 
teritoriju un objektu infrastruktūru un turpmākās 
attīstības virzienus; 

•    attēlot ar Sosnovska latvāņiem invadētās platības 
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un ņemt vērā tās plānojuma risinājumos; 

•    attēlot applūstošās teritorijas atbilstoši MK 
03.06.2008. noteikumu 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; 

•    paredzot jaunu apbūvi šobrīd neapbūvētās 
teritorijās, rūpīgi izvērtēt, vai apbūve būtiski 
neietekmēs ĪADT. Saskaņā ar likuma „Par īpaši 
aizsargājamām dabas 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 vai plānošanas dokumentu var 
būtiski ietekmēt Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas 
teritoriju (Natura 2000), veic ietekmes uz vidi 
novērtējumu", turklāt tas jādara neatkarīgi no tā, vai 
darbības plānots veikt ĪADT vai ārpus tās. 

Ja teritorijas plānojuma izstrādāšanai nepieciešama 
papildu kartogrāfiska vai citāda veida informācija par 
ĪADT Viļakas novadā, lūdzam sazināties ar Pārvaldes 
Dabas datu un plānojumu departamenta vecāko 
ekspertu Jāni Kotānu, e-pasts: 
janis.kotans@daba.gov.lv. 

20.  Valsts 
robežsardzes 
galvenā 
pārvalde 

Saskaņā ar pieprasīto informējam, ka Viļakas novada 
teritorijā atrodas šādi Valsts robežsardzes Viļakas 
pārvaldes pārvaldīšanā esošie nekustamā īpašuma 
objekti (pielikumā tabula – 11 objekti). 

Vienlaicīgi informējam, ka saskaņā ar Ministru 
kabineta 2010. gada 27. jūlija noteikumiem Nr. 674 
„Noteikumi par Latvijas Republikas valsts robežas joslu, 
pierobežas joslu un pierobežu, kā arī pierobežas, 
pierobežas joslas valsts robežas joslas norādzīmju, 
zīmju un informatīvo norāžu paraugiem un to 
izstrādāšanas kārtību" notiek Latvijas Republikas un 
Krievijas Federācijas robežas robežjoslas ierīkošana, 
ko plānots pabeigt līdz 2014. gadam. 

21.  Valsts 
nekustamie 
īpašumi 

Valsts akciju sabiedrība „Valsts nekustamie īpašumi" 
(turpmāk - Sabiedrība) ir saņēmusi sabiedrības ar 
ierobežotu atbildību „Grupa 93" 2011.gada 16.jūnija 
vēstuli Nr. 11/129, kurā lūgts sniegt informāciju par LR 
Valsts Robežsardzes u.c. valsts institūciju pārziņā 
esošajiem nekustamajiem īpašumiem, interesēm un 
plānoto darbību turpmākajos 12 gados un ilgtermiņā 
Viļakas novada teritorijā, lai precizētu Viļakas novada 
teritorijas izmantošanas iespējas un risinājumus valsts 
pierobežas situācijas kontekstā. 

Informējam, ka Sabiedrības pārvaldīšanā šobrīd ir 
viens zemesgrāmatā Finanšu ministrijas personā 
reģistrēts valsts nekustamais īpašums Viļakas novadā, 
Vecumu pagastā, „Vientuļu robežkontroles punkts" 
(nekustamā īpašuma kadastra Nr.3892 008 0035), kas 
sastāv no divām zemes vienībām (zemes vienību 
kadastra apzīmējumi 3892 008 0035; 3892 008 0034) 
ar kopējo platību 8022 m

2
 un sešām ēkām (būvēm). 

Minētais nekustamais īpašums nodots lietošanā Valsts 

Informācija un nosacījumi 
iekļauti I. daļā 
„Paskaidrojuma raksts” 
1.5.13., 2.6., 2.7. 
apakšnodaļās.  

 

Nosacījumi iekļauti II. daļā 
„Teritorijas izmantošanas 
un apbūves noteikumi” 
3.37., 4.4. apakšnodaļās. 

 

Informācija iekļauta III. 
„Grafiskajā daļā” 

Viļakas novada, Viļakas 
pilsētas un ciemu 
teritorijas plānotās 
(atļautās) izmantošanas 
kartēs un Viļakas novada 
aprobežojumu kartē. 
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ieņēmumu dienestam. 

Saskaņā ar Valsts sekretāru 2011.gada 28.jūlija 
sanāksmē izsludināto (prot.Nr.29 5.§ (VSS-797)) 
Finanšu ministrijas sagatavoto informatīvā ziņojuma 
projektu „Par Latvijas Republikas un Krievijas 
Federācijas robežas robežšķērsošanas vietu attīstību" 
un tam pievienotā Ministru kabineta sēdes 
protokollēmuma projekta „Par informatīvo ziņojumu 
"Informatīvais ziņojums par Latvijas Republikas un 
Krievijas Federācijas robežšķērsošanas vietu 
attīstību"" 5.1. un 5.2.punktu, plānots zemesgabala 
Viļakas novadā, Vecumu pagastā (zemes vienības 
kadastra apzīmējums 3892 008 0032) daļu un 
zemesgabalu Viļakas novadā, Vecumu pagastā (zemes 
vienības kadastra apzīmējums 3892 008 0021), 
izslēdzot to no rezerves zemes fonda, nodot Finanšu 
ministrijas valdījumā un Sabiedrības pārvaldīšanā 
Vientuļu robežkontroles punkta modernizācijas plāna 
īstenošanai. 

Vienlaicīgi informējam, ka Sabiedrība pārvalda Finanšu 
ministrijas valdījumā esošos nekustamos īpašumus un 
tās rīcībā nav informācija par citu valsts institūciju 
valdījumā esošajiem nekustamajiem īpašumiem. 

3.3.Institūciju atzinumi (pārskata tabula) 

Nr.
p.k. 

Institūcija 
Nosūtīts 
atzinuma 
pieprasījums 

Saņemts atzinums Piezīme 

1. VAS „Latvijas dzelzceļš” 21.12.2011. 20.01.2012.  

Nr.DN-7.2.1./339-
2012 

Atbalstīts bez piebildēm. 

2. VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un 
meteoroloģijas centrs”* 

21.12.2011. 03.01.2012. 

Nr.4-3/5 

Atbalstīts bez piebildēm. 

3. Valsts vides dienesta Rēzeknes 
reģionālās vides pārvalde   

21.12.2011. 12.01.2012. 

Nr.11/177 

Ir iebildes un norādes uz 
novēršamajām 
nepilnībām, galvenokārt 
par informācijas 
precizēšanu ( TP atgriezts 
labojumu veikšanai). 

4. Valsts kultūras pieminekļu 
aizsardzības inspekcija  

21.12.2011. 12.01.2012. 

Nr.05-09/311 

Atbalstīts ar piebildi, par 
konstatēto neprecizitāšu 
novēršanu, galvenokārt 
TP grafiskajā daļā. 

5. VAS “Latvijas Valsts ceļi”  21.12.2011. 04.01.2012. 

Nr.4.6.2.-1 

Atbalstīts ar piebildi, par 
konstatētās nepilnības 
novēršanu. 

6. Veselības ministrijas Veselības 
inspekcijas Latgales kontroles daļa 

21.12.2011. 18.01.2012. 

Nr.5.8.-34/675 

Atbalstīts, uzskaitīti 
nosacījumi vides 
kvalitātes 
priekšnoteikumu 
radīšanai. 

7. Valsts zemes dienesta Latgales 
reģionālā nodaļa  

21.12.2011. 20.01.2012. 

Nr.10-07/101482 

Norāda, ka TP 1. 
redakcija neatbilst VZD 
nosacījumiem (Jānovērš 
tehniskās neprecizitātes 
aizsargjoslu attēlojumā 
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Nr.
p.k. 

Institūcija 
Nosūtīts 
atzinuma 
pieprasījums 

Saņemts atzinums Piezīme 

plānojuma grafiskajā 
daļā). 

8. VAS „Latvenergo”  21.12.2011. 31.01.2012. 

Nr.01VL00-13/591 

Atbalstīts ar piebildi, par 
nepieciešamo 
informācijas precizēšanu. 

9. AS „Sadales tīkli”  21.12.2011. 16.01.2012. 

Nr.30R6A0-02.06/75 

Atbalstīts ar piebildi, par 
nepieciešamo 
informācijas precizēšanu. 

10. Valsts ugunsdzēsības un 
glābšanas dienests 

21.12.2011. 04.01.2012. 

Nr.22/9.5-4 

Atbalstīts bez piebildēm. 

11. Latgales plānošanas reģions 21.12.2011. 16.01.2012. 

Nr.2-4.3/32 

Atbalsta plānojumu, 
sniedzot ieteikumus 
plānojuma 
pilnveidošanai. 

12. Lauku atbalsta dienesta 
Ziemeļaustrumu reģionālā 
pārvalde* 

21.12.2011. 04.01.2012. 

Nr.07./2/2-27/24-5 

Saskaņā ar LAD 
informāciju, atzinumu 
nesniedz, atzinums 
pārsūtīts uz Valsts SIA 
ZM „Nekustāmie 
īpašumi” Vidzemes 
reģiona meliorācijas 
nodaļa, Balvu sektoru. 

13. Valsts SIA ZM „Nekustāmie 
īpašumi” Vidzemes reģiona 
meliorācijas nodaļa, Balvu sektors 

- 23.01.2012. 

Nr.3./12. 

Atbalstīts bez piebildēm. 

14. Valsts meža dienests  
Austrumlatgales virsmežniecība 

21.12.2011. 24.01.2012. 

Nr.1.7-7/39 

Atbalstīts, sniegti 
priekšlikumi atsevišķu 
„teritorijas izmantošanas 
un apbūves noteikumu” 
punktu pilnveidošanai. 

15. Vides pārraudzības valsts birojs* - - - 

16. VAS „Latvijas valsts meži”  21.12.2011. 23.01.2012. 

Nr.4.1-
12_00v1_150_12_155 

Atbalstīts ar piebildi, par 
konstatētās 
neprecizitātes novēršanu 
un sniegts ieteikums 
TIAN p-ta redakcijai. 

17. AS „Latvijas gāze” 21.12.2011. 12.01.2012. 

Nr.27.4-1/133 

Atbalstīts bez piebildēm. 

18. SIA „Lattelecom” 21.12.2011. 10.01.2012. 

Nr.14-1 

Atbalstīts bez piebildēm.  

Norādīta papildus 
informācija. 

19. SIA „Latvijas mobilais telefons”  21.12.2011. 16.01.2012. 

Nr.55/ZN 

Atbalstīts, sniegti 2 
ierosinājumi TIAN p-tu 
redakcijai. 

20. SIA „BITE Latvija” 21.12.2011. 06.01.2012. 

Nr.LV4000-01 

Atbalstīts bez piebildēm. 

21. SIA „Tele 2” 21.12.2011. 10.02.2012. 

Nr.TD2012/0025 

Atbalstīts bez piebildēm. 

22. SIA „Viļakas namsaimnieks”* - - - 

23. SIA „Žīguru namsaimnieks”* - - - 
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Nr.
p.k. 

Institūcija 
Nosūtīts 
atzinuma 
pieprasījums 

Saņemts atzinums Piezīme 

24. Medņevas pagasta pārvalde* - - - 

25. Kupravas pagasta pārvalde* - - - 

26. Susāju pagasta pārvalde* - - - 

27. Šķilbēnu pagasta pārvalde* - - - 

28. Vecumu pagasta pārvalde* - - - 

29. Žīguru pagasta pārvalde* - - - 

30. Balvu novada dome  21.12.2011. 13.01.2012. 

Nr.4-11/82 

Atbalstīts bez piebildēm. 

31. Baltinavas novada dome  21.12.2011. 19.01.2012. 

Nr.3-18/43 

Atbalstīts bez piebildēm. 

32. Alūksnes novada dome 21.12.2011. 09.01.2012. 

Nr.ANP/1-40/12/73 

Atbalstīts bez piebildēm. 

33. VARAM Dabas aizsardzības 
pārvalde 

21.12.2011. 23.01.2012. 

Nr.4.8/6/2012-N 

Atbalstīts ar piebildi, par 
nepieciešamo 
informācijas precizēšanu 
un redakcionālas dabas 
labojumiem. 

34. Valsts robežsardze galvenā 
pārvalde 

21.12.2011. 16.01.2012. 

Nr.23/1-4/144 

Atbalstīts bez piebildēm. 

35. Valsts nekustamie īpašumi* - - - 

•Institūcijas, kurām pieprasīti nosacījumi plānojuma izstrādi uzsākot, bet kuru atzinumi nav nepieciešami. 

3.4.Ziņojums par atzinuma ievērtēšanu plānojuma pilnveidotajā redakcijā 

Nr.
p.k. 

