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Ievads 
Pārskatā par RiebiĦu novada teritorijas plānojuma un Vides pārskata izstrādi un sabiedrisko 
apspriešanu, saskaĦā ar Ministru kabineta 2009. gada 6. oktobrī pieĦemtajiem noteikumiem 
Nr. 1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 29. punktu iekĜauti sekojoši 
materiāli: 

− RiebiĦu novada domes lēmumi; 
− sabiedriskās apspriešanas materiāli (iekĜaujot ziĦojumu par vērā Ħemamajiem un 

noraidītajiem fizisko un juridisko personu priekšlikumiem un iebildumiem); 
− institūciju sniegtā informācija un nosacījumi; 
− ziĦojums par institūciju nosacījumu ievērošanu. 
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1. RIEBI ĥU NOVADA DOMES LĒMUMI 

 
SaskaĦā ar RiebiĦu novada domes 2011.gada 2. februāra lēmumu "Par RiebiĦu novada 
teritorijas plānojuma 2012. - 2024.gadam izstrādes uzsākšanu" (protokols nr.2, 1.§) uzsākta 
jauna RiebiĦus novada teritorijas plānojuma izstrāde. 
Par teritorijas plānojuma izstrādes vadītāju apstiprināta projekta „RiebiĦu novada attīstības 
programmas un teritorijas plānojuma izstrāde” projekta vadītāja Ilze KudiĦa. 
Rakstiski priekšlikumi un ieteikumi teritorijas plānojuma izstrādei adresējami RiebiĦu novada 
domei, Saules iela 8, RiebiĦi, RiebiĦu novads, LV- 5326, fiziskām personām norādot savu 
vārdu, uzvārdu, adresi, bet juridiskām personām - nosaukumu, reăistrācijas datus, adresi. 
RiebiĦus novada pagastu iedzīvotāji savus priekšlikumus un ieteikumus var iesniegt pagastu 
pārvaldēs, kā arī iesniegt elektroniski: ilze.kudina@riebini.lv. 
Teritorijas plānojumu paredzēts izstrādāt līdz 2012.gada 30.septembrim. 
 
Protokols 2.1. 

DARBA UZDEVUMS 
RiebiĦu novada teritorijas plānojumam 2012.-2024. gadam  

1. Teritorijas plānojuma izstrādes pamatojums 

1.1. RiebiĦu novada teritorijas plānojumu un tā apbūves noteikumus, kuri ir 
apstiprināti ar RiebiĦu novada Domes lēmumu (prot.Nr.24, 1.§.) un izdoti kā saistošie 
noteikumi Nr.19 ”RiebiĦu novada teritorijas plānojuma 2008. – 2020. gadam grafiskā daĜa, 
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”. 

1.2. RiebiĦu novada attīstība un ekonomiskā izaugsme prasa pārskatīt līdzšinējos 
pašvaldību zonējumus, to pamatojumus un struktūru, kā arī Teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumus, padarot tos elastīgākus un diferencējot novada prasības pret būvniecību. 

1.3. Strādājot vienotā RiebiĦu novadā, ir būtiski, lai novada teritorijas plānojums un 
tajos ietilpstošie apbūves noteikumi būtu ērti pieejami un viegli lasāmi ikvienam novada 
iedzīvotājam, tāpēc ir būtiski tos izstrādāt vienotā programmatūrā ar vienotiem 
apzīmējumiem. 

1.4. Aizvien pieaugot sabiedrības izpratnei par teritorijas plānojumu, uzĦēmēji un 
iedzīvotāji apjautuši, ka pašreiz spēkā esošie plānojumi dažkārt nepieĜauj izmantot nekustamo 
īpašumu, kā iecerēts.  

1.5. Izstrādājot jauno teritorijas plānojumu, nepieciešams novērst arī iepriekš pieĜautās 
neprecizitātes teritorijas zonējumā, kā arī iestrādāt izmaiĦas, kam par pamatu kalpo grozījumi 
likumdošanā. 

1.6. Teritorijas plānojums ir ilgtermiĦa teritorijas plānošanas dokumentu kopums, kas 
izstrādāts uz 12 gadiem un kurā rakstveidā un grafiski attēlota teritorijas pašreizējā un 
noteikta plānotā (atĜautā) izmantošana un šīs teritorijas izmantošanas aprobežojumi. 