Institūcija Atzinums par plānojuma 1.redakciju 
Plānojuma izstrādātāju komentārs par 
atzinuma ievērtēšanu plānojuma 
pilnveidotajā redakcijā 

1. VAS „Latvijas 
dzelzceļš” 

Atbalstīts bez piebildēm. - 

2. Valsts vides dienesta 
Rēzeknes reģionālās 
vides pārvalde   

Valsts vides dienesta Rēzeknes 
reģionālā vides pārvalde (turpmāk 
tekstā - VVD Rēzeknes RVP) ir 
izskatījusi Viļakas novada teritorijas 
plānojuma 2012.-2024.g. un Vides 
pārskata 1. redakciju, un saskaņā ar 
LR Ministru kabineta 2009. gada 06. 
oktobra noteikumu Nr. 1148 „Vietējās 
pašvaldības teritorijas plānošanas 
noteikumi", 12.3. punkta prasībām, 
sniedz savu atzinumu par augstāk 
minētajiem plānošanas dokumentiem. 

VVD Rēzeknes RVP dara 
zināmu, ka ir iebildumi pret izstrādāto 
Viļakas novada teritorijas plānojuma 
2012.-2024.g. un Vides pārskata 1. 
redakciju, un norāda uz sekojošām 
nepilnībām augstāk minētajos 
plānošanas dokumentos: 

Paskaidrojuma raksts 

1. Sadaļa 1.5.3. Derīgie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Precizēta informācija par Badnova 
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Nr.
p.k. 

Institūcija Atzinums par plānojuma 1.redakciju 
Plānojuma izstrādātāju komentārs par 
atzinuma ievērtēšanu plānojuma 
pilnveidotajā redakcijā 

izrakteņi 

2.tabulā (46.lpp.) „Derīgo izrakteņu 
resursi uz 01.01.2011. un to dalījums 
pēc administratīvās piederības'' smilts 
atradne Badnova kļūdaini norādīta kā 
smilts-grants un smilts atradne. 
Tekstā (50.lpp.) atsauce uz spēkā 
neesošu likumdošanas normu. Valsts 
nozīmes derīgo izrakteņu 
izmantošanas kārtību nosaka Ministru 
kabineta 29.09.2011. noteikumi 
Nr.696 „Zemes dzīļu izmantošanas 
licenču un bieži sastopamo derīgo 
izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas 
kārtība”. 

2. Sadaļa 1.5.4. Virszemes 

ūdeņi 

Tekstā (52.lpp.) atsauce uz spēkā 
neesošu likumdošanu saistībā ar 
hidrotehnisko būvju būvniecību un 
virszemes ūdensobjektu tīrīšanu un 
padziļināšanu. Nepieciešams 
aktualizēt informāciju! 

3. Sadaļa Pazemes ūdeņi un to 

iegūšana 

Pēc VSIA „Latvijas Vides ģeoloģijas un 
meteoroloģijas centrs" datu bāzē 
pieejamās informācijas, Viļakas 
novadā ir ierīkoti 117 ūdens apgādes 
urbumi (nevis 112). Jāprecizē (60.lpp.) 
ūdens apgādes urbumu skaits 
sekojošās administratīvajās 
teritorijās: Šķilbēnu pagastā - 33, 
Viļakas pilsētā - 17, un Žīguros - 5. 
Sadaļā par pazemes ūdens ieguvi ir 
daudz kļūdainas un neprecīzas 
informācijas, piemēram: 

- uzņēmumam SIA „Daiļrade koks" 
(61.lpp.) norādīts neatbilstošs 
ūdensapgādes urbuma numurs un 
norādītais atļautais ūdens ieguves 
daudzums no tā neatbilst ūdens 
ieguves limitam, ko VVD Rēzeknes RVP 
ir noteikusi 2009.gada 11.martā 
izsniegtajā B kategorijas piesārņojošās 
darbības atļaujā Nr.RE09IB0009; 

- Viļakas novada sociālās aprūpes 
centra ūdensapgādes urbumam VA 
Nr.P700062; LVĢMC DB Nr. 14176 
VVD Rēzeknes RVP nav izsniegusi 
atļauju, kurā būtu noteikts ūdens 
ieguves limits. Ir uzstādītas sadzīves 
notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas 
iekārtas HNV-P ar projektēto jaudu 

smilts atradi. 

 

 

 

Labota atsauce uz likuma normu. 

 

 

 

 

 

 

 

Precizēta informācija sadaļā 1.5.4. 
Virszemes ūdeņi. Labota atsauce uz 
likumu. 

 

 

 

 

Precizēta informācija sadaļā Pazemes 
ūdeņi un to izmantošana, t. sk. 
precizēts urbumu skaits un to 
aizsargjoslu lielumi, veikti 
nepieciešamie labojumi vietās, kur 
patērētais ūdens daudzums ir definēts 
kā atļautais, koriģēta 6. tabula  „Ūdens 
ņemšana Viļakas novadā 2010. gads", 
no tabulas  izņemts formulējums 
„svaigais ūdens", u.c. 
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Nr.
p.k. 

Institūcija Atzinums par plānojuma 1.redakciju 
Plānojuma izstrādātāju komentārs par 
atzinuma ievērtēšanu plānojuma 
pilnveidotajā redakcijā 

6m
3
 diennaktī, no kā var secināt, ka 

ūdens patēriņš no urbuma arī varētu 
variēt ap 6m

3
 diennaktī, bet ne Jūsu 

norādītie 26,37 m
3
 diennaktī; 

- SIA „Viļakas namsaimnieks" 
norādītais atļautais ūdens daudzums 
(28245 m

3
/gadā) neatbilst VVD 

Rēzeknes RVP 2010.gada 29.martā 
izsniegtajā B kategorijas piesārņojošās 
darbības atļaujā Nr.RE10IB0020 
noteiktajam limitam. 

Nepieciešams veikt korekcijas 
5.tabulā (62.1pp.) „Centralizētajai 
ūdensapgādei izmantojamo artēzisko 
aku raksturojums ": 

- tabulā ir norādīts patērētais 
ūdens daudzums (reāli iegūtais 
ūdens daudzums, kur dati iegūti 
no VSIA „Latvijas Vides, 
ģeoloģijas un meteoroloģijas 
centrs" datu bāzes Valsts 
statistikas pārskats „ Nr.2. 
Pārskats par ūdens resursu 
lietošanu"), bet tā nav 
informācija par atļauto ūdens 
ieguves daudzumu. Informācija 
nav korekta. Atļautie ūdens 
daudzumi, jānorāda atbilstoši 
VVD Rēzeknes RVP noteiktajiem 
limitiem, kas atrodami 
izsniegtajās B kategorijas 
piesārņojošo darbību atļaujās 
vai Ūdens resursu lietošanas 
atļaujās; 

- urbumam VA Nr.P700078; 
LVĢMC  DB Nr. 14004 nav  
ierakstīti  aizsargjoslu lielumi; 

- Mežvidu skolas urbumam VA 
Nr.P700289;  LVĢMC  DB  
Nr.7292,  norādītas nepareizas 
aizsargjoslas. 

Nepieciešams veikt korekcijas 6. 
tabulā (63.lpp.) „Ūdens ņemšana 
Viļakas novadā 2010. gads", no 
tabulas jāizņem vārdi „svaigais 
ūdens", jo tādu definējumu 
likumdošana neparedz. Atbilstoši 
likuma „Ūdens apsaimniekošanas 
likums" 1. pantā lietotajiem 
terminiem, ūdens apgāde var tikt 
nodrošināta no pazemes ūdeņu 
horizonta vai izmantojot virszemes 
ūdeņus. 

Nepieciešams pārskatīt visu ūdens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Viļakas novada teritorijas plānojums 2012.-2024. gadam. IV. daļa Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādi 

Viļakas novada dome, konsultāciju uzņēmums “Grupa 93”, 2012. gads.  82 

Nr.
p.k. 

Institūcija Atzinums par plānojuma 1.redakciju 
Plānojuma izstrādātāju komentārs par 
atzinuma ievērtēšanu plānojuma 
pilnveidotajā redakcijā 

ieguves sadaļu un veikt nepieciešamos 

labojumus vietās, kur patērētais ūdens 
daudzums ir definēts kā atļautais! 

4. Sadaļa 1.5.5. Atkritumu 

apsaimniekošana 

Pareizais likuma nosaukums- 
„Atkritumu apsaimniekošanas 
likums". Nepieciešams aktualizēt 
normatīvos aktus, kas nosaka 
atkritumu poligonu ierīkošanu un 
darbību, jo teritorijas plānojumā 
atsauces uz spēkā neesošu 
likumdošanu. Tekstā ik palaikam 
parādās LVĢMA , aktualizējiet faktus! 
Tekstā (66.lpp.) vairākas kļūdas: pēc 
VVD Rēzeknes RVP rīcībā esošās 
informācijas bīstamos atkritumus 
Viļakas novadā SIA „Dīlers" 
neapsaimnieko. Atbilstoši likuma 
„Atkritumu apsaimniekošanas likums" 
8.pantā noteiktajam, pašvaldība 
organizē sadzīves atkritumu, tai skaitā 
sadzīvē radušos bīstamo atkritumu 
apsaimniekošanu savā 
administratīvajā teritorijā. VVD 
Rēzeknes RVP norāda, ka izstrādājot 
teritorijas plānojumu, Viļakas novada 
pašvaldībai ir jāparedz atkritumu 
apsaimniekošanas vietas atbilstoši 
„Malienas reģionālajam atkritumu 
apsaimniekošanas plānam 2008.-
2013.gadam". Nav saprotams (66.lpp.) 
par kādu kompostēšanas laukumu ir 
runa, kā arī, kādēļ kā tuvākā bīstamo 
atkritumu savākšanas vieta ir norādīta 
Viļānu pilsēta? VVD Rēzeknes RVP 
dara zināmu, ka „Austrumlatgales 
reģionālajā atkritumu 
apsaimniekošanas plānā" ir norādītas 
arī citas vietas, kurās paredzēts 
izvietot laukumus šķiroto atkritumu 
savākšanai, kas ģeogrāfiski izvietotas 
tuvāk Viļakas novada teritorijai. 
Precizējiet informāciju! 

5.Sadaļa 1.5.7. Notekūdeņu 

savākšana un attīrīšana 

Nepieciešams papildināt (67.lpp.) 
informāciju par Viļakas pilsētā 
esošajām bioloģiskajām attīrīšanas 
iekārtām: Viļakas valsts ģimnāzija- BIO 
PURIT 20 ar projektēto jaudu 20 

 

 

Precizēta informācija sadaļā 1.5.5. 
Atkritumu apsaimniekošana, t. sk. 
aktualizēta informācija par 
normatīvajiem aktiem, kas nosaka 
atkritumu poligonu ierīkošanu un 
darbību, labota atsauce uz LVĢMC, 
aktualizēta informācija par sadzīves 
atkritumu, tai skaitā sadzīvē radušos 
bīstamo atkritumu apsaimniekošanu, 
atbilstoši „Atkritumu 
apsaimniekošanas likuma" 8. pantā 
noteiktajam, precizēta informācija 
saistībā ar „Austrumlatgales 
reģionālajā atkritumu 
apsaimniekošanas plānu". 

Patlaban Viļakas novadā sadzīves 
atkritumu apsaimniekošana noris 
atbilstoši „Malienas reģionālais 
atkritumu apsaimniekošanas plāns 
2008.-2013. gadam”

1
 nostādnēm, 

saskaņā ar kuru paredzēts ieviest 
dalītās vākšanas sistēmu. Dalītās 
vākšanas punktus plānots ierīkot 
apdzīvotās vietās, kur iedzīvotāju 
daudzums ir 200 iedzīvotāji vai vairāk. 
Katrs dalītās vākšanas punkts plānots 
apmēram 40 m

2
 liels, paredzēts 

dažādu atkritumu konteineru 
novietošanai.

2
 Teritorijas plānojuma 

izstrādes laikā netika īpaši izdalītas 
atkritumu apsaimniekošanas vietas, 
plānojuma II. daļā „Teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumi” 
paredz šādu objektu izbūvi dažādās 
Viļakas novada funkcionālajās zonās 
t.sk. ražošanas un tehnisko objektu 
apbūves teritorijās, daudzdzīvokļu 
māju apbūves teritorijās, tūrisma un 
rekreācijas teritorijās un tehnisko un 
saimniecisko objektu apbūves 
teritorijās. 

Precizēta informācija sadaļā 1.5.7. 
Notekūdeņu savākšana un attīrīšana, t. 
sk. papildināta informācija par Viļakas 
pilsētā esošajām bioloģiskajām 
attīrīšanas iekārtām: Viļakas valsts 
ģimnāzija- BIO PURIT 20 ar projektēto 
jaudu 20 m

3
/diennaktī; Viļakas novada 

                                                           
1
 06.03.2008. MK rīkojums Nr.114 "Par Malienas reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu 2008.-2013.gadam". 

2
 „Malienas reģionālais atkritumu apsaimniekošanas plāns 2008.- 2013. gadam”. 
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Nr.
p.k. 

Institūcija Atzinums par plānojuma 1.redakciju 
Plānojuma izstrādātāju komentārs par 
atzinuma ievērtēšanu plānojuma 
pilnveidotajā redakcijā 

m
3
/diennaktī; Viļakas novada sociālās 

aprūpes centrs- HNV-P ar projektēto 
jaudu 6m

3 
diennaktī. No teksta 

jāizņem novecojusi informācija par 
Viļakas Valsts ģimnāzijas nosēdakām. 
Tabulās (68.1pp.) 10. un 11. labot 
notekūdeņu attīrīšanas iekārtu jaudu 
no tūkst.m

3
 diennaktī uz m

3
 diennaktī 

mērvienībā, kādā parasti raksturo 
notekūdeņu attīrīšanas iekārtu ražību. 

6.Sadaļa. 1.5.12.1 Uzņēmumi 

ar B kategorijas piesārņojošas 

darbības apliecinājumu 

Atbilstoši likumā „Par piesārņojumu" 
noteiktajam, B kategorijas 
piesārņojošai darbībai tiek izsniegta 
atļauja, nevis apliecinājums, bet C 
kategorijas piesārņojošai darbībai- 
apliecinājums. Labot terminoloģiju! 
Papildināt 14.tabulu (75.lpp.) ar vēl 
trim B kategorijas piesārņojošās 
darbības atļaujām sekojošiem 
operatoriem: SIA „Žīguru 
namsaimnieks", Vecumu pagasta 
pārvalde, Rekavas vidusskola. 

7. Sadaļa 2.6.Pašreizējās 

situācijas kopsavilkums un teritorijas 

atļautās (plānotās) izmantošanas 

risinājumi 

Sniegtā informācija ir ļoti pavirša un 
neprecīza (157.lpp.). Novadā ir 
izsniegtas 8 (astoņas) B kategorijas 
piesārņojošās darbības atļaujas un 
vairāki C kategorijas piesārņojošo 
darbību apliecinājumi, gan katlu 
mājām (Kupravā, Viļakā, Mežvidu 
pamatskolā u.c.), gan vairākām 
zemnieku saimniecībām un fiziskām 
personām dzīvnieku novietņu 
piesārņojošām darbībām, gan jau 
iepriekš minētajām bioloģiskajām 
notekūdeņu attīrīšanas iekārtām. 
Papildināt sadaļu ar esošajai situācijai 
atbilstošu informāciju! 

Teritorijas izmantošanas un apbūves 

noteikumi 

1 .Sadaļa 3.30.Prasības derīgo 
izrakteņu ieguves vietu izveidei 

Tekstā veikt labojumus: 
Latvijas Vides, ģeoloģijas un 
meteoroloģijas aģentūras, kas vairs 
nepastāv, vietā ierakstot VSIA 
„Latvijas Vides, ģeoloģijas un 
meteoroloģijas centrs". Tā kā apbūves 

sociālās aprūpes centrs- HNV-P ar 
projektēto jaudu 6m

3 
diennaktī, 

izlabota informācija par nosēdakām 
un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu 
jaudu. 

 

 

 

Precizēta informācija (labota 
terminoloģija) sadaļā 1.5.12. 
Uzņēmumi ar B kategorijas 
piesārņojošas darbības atļauju vai C 
kategorijas – apliecinājumu, t.sk. 
papildināta informācija par B 
kategorijas piesārņojošās darbības 
atļaujām. 

 

 

 

 

 

 

Precizēta informācija sadaļā 
2.6. Pašreizējās situācijas 
kopsavilkums un teritorijas atļautās 
(plānotās) izmantošanas risinājumi, 
t.sk. labota  informācija par B 
kategorijas piesārņojošās darbības 
atļaujām un C kategorijas piesārņojošo 
darbību apliecinājumiem, atbilstoši 
esošajai situācijai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sadaļa 3.30.Prasības derīgo izrakteņu 
ieguves vietu izveidei pārstrādāta 
atbilstoši pašlaik spēkā esošajai 
likumdošanai, nocitējot LR likuma „Par 
zemes dzīlēm” un saistībā ar šo likumu 
izdoto normatīvo aktu nosacījumus. 

Informējam, ka teritorijas plānojuma 
III. Grafiskajā daļā ir atspoguļotas 
derīgo izrakteņu atradņu teritorijas, 
atbilstoši LVĢMC datu bāzē un 
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noteikumi ir saistoši jebkurai fiziskai 
un juridiskai personai, kas vēlas veikt 
saimniecisko darbību (arī karjeru 
ierīkošanu) Viļakas novada teritorijā, 
plānošanas dokumentā jāsniedz 
skaidra un korekta informācija. Ja jau 
ir iesākts atspoguļot prasības un 
dokumentu kārtošanas secību priekš 
derīgo izrakteņu ieguves uzsākšanas, 
nepieciešams nosaukt visus 
saskaņojamos un saņemamos 
dokumentus, nevis atsevišķus no tiem. 
Vai atradnes pase nav nepieciešama? 
Licences izsniedz Valsts ģeoloģijas 
dienests? 

Pārstrādāt un labot visu sadaļu 
atbilstoši pašlaik spēkā esošajai 
likumdošanai! 

2. Sadaļa 3.37.Aizsargjoslas un 

citi aprobežojumi. 

Labot 4.tabulā „Aizsargjoslas ap 
ūdens ņemšanas vietām Viļakas 
novadā" aizsargjoslu lielumus 
atbilstoši norādītajam Paskaidrojumu 
rakstā. 

Apakšpunktā 3.37.22. Papildināt 
informāciju par notekūdeņu 
attīrīšanas iekārtām, jo Viļakas pilsētā 
atrodas vēl divas NAI. 

Grafiskā daļa 

Viļakas pilsētas kartē „Esošie 
aprobežojumi" atzīmēt Viļakas valsts 
ģimnāzijas notekūdeņu attīrīšanas 
iekārtas, Viļakas novada sociālās 
aprūpes centra attīrīšanas iekārtas un 
ūdensapgādes urbumu. Kartēs 
atzīmēt Viļakas novada applūstošās 
teritorijas. 

VVD Rēzeknes RVP dara 
zināmu, ka ņemot vērā ievērojamo 
nepilnību, paviršību un nekorektās 
informācijas daudzumu, ko satur 
augstāk minētie plānošanas 
dokumenti, tie tiek atgriezti 
labošanai. 

pašvaldības rīcībā esošās informācijas 
noteiktībai.  

Ievērojot to, ka lielākā daļa atradņu ir 
pētītas un to krājumi jau apzināti, 
jaunas derīgo izrakteņu ieguves 
ekspluatācijas uzsākšanai pirmkārt ir 
jāizskata iespēja izmantot jau esošās 
izpētītās atradnes. Tajos gadījumos, ja 
nepieciešams nodrošināt vietējās 
vajadzības un samazināt 
transportēšanas izmaksas, atbilstoši 
LR likumā „Par zemes dzīlēm” un 
saistībā ar šo likumu izdotajiem 
normatīvajiem aktu nosacījumiem, 
jāveic jaunās atradnes ģeoloģiskā 
izpēte un jāsaņem derīgo izrakteņu 
ieguves licence. 

 

Precizēta informācija sadaļā 
3.37.Aizsargjoslas un citi 
aprobežojumi. 

 

 

 

Precizēta informācija par notekūdeņu 
attīrīšanas iekārtām. 

 

 

 

III. Grafiskajā dāļā precizēta 
informācija par Viļakas valsts 
ģimnāzijas notekūdeņu attīrīšanas 
iekārtām, Viļakas novada sociālās 
aprūpes centra attīrīšanas iekārtām un 
ūdensapgādes urbumu. 

Teritorijas plānojuma izstrādes laikā 
applūstošās teritorijas novadā ir 
noteiktas pēc LR MK noteikumos 
Nr.406 „Virszemes ūdensobjektu 
aizsargjoslu noteikšanas metodika” 
(03.06.2008.) , teritorijas plānojuma 
izstrādes ietvaros veikts pētījums 
„Applūstošo teritoriju noteikšana” 
(L.Eņģele, 2011.). Noteiktās 
applūstošās teritorijas robežas ir 
parādītas teritorijas plānojuma 
III.Grafiskajā daļā kartē „Viļakas 
novada teritorijas izmantošanas 
aprobežojumi” un 12.attēlā „Riska 
teritorijas un objekti”. Papildus šai 
noteiktajai applūstošajai teritorijai, 
kas kopumā raksturo regulārās 
ūdensteču applūšanas robežas, 
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aplūstošās teritorijas noteikšanas laikā 
ir identificētas arī plūdu riska 
teritorijas. Šī darba ietvaros aplūstošā 
teritorija ir noteikta Viļakas ezeram, 
kas aizņem 53 ha platību un plūdu 
riska teritorija vienam Rikas posmam 
Šķilbēnu pagastā un vienam Kiras  
posmam uz Medņevas un Susāju 
pagastu un Viļakas pilsētas robežas 
(kopā 474 ha). Šī darba ietvaros nav 
noteiktas un izdalītas applūstošās 
teritorijas, kas ir šaurākas par 
minimālo virszemes ūdensobjekta 
aizsargjoslas platumu, kas ir noteikts 
atbilstoši Aizsargjoslu likumam ņemot 
vērā upes garumu vai ezera platību. 
Šajos gadījumos, kā arī izdalītajās 
plūdu riska teritorijās detalizēta izpēte 
un applūstošās teritorijas robežas 
precīza noteikšana ir veicama 
turpmākas projektēšanas un 
plānošanas gaitā katrā gadījumā 
individuāli, kad konkrētajā zemes 
vienībā rodas nepieciešamība 
noskaidrot būvniecības iespējas un 
atbilstību Aizsargjoslu likuma 
prasībām teritorijas plānojumā 
noteiktajā virszemes ūdensobjekta 
aizsargjoslā.  

3. Valsts kultūras 
pieminekļu 
aizsardzības 
inspekcija  

Valsts kultūras pieminekļu 
aizsardzības inspekcija (turpmāk- 
Inspekcija) ir izskatījusi Jūsu 2011. 
gada 21. decembra vēstuli Nr. 11/178 
un tai pievienoto materiālu ar lūgumu 
sniegt atzinumu par Viļakas novada 
teritorijas plānojuma 2012.-2024. 
gadam 1. redakciju. 

Viļakas novada teritorijas 
plānojuma izstrādei 2011. gada 2. 
jūnijā Inspekcija ir sniegusi 
nosacījumus Nr. 06-11/1167.  

Atbilstoši Ministru kabineta 
2009. gada 6. oktobra noteikumu Nr. 
1148 “Vietējās pašvaldības teritorijas 
plānošanas noteikumi” 13.2. punktam, 
Inspekcija sniedz atzinumu par Viļakas 
novada teritorijas plānojuma 2012. – 
2023. gadam 1. redakcijas materiālu.  

Izvērtējot iesniegto materiālu, 
Inspekcija kultūras mantojuma 
aizsardzības aspektā teritorijas 
plānojuma materiālos konstatējusi 
šādas neprecizitātes: 

1. kartogrāfiskajā materiālā 
neprecīzi atzīmētas šādu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Grafiskajā dāļā precizēta 
informācija par arheoloģisko 
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arheoloģisko pieminekļu 
atrašanās vietas: Brontu 
viduslaiku kapsēta (valsts 
aizsardzības Nr. 273), 
Cirnavas senkapi (valsts 
aizsardzības Nr. 308), 
Kangaru senkapi (Augsnas 
kalniņš) (valsts 
aizsardzības Nr. 275), 
Kozlovas senkapi (Akmeņu 
krasts) (valsts aizsardzības 
Nr. 284), Loginu senkapi 
(valsts aizsardzības Nr. 
277), Medņevas senkapi 
(Stepu kalns, Kara kapi) 
(valsts aizsardzības Nr. 
278), Medņevas 
viduslaiku kapsēta (valsts 
aizsardzības Nr. 279), 
Skandīnes senkapi (valsts 
aizsardzības Nr. 282), un 
Tepenīcas viduslaiku 
kapsēta (valsts 
aizsardzības Nr. 294). 
Pielikumā nosūtam 
kartogrāfisko materiālu ar 
minēto arheoloģisko 
pieminekļu atrašanās 
vietām; 

2. kartogrāfiskajā materiālā nav 
norādīti valsts aizsardzībā 
esošie kultūras pieminekļi 
Viļakas pilsētā; 

3. kartogrāfiskajā materiālā 
kultūras pieminekļi un to 
aizsardzības zonas 
jānorādā plānotajā 
teritorijas izmantošanā, 
nevis atsevišķā Viļakas 
novada aprobežojumu 
kartē; 

4. paskaidrojuma raksta sadaļā 
1.9. Kultūras pieminekļi, 
valsts aizsargājamo 
kultūras pieminekļu 
sarakstā precizējama 
kadastra informācija. 
Vietējās nozīmes 
arheoloģiskie pieminekļi 
Raču Raganu kalns – kulta 
vieta (valsts aizsardzības 
Nr. 281) atrodas zemes 
vienībās ar kadastra Nr. 
3870 003 0076; 3870 003 
0069 un Vedeniešu 

pieminekļu atrašanās vietu, pēc 
atzinumam pievienotās grafiskās 
informācijas uz 5. lpp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Grafiskajā dāļā papildināta 
informācija par valsts aizsardzībā 
esošajiem kultūras pieminekļiem 
Viļakas pilsētā. 