2. Mērėis un uzdevumi 

2.1. RiebiĦu novada teritorijas plānojuma izstrādes mērėis ir radīt plānošanas 
dokumentu kopumu ilgtspējīgas un līdzsvarotas attīstības veicināšanai RiebiĦu novadā, 
balstoties uz sabiedrības un speciālistu pamatotu viedokli. 

1.1. Par teritorijas pl ānojuma izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma apstiprināšanu 
un sabiedriskās apspriešanas pirmā posma organizēšanu 
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2.2.1. Plānojuma izstrādes sākumposmā jāizvērtē pašreizējā situācija RiebiĦu novadā 
un pašreiz spēkā esošais RiebiĦu novada teritorijas plānojums. 

2.2.2. Jāizvērtē un RiebiĦu novada teritorijas plānojumā jāiestrādā augstāka līmeĦa 
plānošanas dokumentu vadlīnijas un prasības. 

2.2.3. Jāizvērtē kaimiĦu pašvaldību esošie teritorijas plānojumi un jāparedz plānojumā 
kopīgi risināmie jautājumi, nosakot tiem nepieciešamās teritorijas. 

2.2.4. RiebiĦu novada teritorijas plānojuma izstrādē jāveicina sabiedrības efektīva 
iesaistīšana, tāpat arī institūciju un kaimiĦu pašvaldību pārstāvju līdzdalība. Iespēju robežās 
jāpiesaista dažādu nozaru speciālisti un eksperti. 

2.2.5. Ja tiek saĦemts attiecīgs lēmums, jāveic stratēăiskā ietekmes uz vidi 
novērtējuma process plānojumam un jāsagatavo vides pārskats. 

2.2.6. Jānosaka teritorijas plānotā (atĜautā) izmantošana, teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumi RiebiĦu novadam, kā arī teritorijas apdzīvojuma struktūras attīstība, 
atbilstoši augstākminētajam plānošanas dokumentu izvērtējumam un pētījumu ieteikumiem. 

3. Izejas materiāli 

RiebiĦu novada teritorijas plānojuma izstrādē jāĦem vērā un jāizmanto:  
3.1. Spēkā esošais RiebiĦu novada teritorijas plānojums (Domes lēmums (prot.Nr.24, 

1.§.) un izdoti kā saistošie noteikumi Nr.19 ”RiebiĦu novada teritorijas plānojuma 2008. – 
2020. gadam grafiskā daĜa, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”); 

3.2. Novada domē izstrādātās nozaru attīstības programmas un projekti ; 
3.3. Spēkā esošie detālplānojumi; 

3.4. Zemes īpašumu struktūra; 

3.5. Citi plānošanas dokumenti un to projekti: 

3.5.1. Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2007.-2013.gadam; 

3.5.2. augstāka plānošanas līmeĦa teritorijas plānojumu, nacionālās programmas un 
nozaru attīstības plānus; 

3.5.3. vietējo pašvaldību teritorijas plānojumus un attīstības programmas, kuras 
robežojas ar plānojamo teritoriju; 

3.5.4. valsts institūciju un pašvaldību plānošanas dokumentus, kuri attiecas uz 
plānojamo teritoriju; 

3.5.5. īpaši aizsargājamo dabas un kultūrvēsturisko teritoriju, kultūras pieminekĜu 
aizsardzības un izmantošanas noteikumi un dabas aizsardzības plāni,  

3.5.6. vides pārskatu un kompetentās institūcijas atzinumu par vides pārskatu 
saskaĦā ar likumu “Par ietekmes uz vidi novērtējumu; 

3.5.7. ūdens baseinu apgabalu apsaimniekošanas plāni. 

3.6. Grafiskie pamatdati: 

3.6.1. Latvijas ăeodēziskajā koordinātu sistēmā LKS 92 TM izstrādāta vienkāršotā 
topogrāfiskā karte ar mēroga noteiktību 1:10 000, 

3.6.2. Līdzšinējā RiebiĦu novada teritorijas plānojuma rastra un vektordati, un ĂIS 
datu bāzes materiāli, 

3.6.3. Institūciju un uzĦēmumu sniegtie grafiskie dati, 
3.6.4. Pašvaldību sniegtie grafiskie dati; 

 3.7. Cita informācija: 
3.7.1. LR Centrālās statistikas pārvaldes dati, 
3.7.2. Institūciju sniegtā informācija, 
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3.7.3. Citi statistikas un pētījumu dati. 