Kultūras pieminekļi un to aizsardzības 
zonas parādītas III. Grafiskajā dāļā 
kartēs „Viļakas novada teritorijas 
plānotā (atļautā) izmantošana”, kā arī 
Viļakas pilsētas un katra ciema 
teritorijas plānotā (atļautā) 
izmantošanas un galveno 
aprobežojumu kartēs. 

 

Precizēta kadastra informācija 
arheoloģijas pieminekļiem.  

 

 

 

 

 

 



Viļakas novada teritorijas plānojums 2012.-2024. gadam. IV. daļa Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādi 

Viļakas novada dome, konsultāciju uzņēmums “Grupa 93”, 2012. gads.  87 

Nr.
p.k. 

Institūcija Atzinums par plānojuma 1.redakciju 
Plānojuma izstrādātāju komentārs par 
atzinuma ievērtēšanu plānojuma 
pilnveidotajā redakcijā 

viduslaiku kapsēta (valsts 
aizsardzības Nr. 295) 
atrodas zemes vienībās ar 
kadastra Nr. 3878 004 
0078; 3878 004 0102. 

Ja turpmākajās Viļakas novada 
teritorijas plānojuma redakcijās tiek 
novērstas minētās nepilnības, 
Inspekcijai kultūras mantojuma 
aizsardzības aspektā nav iebildumu 
pret Viļakas novada teritorijas 
plānojuma 2012.- 2024. gadam 1. 
redakcijas materiālu izstrādātajā 
variantā.  

Pielikumā: kartogrāfiskais 
materiāls uz 5 lapām. 

4. VAS “Latvijas Valsts 
ceļi”  

Izskatot Viļakas novada teritorijas 
plānojumu 1. redakcijā tika konstatēta 
sekojoša nepilnība, kura jānovērš. 

Tā kā ciemu teritorijās starp valsts ceļa 
zemes īpašuma robežu un sarkano 
līniju, saskaņā ar spēkā esošiem 
normatīvajiem aktiem, jāparedz vieta 
apakšzemes komunikāciju, trotuāru 
un veloceliņu izbūvei, lūdzam valsts 
vietējiem autoceļiem paredzēt starp 
sarkanajām līnijām vismaz 25-26 m. 
Teksta daļā uzrādīt šķērsprofilus, 
kuros principiāli uzrādīt komunikāciju 
novietojumus, ievērojot, ka valsts ceļa 
klātne nevar būt izmantota 
apakšzemes komunikāciju 
novietošanai tā garenvirzienā. 

Plānojuma II. daļā „Teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumi” 
2. pielikumā pievienoti Raksturīgie ielu 
šķērsprofili. Saskaņā ar šiem 
noteikumiem jaunas inženiertehniskās 
komunikācijas izvietot paredzēts 
galvenokārt joslā starp ielu 
sarkanajām līnijām, ar detālplānojumu 
noteiktos inženierkomunikāciju 
koridoros joslā starp ielas sarkano 
līniju un būvlaidi, bet lauku teritorijā - 
ārpus ceļa zemes nodalījuma joslas. Šī 
prasība nav attiecināma uz pilsētu un 
ciemu teritorijām. 
Inženierkomunikācijas pilsētā un 
ciemu teritorijās vēlams izvietot ielu 
sarkanajās līnijās vai ceļu nodalījuma 
joslās zem ietvēm vai sadalošajām 
joslām.  

Izstrādājot teritorijas plānojuma 
nosacījumus inženierkomunikāciju 
sistēmu projektēšanai vai esošo 
sistēmu rekonstrukcijai, ņemtas vērā 
MK noteikumu Nr.1069 „Noteikumi 
par ārējo inženierkomunikāciju 
izvietojumu pilsētās, ciemos un lauku 
teritorijās" (28.12.2004.) prasības.

 
 

5. Veselības ministrijas 
Veselības inspekcijas 
Latgales kontroles 
daļa 

Ilgtspējības principa nodrošināšanai, 
vides kvalitātes priekšnoteikumu 
radīšanai, racionālai teritorijas 
izmantošanai, rūpniecisko un vides 
risku novēršanai jāievēro nosacījumi, 
kuros ietilpst nepieciešamie 
potenciālie teritoriālās attīstības 
ierobežojumi: 

1. Plānojumā paredzēt visa veida 
aizsargjoslas ap objektiem un 
teritorijām saskaņā ar "Aizsargjoslu 

Plānojuma pilnveidotās redakcijas 
sagatavošanā ņemti vērā Veselības 
ministrijas Veselības inspekcijas 
Latgales kontroles daļas nosacījumi, 
kuros ietilpst nepieciešamie 
potenciālie teritoriālās attīstības 
ierobežojumi.  

Plānojuma II. daļā „Teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumi”  
ietvertas pašvaldības saistošās 
prasības, papildus valsts normatīvajos 
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likumu" (05.02.1997.) un saskaņā ar šo 
likumu pieņemtajiem LR MK 
noteikumiem Nr. 43 (20.01.2004.) 
"Aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas 
vietām noteikšanas metodika" -ūdens 
ņemšanas vietas ar aizsargjoslām 
attēlot grafiski. Nodrošināt 
bezsaimnieku un neizmantoto 
pazemes ūdens urbumu 
tamponēšanu, individuālo māju 
ūdensapgādes un kanalizācijas 
sistēmu uzturēšanu atbilstoši 
prasībām. Apbūves noteikumos 
paredzēt aku vietas izvēli un 
aizsargjoslu rādiusu saskaņošanu ar 
Veselības inspekciju. 

2. Veicot jaunu ārējo ūdensapgādes, 
kanalizācijas u.c. 
inženierkomunikācijas sistēmu 
projektēšanu vai esošo sistēmu 
rekonstrukciju, nodrošināt LR MK Nr. 
38 (01.02.2000.) „Noteikumi par 
Latvijas būvnormatīvu LBN 222-99 
"Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves" 
un grozījumu, LR MK Nr. 214 
(15.06.1999.) „Noteikumi par Latvijas 
būvnormatīvu LBN 223-
99"Kanalizācijas ārējie tīkli un būves", 
kā arī LR MK noteikumu Nr. 1069 
(28.12.2004.) „Noteikumi par ārējo 
inženierkomunikāciju izvietojumu 
pilsētās, ciemos un lauku teritorijās" 
prasības. 

3. Nodrošināt sadzīves un ražošanas 
notekūdeņu bioloģisko attīrīšanu 
atbilstoši tiesību aktu prasībām, 
ņemot vērā LR MK noteikumu Nr.365 
(23.08.2003.) „Noteikumi par 
notekūdeņu un to kompostu 
izmantošanu, monitoringu un 
kontroli" prasības. 

4. Paredzot dzīvojamo māju apkuri, 
izmantot ekoloģiski tīru kurināmo. 

5. Nodrošināt apbūves plānošanu 
atbilstoši higiēnas prasībām, pēc 
zonēšanas principa (ražošanas, 
dzīvojamās, aizsargājamās u.c. zonas, 
aizsargjoslas) un to kartogrāfiski 
attēlot. 

6. Nodrošināt novada piegulošo 
teritoriju turpmāku izmantošanu, 
nepieļautražošanas objektu 
būvniecību dzīvojamās, atpūtas un 
rekreācijas zonās. Paredzēt rekreācijas 
zonu labiekārtošanu, t.sk. bērnu 

aktos noteiktajām prasībām 
pašvaldības teritorijā, tādejādi 
norādīto normatīvo aktu prasības ir 
ņemtas vērā. 
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atpūtai. 

7. Aizliegt esošo un bijušo ražošanas, 
lauksaimniecības objektu teritorijas ar 
cilvēka veselībai kaitīgiem un vides 
piesārņojošiem faktoriem izmantot 
citos nolūkos bez preventīviem 
pasākumiem. 

8. Atkritumu konteineru laukumu 
vietas atzīmēt plānā. 

9. Paredzēt peldūdeņu un peldvietu 
apsaimniekošanu atbilstoši LR MK 
noteikumu Nr.454 ( 17.06.2008.) 
„Peldvietu higiēnas prasības" un LR 
MK noteikumu Nr.523 ( 07.07.2008.) 
„Noteikumi par peldvietu ūdens 
monitoringu, kvalitātes nodrošināšanu 
un prasībām sabiedrības 
informēšanai" prasībām. 

6. Valsts zemes 
dienesta Latgales 
reģionālā nodaļa  

Valsts zemes dienests 
(turpmāk – Dienests), izskatot 
2012.gada 5.janvārī saņemto Viļakas 
novada teritorijas plānojuma 
1.redakciju, informē, ka izstrādātais 
plānojums neatbilst Dienesta 
nosacījumiem: 

- plānojumā aizsargjoslām nav 
norādīts apgrūtinājumu 
klasifikācijas kods; 

- aizsargjoslas gar elektriskajiem 
tīkliem ar atšķirīgu spriegumu 
savstarpēji nav nodalītas; 

- daļa no plānojumā attēlotajām 
kultūras pieminekļu 
aizsargjoslu robežām grafiski 
nav noslēgtas (aizsargjoslas 
teritorija neveido daudzstūri); 

- dažādu veidu elektronisko 
sakaru tīklu objektu 
aizsargjoslas attēlotas vienā 
datu līmenī, nevis katrs 
aizsargjoslu veids izvietots 
unikālajā līmenī; 

- divām ūdenstilpēm tauvas josla 
grafiski attēlota ietverot visu 
ūdenstilpes teritoriju.  

Papildus informējam, ka 
2011.gada 1.decembrī stājās spēkā 
Teritorijas attīstības plānošanas 
likums (turpmāk – TAPL). Atbilstoši 
TAPL 33.pantam un Apgrūtināto 
teritoriju informācijas sistēmas 
likumam, apgrūtinātās teritorijas un 
aizsargjoslas attīstības plānošanas 

Visas atzinumā minētās neprecizitātes 
ņemtas vērā un veikti nepieciešamie 
labojumi korektai aizsargjoslu un citu 
apgrūtinājumu attēlošanai plānojuma 
III. Grafiskajā daļā. 

Informācija pieņemta zināšanai. 
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p.k. 

Institūcija Atzinums par plānojuma 1.redakciju 
Plānojuma izstrādātāju komentārs par 
atzinuma ievērtēšanu plānojuma 
pilnveidotajā redakcijā 

dokumentos attēlo saskaņā ar 
2011.gada 4.oktobra Ministru 
kabineta noteikumu Nr.754 
„Apgrūtināto teritoriju informācijas 
sistēmas izveides, uzturēšanas un 
informācijas aprites kārtība” 
2.pielikumu.  

Atbilstoši Ministru kabineta 
2009. gada 6. oktobra noteikumiem 
Nr.1148 “Vietējās pašvaldības 

teritorijas plānošanas noteikumi”, 

apstiprinātu vietējās pašvaldības 
teritorijas plānojuma eksemplāru kā 
iesietu dokumentu, pievienojot 
pašvaldības lēmuma par teritorijas 
plānojuma apstiprināšanu kopiju, 
informāciju par pašvaldības lēmuma 
publicēšanu laikrakstā “Latvijas 
Vēstnesis”, kā arī teritorijas plānojuma 
grafiskos materiālus, kuros attēlota 
teritorijas plānotā (atļautā) 
izmantošana un aizsargjoslas 
(vektordatu formā LKS-92 koordinātu 
sistēmā) uz elektroniskā datu nesēja, 
pašvaldība iesniedz atbilstošajā 
Dienesta teritoriālajā struktūrvienībā 
divu nedēļu laikā pēc vietējās 
pašvaldības teritorijas plānojuma 
spēkā stāšanās. 

7. VAS „Latvenergo”  Atbildot uz Jūsu SIA „Grupa 
93" 2011.g. 21.decembra vēstuli Nr. 
11/182, sniedzam Latvenergo 
koncerna atzinumu par Viļakas 
novada teritorijas plānojuma 
1.redakciju. 

AS "Latvenergo" 

Lūdzam ņemt vērā sekojošus 
iebildumus un atbilstoši precizēt 
Viļakas novada teritorijas plānojumu: 

1.Izslēgt no Teritorijas izmantošanas 
un apbūves noteikumiem 3.16.4. 
punktu, jo tas ir pretrunā ar šo 
noteikumu 3.1.2. un 3.16.2.punktiem; 

2. Teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumu 3.16.8. punktu 
izteikt šādā redakcijā: 
"Inženierkomunikāciju īpašnieks vai 
būvniecības pasūtītājs nodrošina 
iebūvēto inženierkomunikāciju 
uzmērīšanu un iesniedz novada domē 
izpilduzmērījumu plānu digitālā un 
izdrukas veidā. Dati no iesniegtā 
izpilduzmērījumu plāna tiek reģistrēti 
pašvaldības augstas detalizācijas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iebildums par 3.16.4. p-ta redakciju 
ņemts vērā un veikts tā precizējums, 
punkta prasības ir attiecināmas uz 
ēkām, ne būvēm. 

Punkts izteikt piedāvātajā redakcijā: 
Inženierkomunikāciju īpašnieks vai 
būvniecības pasūtītājs nodrošina 
iebūvēto inženierkomunikāciju 
uzmērīšanu un iesniedz novada domē 
izpilduzmērījumu plānu digitālā un 
izdrukas veidā. Dati no iesniegtā 
izpilduzmērījumu plāna tiek reģistrēti 
pašvaldības topogrāfisko datu bāzē. 
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Institūcija Atzinums par plānojuma 1.redakciju 
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pilnveidotajā redakcijā 

topogrāfisko datu bāzē." 

AS "Sadales tīkls" 

Viļakas novada teritorijas 
plānojuma 1.redakcijā ir 
nepieciešams veikt labojumus 
Paskaidrojuma raksta sadaļas 1.11.1. 
„Elektroapgāde" tekstā: 

1. 137.1pp. ceturtās rindkopas no 
augšas tekstā "0,4 kV elektrolīnijas 
trase mežu zemēs ir noteikta 5 metru 
platā joslā..." ir jākoriģē trases izmērs 
saskaņā ar "Aizsargjoslu likuma" 
16.panta 2.punkta prasību (šis 
attālums ir 6,5 m attālumā no līnijas 
ass). 

2. 137.lpp. minētajā sadaļā 
priekšpēdējās rindkopas no apakšas 
tekstā „Elektrisko tīklu valdītājam ... 
jāuztur ugunsdrošā stāvoklī un 
jāattīra no krūmiem un kokiem 
kabeļlīniju trases 4 metrus platā 
joslā." ir jākoriģē joslas izmērs. 
Saskaņā ar "Aizsargjoslu likuma" 
61.pantu ir jāuztur attīrītā stāvoklī 
trase aizsargjoslas platumā, kurā 
16.panta 3.punktā ir noteikta 1 metra 
attālumā no kabeļu līnijas ass. 

AS "Latvijas elektriskie tīkli" 

Informējam, ka Viļakas novada 
teritorijas plānojuma 1.redakcija no 
pārvades tīkla viedokļa ir atzīstama par 
pieņemamu. 

 

 

Koriģēts trases izmērs saskaņā ar 
„Aizsargjoslu likuma" 16.panta 
2.punkta prasību uz 6,5 m attālumā 
no līnijas ass. 

 

 

 

Koriģēts joslas izmērs saskaņā ar 
„Aizsargjoslu likuma" 61.pantu - ir 
jāuztur attīrītā stāvoklī trase 
aizsargjoslas platumā, kura 16.panta 
3.punktā ir noteikta 1 metra attālumā 
no kabeļu līnijas ass. 

8. Valsts ugunsdzēsības 
un glābšanas 
dienests 

Atbalstīts bez piebildēm. - 

9. Latgales plānošanas 
reģions 

Latgales plānošanas reģions 
2012.gada 2.janvārī ir saņēmis Viļakas 
novada pašvaldības vēstuli „Par 
atzinuma sniegšanu par Viļakas 
novada teritorijas plānojuma 
1.redakciju" un izskatījis 
elektroniskajā datu nesējā 
pievienotos dokumentus. 

Atzinīgi novērtējam Viļakas 
novada teritorijas plānojuma 
1.redakcijas sasaisti ar Latgales 
plānošanas reģiona teritorijas 
plānojuma vadlīnijām vietējo 
pašvaldību teritorijas plānojuma 
izstrādei. Tomēr aicinām teritorijas 
plānojuma Paskaidrojuma rakstā 
papildināt informāciju 1.4.3. punktā 
«Vadlīnijas mežsaimniecībai nozīmīgās 
teritorijās" atbilstoši Latgales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paskaidrojuma rakstā papildināta 
informācija 1.4.3. punktā „Vadlīnijas 
mežsaimniecībai nozīmīgās teritorijās" 
atbilstoši Latgales plānošanas reģiona 
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pilnveidotajā redakcijā 

plānošanas reģiona teritorijas 
plānojuma vadlīniju 4.1. apakšnodaļas 
«Vispārējās vadlīnijas lauku 
teritorijām" 12.punktam, kurā 
noteikta minimālā nedalāmā 
zemesgabala platība meža zemēs (ne 
mazākā kā 2 ha). Norādām uz 
nepieciešamību šo vadlīniju piemērot, 
nosakot mežu teritoriju izmantošanas 
noteikumus. 

Papildus aicinām svītrot 
informāciju par Latgales attīstības 
plānu un Latgales plānošanas reģiona 
attīstības programmu 2007.-2013. 
2010.gada 1. decembrī Latgales 
plānošanas reģiona Attīstības padome 
apstiprināja reģiona ilgtermiņa 
attīstības plānošanas dokumentu 
«Latgales stratēģija 2030" un Latgales 
reģiona attīstības programmu 2010.-
2017.gadam. 

Sagatavojot teritorijas 
plānojuma galīgo redakciju, papildus 
iesakām veikt sekojošus redakcionālus 
labojumus Viļakas novada teritorijas 
plānojuma Teritorijas izmantošanas 
un apbūves noteikumos: 

1. 3.30. punktā «Prasības derīgo 
izrakteņu ieguves vietu 
izveidei" svītrot atsauci uz 
spēku zaudējušajiem 
21.06.2005. Ministru 
kabineta noteikumiem 
Nr. 448 «Noteikumi par 
valsts nozīmes derīgo 
izrakteņu atradnēm un to 
izmantošanas kārtību, 
valsts nozīmes derīgo 
izrakteņu izmantošanas 
kārtību, kā arī zemes dzīļu 
izmantošanas atļauju vai 

licenču izsniegšanas 
konkursa vai izsoles 
kārtību" un, nosakot 
izmantošanas prasības 
Kupravas atradnei, 
piemērot spēkā esošas 
normatīvo aktu prasības. 

2. iesakām izvērtēt 
nepieciešamību noteikt 
aizsargjoslas ģeodēziskā 
tīkla punktiem Viļakas 
novadā, atbilstoši 
Aizsargjoslu likuma 
20.pantam. 

teritorijas plānojuma vadlīniju 4.1. 
apakšnodaļas „Vispārējās vadlīnijas 
lauku teritorijām" 12.punktam, kurā 
noteikta minimālā nedalāmā 
zemesgabala platība meža zemēs (ne 
mazākā kā 2 ha) un šī vadlīnija 
piemērota TIAN, nosakot mežu 
teritoriju izmantošanas noteikumus. 

 

 

Koriģēta informācija par reģiona 
līmeņa plānošanas dokumentiem- 
svītrota informācija par Latgales 
attīstības plānu un Latgales plānošanas 
reģiona attīstības programmu 2007.-
2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sadaļa 3.30.Prasības derīgo izrakteņu 
ieguves vietu izveidei pārstrādāta 
atbilstoši pašlaik spēkā esošajai 
likumdošanai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plānojuma II. daļā teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumi” 
papildināta informācija par 
aizsargjoslām ar ģeodēziskā tīkla 
punktiem. 
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Institūcija Atzinums par plānojuma 1.redakciju 
Plānojuma izstrādātāju komentārs par 
atzinuma ievērtēšanu plānojuma 
pilnveidotajā redakcijā 

3. iesakām saskaņā ar 
Aizsargjoslu likuma 
11.pantu un Ministru 
kabineta 2003.gada 
3.februāra noteikumiem 
Nr.63"Mežu aizsargjoslu 
ap pilsētām noteikšanas 
metodika" 5.nodaļu 
papildināt ar informāciju 
par mežu aizsargjoslu ap 
Viļakas pilsētu. 

Latgales plānošanas reģions 
lūdz izvērtēt minētos ieteikumus un 
neiebilst pret Viļakas novada 
teritorijas plānojuma 1 .redakcijas un 
Vides pārskata projekta tālāku virzību. 

Izvērtējot mežu aizsargjoslas ap 
Viļakas pilsētu noteikšanas 
nepieciešamību un konsultējoties ar 
mežu nozares speciālistiem, tika 
pieņemts lēmums arī galīgajā redakcijā 
nenoteikt mežu aizsargjoslu ap pilsētu, 
jo vide ir neskarta, pilsēta ir neliela gan 
iedzīvotāju skaita, gan teritorijas ziņā, 
turklāt tajā ir ļoti daudz dabas un citu 
zaļo teritoriju, tāpat pilsētas rietumu 
daļā tās pierobežā meža aizsargjoslas 
noteikšanai nav piemērotu meža 
masīvu. Turklāt novadā ir liels ĪADT 
īpatsvars. Jāatzīmē, ka pilsētā netiek 
veikta tāda saimnieciskā darbība, kas 
atstātu būtisku ietekmi uz vidi un kuru 
dēļ būtu nepieciešama vides 
atveseļošana un mežu aizsargjoslas 
noteikšana. Jāatzīmē arī, ka citu 
institūciju atzinumos netiek minēta 
nepieciešamība ievērtēt mežu 
aizsargjoslu.  

10. Valsts SIA ZM 
„Nekustāmie 
īpašumi” Vidzemes 
reģiona meliorācijas 
nodaļa, Balvu 
sektors 

Atbalstīts bez piebildēm. - 

11. Valsts meža 
dienests  
Austrumlatgales 
virsmežniecība 

Informēju, ka Austrumlatgales 
virsmežniecība ir iepazinusies ar Viļakas 
novada teritorijas plānojuma 2012.-
2024.gadam 1.redakciju un sniedz 
priekšlikumus atsevišķu Teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumu 
punktu pilnveidošanai (slīprakstā ir 
noteikumu esošie punkti): 

1) II. daļa Teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumi 

p. 3.31.3. ĪADT un tiešā to tuvumā nav 
atļauta apbūve vai saimnieciskā 
darbība, kas var ietekmēt ĪADT dabas 
vērtību saglabāšanu 

Komentāri un ieteikums 

Šis punkts nav administrējams, jo 
nepasaka, ko nozīmē IADT tiešais 
tuvums. Ierosinājums būtu noteikt 
300m buferjoslu ap ĪADT, izņemot 
dabas pieminekļus, kur nav atļauta 
apbūve, saimnieciskā darbība, kas var 
ietekmēt ĪADT dabas vērtību 
saglabāšanu. 

Papildus būtu vēlams ierakstīt, ka nav 
atļauta zemes lietošanas veida maiņa 
(tai skaitā mežu transformācija 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priekšlikums atbalstīts, minētais 
punkts koriģēts šādā redakcijā: ĪADT 
un tiešā to tuvumā (līdz 300 m no 
ĪADT robežas), izņemot dabas 
pieminekļus, kur nav atļauta apbūve, 
nav atļauta apbūve vai saimnieciskā 
darbība, kas var ietekmēt ĪADT dabas 
vērtību saglabāšanu.  

Prasības papildinātas ar p-tu šādā 
redakcijā: ĪADT tiešā tuvumā (līdz 300 
m no ĪADT robežas) nav atļauta zemes 
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(atmežošana)  un  mežu  
ieaudzēšana),  kas  var  ietekmēt ĪADT  
dabas  vērtību saglabāšanu, jo, 
piemēram, ierīkojot jaunu derīgo 
izrakteņu ieguves vietu dabas lieguma 
'Stompaku purvi"  buferjoslā,  var tikt 
izmainīts  hidroloģiskais režīms  
liegumā un tādā veidā ietekmēta 
bioloģiskā daudzveidība tajā vai 
ieaudzējot mežu dabas parka „Vecumu 
meži" apkārtnē, kas ir mazo ērgļu 
ligzdošanas vieta, var tikt iznīcinātas 
mazo ērgļu barošanās vietas, jo to 
barošanās biotops ir pļavas, ganības un 
tīrumi. 