4. Prasības 

4.1. RiebiĦu novada teritorijas plānojums jāizstrādā saskaĦā ar Teritorijas plānošanas 
likumu, Ministru kabineta 06.10.2009. noteikumiem Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas 
plānošanas noteikumi” un citiem attiecināmiem normatīvajiem aktiem, kā arī jānoformē 
atbilstoši Ministru kabineta 23.04.1996. noteikumu Nr.154 “Dokumentu izstrādāšanas un 
noformēšanas noteikumi” prasībām. 

4.2. Teritorijas plānojumā Paskaidrojuma raksts sagatavojams atbilstoši Ministru 
kabineta 06.10.2009. noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas 
noteikumi” 26. punktam: 

4.2.1. RiebiĦu novada teritorijas pašreizējās izmantošana apraksts un teritorijas 
attīstības priekšnoteikumi, 

4.2.2.Teritorijas attīstības mērėi un virzieni, 
4.2.3. RiebiĦu novada teritorijas plānojuma risinājumu apraksts un pamatojums; 
4.3. Teritorijas plānojuma Grafiskā daĜa sagatavojama atbilstoši Ministru kabineta 

06.10.2009. noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 27. 
punktam, izstrādājama ĂIS vektordatu formā, transformējot datus arī dwg un pdf formātos. 
Grafiskajā daĜā jāiekĜauj: 

4.3.1. RiebiĦu novada topogrāfiskā karte M 1:10 000, kas izmantota teritorijas 
plānojuma sagatavošanai, 

4.3.2. Karte, kurā parādīta RiebiĦu novada teritorijas pašreizējā izmantošana M 1:10 
000 (apdzīvotu vietu centriem M 1:2000), 

4.3.3. Karte, kurā parādīta RiebiĦu novada teritorijas plānotā (atĜautā) izmantošana M 
1:10 000 (apdzīvotu vietu centriem M 1:2000), ietverot pēc iespējas šādu informāciju: 

4.3.3.1. plānoto maăistrālo inženiertehnisko komunikāciju un satiksmes 
infrastruktūras izvietojums, 

4.3.3.2. aizsargjoslas (aizsardzības zonas), kuru attēlošana iespējama izvēlētajā kartes 
mērogā, 

4.3.3.3. teritorijas, kurām izstrādājami detālplānojumi,  
4.3.3.4. apdzīvoto vietu robežas, 
4.3.3.5. servitūtu slānis, 
4.3.3.5.dabas un kultūras pieminekĜi ar to aizsargjoslām, 
4.3.3.5. kapsētas, dzīvnieku kapsētas, atkritumu savākšanas teritorijām, piesārĦotām 

un rekultivējām teritorijām 
4.3.3.5. citas kartes (plāni), kas nepieciešamas atsevišėu plānoto (atĜauto) 

izmantošanas veidu un izmantošanas aprobežojumu attēlošanai, norādot administratīvo 
teritoriju robežas; 

4.3.4. Tematiskās kartes: 
4.3.4.1. Transporta attīstības shēma (ceĜu un ielu tīkla, veloceliĦu attīstība, t.sk. 

sadarbībā ar kaimiĦu pašvaldībām), M 1:25 000; 
4.3.4.2. Maăistrālo inženiertehnisko komunikāciju attīstības shēma (esošie maăistrālie 

inženiertehnisko komunikāciju tīkli un objekti, plānotā maăistrālo ūdensapgādes, siltuma, 
gāzes, sakaru, elektrības tīklu un objektu rekonstrukcija un izbūve), M 1:25 000; 

4.3.4.3. Zemes īpašumu struktūra (zemes īpašumu sadalījums pēc piederības – valsts, 
pašvaldības, juridisko un fizisko personu, sadalījums pēc nekustamā īpašuma lietošanas 
mērėa (NĪLM)), M 1:25 000; 

4.3.4.4. Tūrisma attīstības karte (dabas teritorijas, t.sk. piepilsētas meži un ūdens 
teritorijas, ainaviskās teritorijas un labiekārtotas atpūtas vietas, dabas un kultūras pieminekĜi, 
citi apskates objekti, servisa infrastruktūras objekti), M 1:25 000; 
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4.3.4.6. Aizsargjoslu un civilās aizsardzības karte (esošās un potenciālās riska 
teritorijas un objekti, civilās aizsardzības objekti, gaisa, ūdens un grunts piesārĦojuma 
izplatības teritorijas), M 1:10000; 