Darbības atļaušanai nepieciešams 
sertificēts nozares eksperta atzinums. 

p.3.35. Prasības saudzējamo ainavu 
teritoriju izmantošanai 

3.35.3. Sajās teritorijās aizliegta 
saimnieciskā darbība, kas negatīvi 
ietekmē dabisko vai kultūrvēsturiski 
veidojušos ainavu un var samazināt 
ainavas estētisko vērtību.  

Komentāri un ieteikums 

Šajās teritorijās vajadzētu konkrētāk 
ierakstīt, ka aizliegta zemes lietošanas 
veida maiņa (tai skaitā mežu 
transformācija (atmežošana) un mežu 
ieaudzēšanu) vai atļauta zemes 
lietošanas veida maiņa tikai pēc 
diplomēta ainavu arhitekta atzinuma. 
Pamatojums šim grozījumam ir tas, ka 
praksē bieži ir situācijas, kad mežu 
ieaudzēšanas rezultātā tiek aizsegtas 
skatu panorāmas, vērtīgi skatu punkti, 
kā arī tiek pārveidota Latgalei 
raksturīgā mozaīkveida ainava. Arī 
mežu zemju transformācija 
(piemēram, derīgo izrakteņu ieguves 
vietas ierīkošana vai jebkāda cita 
rūpnieciska būve) var ievērojami 
samazināt ainavas vērtību. 

p.3.37.5..................... Viļakas novadā 
kopā ir 33 ūdenstilpes, tabulā iekļautas 
lielākās no tām, pārējām ūdenstilpēm, 
kas nav iekļautas šajā tabulā minimālie 
aizsargjoslu platumi ir 10 m katrā krastā 
Komentāri un ieteikums 

No šī punkta saprotams, ka šie 
minimālie aizsargjoslu platumi attiecas 
tikai uz ūdenstilpēm (ezeriem un 
ūdenskrātuvēm), bet neattiecas uz 
ūdenstecēm, tāpēc vajadzētu terminu 

lietošanas veida maiņa (tai skaitā 
mežu transformācija (atmežošana) un 
mežu ieaudzēšana), kas var ietekmēt 
ĪADT dabas vērtību saglabāšanu. 
Darbības atļaušanai nepieciešams 
sertificēts nozares eksperta atzinums. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ieteikums ņemts vērā, prasības 
papildinātas ar p-tiem šādā redakcijā: 

Ja šajās teritorijās tiek ierosināta 
saimnieciskā darbība (zemes 
lietošanas veida maiņa, t.sk. mežu 
transformācija (atmežošana) un mežu 
ieaudzēšanu) vai būvniecība, kura pēc 
pašvaldības domām var būtiski 
izmainīt ainavas uztveri vai pašas 
ainavas kvalitāti, kas negatīvi 
ietekmētu šo teritoriju kopumā, 
pašvaldībai ir tiesības prasīt plānotajai 
iecerei diplomēta ainavu arhitekta 
sagatavotu izvērtējumu uz kā pamata 
pašvaldībai ir tiesības akceptēt vai 
noraidīt ierosināto ieceri; 

Saudzējamā ainavu teritorijā derīgo 
izrakteņu ieguvei, jāsaņem Viļakas 
novada pašvaldības rakstiska atļauja. 

 

 

 

Ieteikums ņemts vērā termins mainīts 
uz „ūdens objekti", saskaņā ar 
Aizsargjoslu likuma 7.pantā minēto. 
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mainīt uz „ūdensobjekti", saskaņojot ar 
Aizsargjoslu likuma 7.pantā minēto. 

p.3.37.12. Novada teritorijā ap purviem 
ir sekojoši minimālie aizsargjoslu 
platumi: 

3.37.12.1. 10 līdz 100 ha lielām 
platībām 20 m; 

3.37.12.2. par 100 ha lielākām 
platībām: 

1) 50 m meža augšanas apstākļu tipos 
uz sausām, nosusinātām, slapjām 
minerālaugsnēm un nosusinātām 
kūdras augsnēm; 

2) 100 m meža augšanas apstākļu tipos 
uz slapjām kūdras augsnēm 

Komentāri un ieteikums 

Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai 
ieteicams paredzēt aizsargājamās zonas 
arī mitrzemēm, kas ir no 2-10ha lielas 
20m platumā. Šī prasība ir arī 8.05.2011 
LR MK noteikumos Nr. 189 „Dabas 
aizsardzības noteikumi meža zemēs" 
p.7.2. 

4.10.2.1. Mežu teritorijas (M) 

4.10.1. Mežu teritorijas ietver zemes, 
ēkas un citas būves izmantošanu 
mežsaimniecībai un mežizstrādei, 
kokmateriālu sagatavošanai un ar to 
saistītos pakalpojumu nodrošināšanai, 
un var ietvert arī savvaļas dzīvnieku 
dārzu ierīkošanu, malkas meža un 
lietaskoku, Ziemassvētku eglīšu un citu 
meža produktu audzēšanu un ciršanu, 
derīgo izrakteņu iegūšanu veicot 
transformāciju, inženiertehniskās 
apgādes tīklus un objektus, 
piebraucamos ceļus vai komersantu 
ceļus. 

Komentāri un ieteikums 

Tekstā esošais apzīmējums „malkas 
meža un lietaskoku audzēšana" nav 
juridiski precīzs, jo katrā mežā ir gan 
malka, gan lietaskoki. Loģiskāk būtu 
ierakstīt plantāciju mežu audzēšana, kas 
ietver sevī enerģētiskās koksnes, 
papīrmalkas, zāģbaļķu, ātraudzīgu 
koku, jaungada eglīšu, klūdziņu kārklu, 
u.c. audzēšanu 

4.10.2. Pamatprasības teritoriju 
izmantošanai: 

4.10.2.1. Žīguru ciemā meži 
saglabājami rekreatīviem mērķiem. 
Pārējā novada teritorijā atļauta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plānojuma II. daļā „Teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumi”  
ietvertas pašvaldības saistošās 
prasības, papildus valsts normatīvajos 
aktos noteiktajām prasībām 
pašvaldības teritorijā, tādejādi 
norādīto normatīvo aktu prasības ir 
ņemtas vērā un netiek citētas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekstā esošais apzīmējums „malkas 
meža un lietaskoku audzēšana" 
izsvītrots un p-ts papildināts ar frāzi- 
plantāciju mežu audzēšanai. 
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meža zemes transformēšana citos 
izmantošanas veidos normatīvajos 
aktos noteiktajā kārtībā, visa 

veida apbūves ieceres meža zemēs 
nosaka MK noteikumi Nr. 806 "Meža 
zemes transformācijas noteikumi” 

Komentāri un ieteikums 

Šādā veidā tiek atļauts transformēt 
jebkuru meža teritoriju jebkādā veidā 
tikai pēc nelielu formalitāšu 
nokārtošanas, t.i., pēc transformācijas 
vai atmežošanas atļaujas saņemšanas. 

Lai nodrošinātu bioloģiskās 
daudzveidības saglabāšanu un 
uzturēšanas pašreizējā līmenī, būtu 
ierosinājums atļaut veikt transformāciju 
purvainu un slapjaiņu mežos un 
platlapju koku sugu (ozols, osis, liepa, 
goba, vīksna) mežos, kur ir liela 
varbūtība, ka ir īpaši aizsargājams 
biotops vai īpaši aizsargājama suga, 
tikai pēc īpaši aizsargājamu sugu un 
meža biotopu ekspertu atzinuma par 
to, ka transformācija būtiski 
neietekmēs bioloģisko daudzveidību. 

4.15. Lauksaimniecības teritorijas (LI) 
4.15.2. Pamatprasības teritoriju 
izmantošanai Sekundārais 
izmantošanas veids: 

......Mežsaimnieciska izmantošana........ 
Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai 
būtu ieteicams aizliegt meža 
ieaudzēšanu tajās teritorijās, kas ir 
atzītas par bioloģiski vērtīgiem 
zālājiem (BVZ). 

 

 

 

 

 

Ieteikums ņemts vērā prasības 
papildinātas ar p-tu šādā redakcijā: 
Meža zemes transformēšana citos 
izmantošanas veidos atļauta, tikai pēc 
īpaši aizsargājamu sugu un meža 
biotopu ekspertu atzinuma par to, ka 
transformācija būtiski neietekmēs 
bioloģisko daudzveidību, gadījumos, 
ja ir aizsargājams biotops vai īpaši 
aizsargājama suga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ieteikums ņemts vērā prasības 
papildinātas ar p-tu šādā redakcijā: 
Aizliegta meža ieaudzēšana teritorijās, 
kas ir atzītas par bioloģiski vērtīgiem 
zālājiem (BVZ). 

 

12. VAS „Latvijas valsts 
meži”  

AS "Latvijas valsts meži" 
Ziemeļlatgales mežsaimniecībai nebūs 
iebildumu par Viļakas novada 
teritorijas plānojuma 1 .redakcijas 
materiālie, ja tiks ņemts vērā sekojošs: 

- precizēta mikrolieguma un smilts - 
grants atradnes ,,Posolnīca" 
izvietojuma 

vieta kartogrāfiskajos materiālos(skat. 
pielikumā),  

- ieteikums mainīt redakciju teritorijas 
izmantošanas apbūves noteikumos: 
3.30. prasības derīgo izrakteņu vietu 
izveidei: 

„... ne tuvāk par 30 m no īpašuma 
robežas" uz 

„... ja tuvāk par 30 m no īpašuma 
robežas, derīgo izrakteņu vietas 

 

 

 

 

Iebildums ņemts vērā, plānojuma III. 
Grafiskajā daļā precizēts precizēta 
mikroliegums un smilts-grants 
atradnes ,,Posolnīca" izvietojums. 

 

 

Ieteikums ņemts vērā un p-ts 
papildināts ar frāzi šādā redakcijā ... ja 
tuvāk par 30 m no īpašuma robežas, 
derīgo izrakteņu vietas izveide ir 
jāsaskaņo ar īpašnieku. 
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izveide ir jāsaskaņo ar īpašnieku." 

Pielikuma: mikrolieguma 
inventarizācijas anketa un smilts - 
grants atradnes izvietojuma shēma (6 
lapas). 

13. AS „Latvijas gāze” Atbalstīts bez piebildēm. - 

14. SIA „Lattelecom” Atsaucoties uz Jūsu vēstuli 
informējam, ka SIA Lattelecom ir 
izskatījis Viļakas novada teritorijas 
plānojuma 1. redakciju no 
elektronisko sakaru tīklu attīstības 
viedokļa un sniedz tam pozitīvu 
atzinumu. 

Ja tiek vai tiks plānota Viļakas 
novada teritorijas infrastruktūras 
attīstība, ņemot vērā elektronisko 
sakaru pakalpojumu pieejamību un 
nepieciešamību, SIA Lattelecom ir 
vienmēr gatavs piedāvāt savu 
līdzdalību šo projektu realizācijas 
apspriešanā un izvērtēšanā. 

Par novada teritorijas 
attīstības plānā iekļauto jauno 
dzīvojamo māju un 
uzņēmējsabiedrības objektu 
celtniecību lūdzam Jūs sazināties ar 
SIA Lattelecom Reģionālā biznesa 
attīstības daļas Piekļuves tīkla nodaļas 
Līniju risinājumu attīstības sektora 
vadītāju Jāni Zemnieku, tālr. 
67055647, e-pasts: 
janis.zemnieks@Lattelecom.lv. Tāpat, 
kā vienu no iespējamiem 
risinājumiem, lai īstenotu 
infrastruktūras attīstības pasākumus, 
iesakām izvērtēt iespējas piesaistīt 
Eiropas Savienības struktūrfondu 
finansējumu. 

Nosakot apgrūtinājumus zemes 
gabaliem un attēlojot tos zemes 
robežu plānos, lūdzu, saņemt 
informāciju SIA Lattelecom Balvos, 
Brīvības ielā 58, kontaktpersona Māris 
Žagars, tālr. 64522466, e-pasts: 
Maris.Zagars@lattelecom.lv. 

- 

Sniegtā informācija pieņemta 
zināšanai. 

15. SIA „Latvijas 
mobilais telefons”  

Sakarā ar Jūsu 21.12.2011. 
vēstulē Nr.11/190 sniegto informāciju 
par Viļakas novada teritorijas 
plānojuma 2012.-2024.gadam 
1.redakcijas nodošanu sabiedriskai 
apspriešanai un atzinumu 
saņemšanai, informējam, ka „Latvijas 
Mobilais Telefons" SIA ir iepazinies ar 
sniegto informāciju (elektroniskā versija 
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CD) par Viļakas novada teritorijas 
plānojuma 2012.-2024.gadam, t.sk. 
Teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumu, 1.redakciju. 

Pamatojoties uz Teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumu 
punktā- 3.1.Atļautā izmantošana un 
3.16.Prasības inženierkomunikāciju 
būvniecībai, rekonstrukcijai un 
ekspluatācijai, noteikto, un 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, papildināt teritorijas 
plānojuma attiecīgās sadaļas un 
noteikt, ka teritorijās- Publisko objektu 
apbūves teritorijas (Pl), Mežu 
teritorijas (M), Lauksaimniecības 
teritorijas (LI), atļautā izmantošana ir 
arī inženiertīkli, kuros ietilpst arī 
publiskā mobilo elektronisko sakaru 
tīkla iekārtas un ar to saistītās 
inženierkomunikācijas. 

Ņemot vērā inženiertehnisko apgādes 
tīklu un to objektu, t.sk. 
telekomunikāciju līniju, torņu un 
antenu mastu, tehniskos rādītājus, 
ierosinām Viļakas novada teritorijas 
plānojumā noteikt, ka apbūves 
teritorijās, kur atļautā izmantošana ir 
inženiertīkli, kuros ietilpst arī 
telekomunikāciju līnijas, torņi un 
antenu masti, jaunveidojamā 
zemesgabala minimālā platība ir līdz 
600 m

2
 vai, ka ierobežojums- 

minimālā jaunveidojamās zemes 
vienības platība, nav attiecināms uz 
inženiertehniskās apgādes tīkliem un 
to objektiem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priekšlikums ņemts vērā un 
papildinātas vispārējās prasības  Visa 
novada teritorijas atļautajai 
izmantošanai plānojuma II. daļā 
„Teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumi” ar p-tu šādā redakcijā: 

Izvietot inženierkomunikāciju apgādes 
tīklus un būves, t.sk. inženiertīklus, 
kuros ietilpst arī publiskā mobilo 
elektronisko sakaru tīkla iekārtas un ar 
to saistītās inženierkomunikācijas. 

Ieteikums ņemts vērā prasības 
papildinātas ar p-tu šādā redakcijā: 
Ierobežojums- minimālā 
jaunveidojamās zemes vienības 
platība, nav attiecināms uz 
inženiertehniskās apgādes tīkliem un 
to objektiem, t.sk. uz teritorijām 
telekomunikāciju līniju, torņu un 
antenu mastu izbūvei. 

 

 

 

16. SIA „BITE Latvija” Atbalstīts bez piebildēm. - 

17. SIA „Tele 2” Atbalstīts bez piebildēm. - 

18. Balvu novada dome  Atbalstīts bez piebildēm. - 

19. Baltinavas novada 
dome  

Atbalstīts bez piebildēm. - 

20. Alūksnes novada 
dome 

Atbalstīts bez piebildēm. - 
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21. VARAM Dabas 
aizsardzības 
pārvalde 

Dabas aizsardzības pārvalde 
(turpmāk - Pārvalde) ir saņēmusi Jūsu 
vēstuli, kurā lūgts sniegt atzinumu par 
Viļakas novada teritorijas plānojuma 
1. redakciju. 

Pamatojoties uz Ministru 
kabineta 2009. gada 6. oktobra 
noteikumu Nr. 1148 „Vietējās 
pašvaldības teritorijas plānošanas 
noteikumi" 12.3. un 13.13. 
apakšpunktiem un Ministru kabineta 
02.06.2009. noteikumu Nr. 507 
..Dabas aizsardzības pārvaldes 
nolikums" 3.15. apakšpunktu Pārvalde 
sniedz atzinumu par Viļakas novada 
teritorijas plānojuma 1. redakciju. 

Vides pārskatā nodaļā 3.2.4. 
īpaši aizsargājamās dabas teritorijas un 
objekti, lūdzam pārskatīt tekstā (19. 
lpp) minētā novada atbilstību. 

20. lpp. pārskatīt trešās 
rindkopas no beigām būtību (..Tā 
ietilpst dabas liegums..."), otrās 
rindkopas no beigām pirmā teikuma 
redakciju ..Galvenais dabas parka...". 

20. - 22. lpp. aprakstot dabas 
liegumu teritorijas ir pieminēti Eiropas 
Savienības (ES) aizsargājamie biotopi 
Latvijā. Ar Vides ministra 2010. gada 
15. marta rīkojumu Nr. 93. tika 
apstiprināti ES aizsargājamie biotopi 
Latvijā. Daļai ES biotopu ir precizēti 
nosaukumi, tie ir mainīti. Kaut arī 
pašlaik spēkā esošajos Ministru 
kabineta 05.12.2000. noteikumos 
Nr.421 "Noteikumi par īpaši 
aizsargājamo biotopu veidu sarakstu" 
pielikumā un Ministru kabineta 
21.02.2006. noteikumos Nr. 153 
"Noteikumi par Latvijā sastopamo 
Eiropas Savienības prioritāro sugu un 
biotopu sarakstu" pielikumā ir biotopu 
iepriekšējie nosaukumi, tos būtu 
vēlams aizstāt ar šobrīd aktuālajiem 
nosaukumiem, kuri apstiprināti ar 
minēto Vides ministra rīkojumu un 
precīzi ES biotopu apraksti atrodami 
grāmatā Auninš A. (red.). 2010. 
Eiropas Savienības aizsargājamo 
biotopu Latvijā noteikšanas 
rokasgrāmata. Latvijas Dabas fonds. 
Rīga. 320. 

Piemēram. Vides pārskatā minēts: 

Dabas liegums "Gruzdovas meži" ir 

Visi ieteikumi ņemti vērā, t.sk. biotopu 
iepriekšējie nosaukumi aizstāti ar 
šobrīd aktuālajiem nosaukumiem, kuri 
apstiprināti ar minēto Vides ministra 
rīkojumu un veikti pārējie minētie 
precizējumi un redakcionālas dabas 
precizējumi gan vides pārskatā , gan 
paskaidrojuma rakstā. 
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mazskarta teritorija ar izciliem 
purvainiem mežiem, boreāliem 
mežiem un melnalkšņu dumbrājiem. 
kas ir ES Biotopu direktīvas 
aizsargājamie biotopi". 

Dabas liegums "Posolnīca" izveidots, 
lai saglabātu gan Eiropā, gan Latvijā 
reti sastopamu un aizsargājamu 
biotopu - skujkoku mežus uz osiem. 

Dabas liegumā "Vjadas meži" ir liels ES 
nozīmes meža biotopu īpatsvars. ... 
Nedaudz sastopami arī melnalkšņu 
staignāji." 

Vēlams ES biotopu ,,Boreālie meži" - 
aizstāt ar Veci vai dabiski boreāli meži, 
..melnalkšņu dumbrāji", ,.melnalkšņu 
staignāji" - aizstāt ar Staignāju meži. 
..skujkoku meži uz osiem" - Skujkoku 
meži uz osveida reljefa formām. 

..Dabas liegums "Stompaku purvi" ir 
nozīmīga teritorija augsto purvu 
aizsardzībai - austrumu tipa augstie 
purvi ar ārkausa kasandru." - svītrot.. 
austrumu tipa augstie purvi ar 
ārkausa kasandru ". 

Šie paši labojumi attiecināmi 
arī uz Paskaidrojuma raksta 
apakšnodaļu 1.5.15. īpaši 
aizsargājamie dabas objekti un 
teritorijas (79.-81. lpp). 

Vides pārskata 5.nodaļā Ar 
plānošanas dokumentu saistītie vides 
aspekti pēdējai rindkopai 38. lpp. 
nepieciešamas redakcionāls labojums. 

Kopumā Viļakas novada 
teritorijas plānojumā ir ņemti vērā 
Pārvaldes ieteikumi, kas tika 
sagatavoti 08.06.2011. Nr. D 3.15/64 
Par nosacījumiem Viļakas novada 
teritorijas plānojumam. 

22. Valsts robežsardze 
galvenā pārvalde 

Atbalstīts bez piebildēm. - 

3.5.Institūciju atsauksmju (pārskata tabula) 

Nr.
p.k. 

Institūcija 

Nosūtīta 
informācija 
par TP galīgo 
redakciju vai 
VP projekts 
atzinuma 
saņemšanai  

Izsūtīta atsauksme Piezīme 

1. VAS „Latvijas dzelzceļš” 29.03.2012. 20.04.2012. 
Nr.DN-7.2.1./2163-
2012 

Atbalstīts bez piebildēm. 
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saņemšanai  

Izsūtīta atsauksme Piezīme 

2. VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un 
meteoroloģijas centrs” 

29.03.2012. 10.04.2012. 
Nr.4-3/492 

Atbalstīts bez piebildēm. 

3. Valsts vides dienesta Rēzeknes 
reģionālās vides pārvalde   

29.03.2012. 20.04.2012. 
Nr.5.-9./315 

VVD Rēzeknes RVP dara 
zināmu, ka nav būtisku 
iebildumu pret izstrādāto 
Viļakas novada teritorijas 
plānojuma 2012.-2024.g. 
un Vides pārskata gala 
redakciju, bet 
nepieciešams veikt 
atsevišķus labojumus un 
precizējumus: 

Paskaidrojuma raksts 

1. Sadaļa Pazemes ūdeņi 
un to iegūšana 5.tabulā 
„Centralizētajai 
ūdensapgādei 
izmantojamo artēzisko 
aku raksturojums” 

- urbumam VA 
Nr.P700078; LVĢMC DB 
Nr. 14004 jānorāda 
ķīmiskās aizsargjoslas 
lielums 610m pie ūdens 
patēriņa 3 l/sek. 
Bakterioloģiskā 
aizsargjosla nav 
nepieciešama. 

(Neprecizitāte novērsta.) 

2.Sadaļa 1.5.7. 
Notekūdeņu savākšana 
un attīrīšana 

Tabulās (68.lpp.) 10. un 
11. labot notekūdeņu 
attīrīšanas iekārtu jaudu 
no tūkst.m

3
 diennaktī uz 

m
3
 diennaktī, 

mērvienībā, kādā parasti 
raksturo notekūdeņu 
attīrīšanas iekārtu ražību. 

(Neprecizitāte novērsta.) 

Teritorijas izmantošanas 
un apbūves noteikumi 

1. Sadaļa 
3.37.Aizsargjoslas un citi 
aprobežojumi. 

Labot 4.tabulā 
„Aizsargjoslas ap ūdens 
ņemšanas vietām Viļakas 
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Nr.
p.k. 

Institūcija 

Nosūtīta 
informācija 
par TP galīgo 
redakciju vai 
VP projekts 
atzinuma 
saņemšanai  

Izsūtīta atsauksme Piezīme 

novadā" aizsargjoslu 
lielumus atbilstoši 
norādītajam 
Paskaidrojumu rakstā. 

(Neprecizitāte novērsta.) 

Apakšpunktā 3.37.22. 
Papildināt informāciju 
par notekūdeņu 
attīrīšanas iekārtām, jo 
Viļakas pilsētā atrodas 
vēl divas NAI. 

(Informācija par Viļakas 
pilsētā esošajām 
bioloģiskajām attīrīšanas 
iekārtām: Viļakas valsts 
ģimnāzija- BIO PURIT 20 
ar projektēto jaudu 20 
m

3
/dnn; Viļakas novada 

sociālās aprūpes centrs- 
HNV-P ar projektēto 
jaudu 6m

3
/dnn, ir 

iekļauta teritorijas 
plānojumā.) 

Grafiskā daļa 

Viļakas pilsētas kartē 
„Esošie aprobežojumi" 
nav iezīmētas Viļakas 
valsts ģimnāzijas 
notekūdeņu attīrīšanas 
iekārtas, Viļakas novada 
sociālās aprūpes centra 
attīrīšanas iekārtas un 
ūdensapgādes urbums. 

(Informācija par Viļakas 
valsts ģimnāzija NAI, 
Viļakas novada sociālās 
aprūpes centra NAI un 
ūdensapgādes urbumu ir 
iekļauta teritorijas 
plānojumā.) 

4. Valsts kultūras pieminekļu 
aizsardzības inspekcija  

29.03.2012. 11.04.2012. 
Nr.06-11/848 

Atbalstīts bez piebildēm. 

5. VAS „Latvijas Valsts ceļi”  29.03.2012. 04.04.2012. 
Nr.4.6.2-39 

Atbalstīts bez piebildēm. 

6. Veselības ministrijas Veselības 
inspekcijas Latgales kontroles daļa 

29.03.2012. - - 

7. Valsts zemes dienesta Latgales 
reģionālā nodaļa  

29.03.2012. 17.04.2012. 
Nr.10-07/124847 

Atbalsta plānojumu. 
Vienlaicīgi konstatē un 
norāda: grafiskajā daļā 
apgrūtinātās teritorijas, 
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Nr.
p.k. 

Institūcija 

Nosūtīta 
informācija 
par TP galīgo 
redakciju vai 
VP projekts 
atzinuma 
saņemšanai  

Izsūtīta atsauksme Piezīme 

kuras sniedzas līdz 
novada robežai, vai arī 
daļēji atrodas ārpus 
novada robežas, nav 
attēlotas kā daudzstūri 
(Neprecizitāte 
novērsta.); 
norāda, ka dienesta 
uzdevumos neietilpst 
noteikto aizsargjoslu 
lielumu (platības) un 
apgrūtināto teritoriju 
klasifikācijas kodu 
atbilstības pārbaude. 

8. VAS „Latvenergo”  29.03.2012. - - 

9. AS „Sadales tīkli”  29.03.2012. 16.04.2012. 
Nr.30R6A0-02.06/389 

Atbalstīts bez piebildēm. 

10. Valsts ugunsdzēsības un 
glābšanas dienests 

29.03.2012. 30.03.2012. 
Nr.22/9.5-21 

Atbalstīts bez piebildēm. 

11. Latgales plānošanas reģions 29.03.2012. 10.04.2012. 
Nr.2-4.3/183 

Atbalsta plānojumu, 
sniedzot ieteikumu TIAN 
novērst neprecizitāti, lai 
4.10.1.3.apakšpunkts 
nebūtu pretrunā ar 
4.10.1.6.apakšpunktu. 
Neprecizitāte novērsta, 
TIAN p-ti izteikti šādā 
redakcijā: 
Minimālā jaunveidojamā 
zemesgabala platība 
meža zemēs vispārīgā 
gadījumā ir 2 ha. 
Transformējot mežu 
apbūvei, minimālā 
apbūves zemesgabala 
platība ir 0,5 ha, bet 
maksimālais apbūves 
blīvums - 10 %. 

12. Lauku atbalsta dienesta 
Ziemeļaustrumu reģionālā 
pārvalde 

- - - 

13. Valsts SIA ZM „Nekustāmie 
īpašumi” Vidzemes reģiona 
meliorācijas nodaļa, Balvu sektors 

29.03.2012. - - 

14. Valsts meža dienests  
Austrumlatgales virsmežniecība 

29.03.2012. - - 

15. Vides pārraudzības valsts birojs 11.04.2012. 24.04.2012. 
Atzinums Nr.11 

Minētie ieteikumi un 
rekomendācijas ņemtas 
vērā.  

TP izstrādāts vienlaikus 
ar Vides pārskatu un jau 
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Nr.
p.k. 

Institūcija 

Nosūtīta 
informācija 
par TP galīgo 
redakciju vai 
VP projekts 
atzinuma 
saņemšanai  

Izsūtīta atsauksme Piezīme 

TP izstrādes procesā 
vides ietekmes aspekti ir 
izvērtēti, tāpat TP 
galīgajā redakcijā - 
sabiedr. apspr. rezultāti 
ir ievērtēti.  
Vides pārskats 
papildināts pirms 
likšanas mājas lapā un 
sagatavots  informatīvais 
ziņojums, vairāk skat.  
SIVN Pārskatā par Vides 
pārskata projekta 
sabiedrisko apspriešanu. 

16. VAS „Latvijas valsts meži”  29.03.2012. - - 

17. AS „Latvijas gāze” 29.03.2012. 20.04.2012. 
Nr. 27.4-1/1325 

Atbalstīts bez piebildēm. 

18. SIA „Lattelecom” 29.03.2012. - - 

19. SIA „Latvijas mobilais telefons”  29.03.2012. - - 

20. SIA „BITE Latvija” 29.03.2012. - - 

21. SIA „Tele 2” 29.03.2012. - - 

22. SIA „Viļakas namsaimnieks” - - - 

23. SIA „Žīguru namsaimnieks” - - - 

24. Medņevas pagasta pārvalde - - - 

25. Kupravas pagasta pārvalde - - - 

26. Susāju pagasta pārvalde - - - 

27. Šķilbēnu pagasta pārvalde - - - 

28. Vecumu pagasta pārvalde - - - 

29. Žīguru pagasta pārvalde - - - 

30. Balvu novada dome  29.03.2012. 10.04.2012. 
Nr.4-11/849 

Atbalstīts bez piebildēm. 

31. Baltinavas novada dome  29.03.2012. - - 

32. Alūksnes novada dome 29.03.2012. - - 

33. VARAM Dabas aizsardzības 
pārvalde 

29.03.2012. 13.04.2012. 
Nr.4.8/45/2012-N 

 

Atbalstīts, piebilde par 
nepieciešamo 
informācijas precizēšanu: 
Stompaku purva platība 
3885ha, Zodānu purvs 
96ha, dabas liegumā 
„Liepnas upes ieleja” 
minētie augi - zalktene, 
ziemeļu linneja un 
parastā miltene ir reti 
sastopami, bet nav 
minēti īpaši aizsargājamo 
sugu sarakstā. 
(Neprecizitātes 
novērstas.) 

34. Valsts robežsardze galvenā 
pārvalde 

29.03.2012. 18.04.2012. 
Nr.23/1-4/1210 

Atbalstīts bez piebildēm. 

35. Valsts nekustamie īpašumi - - - 
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4. Ziņojums par teritorijas plānojuma atbilstību augstāka plānošanas līmeņa 
teritorijas plānojuma prasībām 

Informācija par augstāka plānošanas līmeņa plānošanas dokumentu vadlīnijām, prasības un 
nosacījumi teritorijas plānojuma izstrādei un tā risinājumiem iekļauta I. daļā „Paskaidrojuma raksts” 
1.4. apakšnodaļā „Plānošanas situācija”, t.sk. nacionālā līmeņa nostādnes - Latvijas ilgtspējīgas 
attīstības stratēģijas 2030, Nacionālā attīstības plāna 2007- 2013. gadam un Latvijas stratēģiskās 
attīstības plāna 2010.- 2013. gadam nostādnes; starptautiskās sadarbības līgumos paustās nostādnes; 
reģiona mēroga nostādnes- Latgales plānošanas reģiona teritorijas plānojuma 2006. - 2026., Balvu 
rajona teritorijas plānojuma 2006. 2018., Latgales stratēģijas 2030 un Latgales reģiona ekonomiskā 
profila nostādnes. Kā arī teritorijas plānojuma risinājumu izstrādē ņemta vērā apkārtējo pašvaldību 
plānošanas situācija un novadā esošo pagastu un Viļakas pilsētā līdzšinējā laika periodā izstrādātie 
teritorijas attīstības dokumenti, t.sk. paralēli teritorijas plānojumam izstrādātā novada attīstības 
programma (teritorijas plānojumā veidots telpiskais ietvars tās īstenošanai). 

Pamatojoties uz iepriekšminētajos dokumentos paustajām nostādnēm, tika sagatavota teritorijas 
plānojuma 1. redakcija t.sk. sagatavots novada teritorijas vienotais zonējums- teritorijas plānojuma 
III. Grafiskās daļas karte „Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana” u.c. tematiskās kartes un shēmas 
un konsolidētie „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”. Katras I. daļas „Paskaidrojuma 
raksta” sadaļas beigās sniegts konkrētās jomas situācijas apkopojums un nosacījumi turpmākās 
izmantošanas risinājumu izstrādei, ņemot vērā iepriekšējā plānošanas periodā izstrādātos risinājumus 
un augstākstāvošo plānošanas dokumentu paustās vadlīnijas. Teritorijas plānojuma risinājumu 
kopsavilkums sniegts I. daļa „Paskaidrojuma raksts”, II. nodaļā Teritorijas plānojuma risinājumu 
apraksts un pamatojums. 

No telpiskās struktūras aspekta, reģiona plānojumā ir noteiktas galvenās telpiskās vērtības, kuras ir 
būtiski saglabāt un izmantot, lai nodrošinātu reģiona ilgtspējīgu attīstību, kā arī šīs vērtības ietekmē 
valsts attīstību kopumā, t.sk. tradicionālais apdzīvojums - pilsēta kā ekonomikas un kultūras centrs, 
lauku ciemi un viensētu grupas un viensētas kā latgalisko vērtību un lauku dzīvesveida pamats. 
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5. PIELIKUMI 

5.1.I.posma iesniegumi no fiziskām un juridiskām personām  

5.1.1.iesniegums 
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5.1.2.iesniegums 

 

 

 

 

 



Viļakas novada teritorijas plānojums 2012.-2024. gadam. IV. daļa Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādi 

Viļakas novada dome, konsultāciju uzņēmums “Grupa 93”, 2012. gads.  108 

5.1.3.iesniegums 
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5.1.4.iesniegums 
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5.1.5.iesniegums 
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5.2. II.posma iesniegumi no fiziskām un juridiskām personām  

5.2.1.iesniegums 

 

 

 



Viļakas novada teritorijas plānojums 2012.-2024. gadam. IV. daļa Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādi 

Viļakas novada dome, konsultāciju uzņēmums “Grupa 93”, 2012. gads.  113 

5.2.2.iesniegums 

 

 

 

 

 



Viļakas novada teritorijas plānojums 2012.-2024. gadam. IV. daļa Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādi 

Viļakas novada dome, konsultāciju uzņēmums “Grupa 93”, 2012. gads.  114 

5.2.3.iesniegums 
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5.2.4.iesniegums 
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5.2.5.iesniegums 
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5.3.Institūciju nosacījumi 

5.3.1.VAS „Latvijas dzelzceļš” 
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5.3.2.VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” 
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5.3.3.Valsts vides dienesta Rēzeknes reģionālās vides pārvalde   
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5.3.4.Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija  
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5.3.5.VAS „Latvijas Valsts ceļi”  
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5.3.6.Veselības ministrijas Veselības inspekcijas Vidzemes kontroles daļa 
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5.3.7.Valsts zemes dienesta Latgales reģionālā nodaļa  
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5.3.8.AS „Latvenergo”  
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5.3.9.Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests 
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5.3.10.Latgales plānošanas reģions 

 

 



Viļakas novada teritorijas plānojums 2012.-2024. gadam. IV. daļa Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādi 

Viļakas novada dome, konsultāciju uzņēmums “Grupa 93”, 2012. gads.  149 

 



Viļakas novada teritorijas plānojums 2012.-2024. gadam. IV. daļa Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādi 

Viļakas novada dome, konsultāciju uzņēmums “Grupa 93”, 2012. gads.  150 

5.3.11.Vides pārraudzības valsts birojs (pieteikums SIVN nepieciešamību) 
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5.3.12.VARAM Dabas aizsardzības pārvalde 
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5.3.13.VAS „Latvijas valsts meži”  
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5.3.14.AS „Latvijas gāze” 
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5.3.15.SIA „Lattelecom” 
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5.3.16.SIA „Latvijas mobilais telefons”  
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5.3.17.SIA „BITE Latvija” 
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5.3.18.SIA „Tele 2” 
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5.3.19.Susāju pagasta pārvalde 

 

 

 

 



Viļakas novada teritorijas plānojums 2012.-2024. gadam. IV. daļa Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādi 

Viļakas novada dome, konsultāciju uzņēmums “Grupa 93”, 2012. gads.  182 

5.3.20.Vecumu pagasta pārvalde 
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5.3.21.Alūksnes novada dome 
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5.3.22.Valsts robežsardze galvenā pārvalde 

 



Viļakas novada teritorijas plānojums 2012.-2024. gadam. IV. daļa Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādi 

Viļakas novada dome, konsultāciju uzņēmums “Grupa 93”, 2012. gads.  185 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Viļakas novada teritorijas plānojums 2012.-2024. gadam. IV. daļa Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādi 

Viļakas novada dome, konsultāciju uzņēmums “Grupa 93”, 2012. gads.  186 

5.3.23.Valsts nekustamie īpašumi 
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5.3.24.Valsts meža dienests  Ziemeļaustrumu virsmežniecība 
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5.3.25.VVD Rēzeknes reģionālā vides pārvalde 
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5.3.26.AS „Sadales tīkli” 
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5.4.Sanāksmju protokoli 

5.4.1.Teritorijas plānojuma izstrādes semināra sēdes protokols Nr.1 
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5.4.2.Teritorijas plānojuma izstrādes semināra sēdes protokols Nr.2 
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5.4.3.Teritorijas plānojuma sabiedriskās apspriešanas sanāksmes sēdes protokols Nr.3 
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5.5.Institūciju atzinumi 

5.5.1.VAS „Latvijas dzelzceļš” 
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5.5.2.VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” 
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5.5.3.Valsts vides dienesta Rēzeknes reģionālās vides pārvalde   
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5.5.4.Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija  
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