4.3.4.7. Karte, kurā parādīta teritorijas pašreizējā izmantošana apdzīvotu vietu 
centriem - ciematiem SīĜukalns, Galēni, Lomi, Stabulnieki, RiebiĦi, PieniĦi, SilajāĦi, Aglonas 
stacija, Kastīre, GaiĜmuiža, Bašėi M 1:2000; 

4.3.4.8. Karte, kurā parādīta teritorijas plānotā (atĜautā) izmantošana apdzīvotu vietu 
centriem - ciematiem SīĜukalns, Galēni, Lomi, Stabulnieki, RiebiĦi, PieniĦi, SilajāĦi, Aglonas 
stacija, Kastīre, GaiĜmuiža, Bašėi M 1:2000; 

4.3.4.9.RiebiĦu novada teritorijas apgrūtinājumu, aprobežojumu un aizsargjoslu karte , 
M 1:10000. 

4.4. RiebiĦu novada Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos iekĜaut prasības, 
ievērojot Ministru kabineta 06.10.2009. noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas 
plānošanas noteikumi” 28.punktu. 

4.5. Pārskats par RiebiĦu pilsētas teritorijas plānojuma izstrādi sagatavojams atbilstoši 
Ministru kabineta 06.10.2009. noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas 
noteikumi” 29. punktam.  

4.6. Punktos 4.2., 4.3., 4.4., 4.5. minētie materiāli galīgajā redakcijā jāsagatavo 5 
eksemplāros.  

5. Institūciju saraksts 

5.1. Institūcijas un uzĦēmumi, no kuriem pieprasāmi nosacījumi un atzinumi RiebiĦu 
novada teritorijas plānojuma sagatavošanai: 

5.1.1. Vides aizsardzības un reăionālās attīstības ministrijai; 
5.1.2. Daugavpils reăionālajai vides pārvaldei, 
5.1.3. Vides pārraudzības birojam; 
5.1.4. Valsts kultūras pieminekĜu aizsardzības inspekcijai, 
5.1.5. VAS „Latvijas valsts ceĜi”, 
5.1.6. Veselības inspekcijai, 
5.1.7. Valsts Zemes dienesta Latgales reăionālai nodaĜai, 
5.1.8. AS „Latvenergo” Austrumu elektriskie tīkli, 
5.1.9. AS „Latvijas gāze”, 
5.1.10. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta PreiĜu brigādei, 
5.1.11. Latgales plānošanas reăionam, 
5.1.12. LAD Dienvidlatgales reăionālajai lauksaimniecības pārvaldei, 
5.1.13. VAS „Latvijas valsts meži” , 
5.1.13. VMD Dienvidlatgales virsmežniecība, 
5.1.14. Dabas aizsardzības pārvalde, 
5.1.15. SIA „TELE 2”, 
5.1.16. SIA „LMT”, 
5.1.17. SIA „BITE”,  
5.1.18. SIA “ Lattelecom”,  
5.1.19. Valsts akciju sabiedrība „Latvijas DzelzceĜš”; 
5.1.20. Latvijas Vides, Ăeoloăijas un meteoroloăijas aăentūrai, 
5.1.21.  KaimiĦu pašvaldības : PreiĜu novads, Rēzeknes novads, ViĜānu novads, 

Līvānu novads, VarakĜānu novads, Krustpils novads, Daugavpils novads, 
Aglonas novads. 

6. Plānotie sabiedriskās apspriešanas pasākumi un laika grafiks 
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6.1. Sabiedriskās apspriešanas I posms, tehnisko noteikumu, izejmateriālu vākšana, 
sarakste ar institūcijām - 8 nedēĜas.  

 
Sabiedriskās apspriešanas norises vieta – 

RiebiĦu novada dome, Attīstības un plānošanas daĜa, Saules 8, RiebiĦi. Apmeklētāju 
pieĦemšanas laiks katru darba dienu no plkst. 10.00 līdz 16.00. (tel. 65324379). 

Apmeklētājiem izvērtēšanai tiek nodoti un izstādīti sekojoši dokumenti: RiebiĦu 
novada teritorijas plānojums un attīstības programma, RiebiĦu novada domes lēmums par 
RiebiĦu novada teritorijas plānojuma un attīstības programmas uzsākšanu un darba 
uzdevumu. 

Interesenti rakstiskus priekšlikumus var iesniegt pa e- pastu ilze.kudina@riebini.lv vai 
pa pastu: Saules 8, RiebiĦi  ar atzīmi "priekšlikumi RiebiĦu novada teritorijas plānojuma 
izstrādei", fiziskām personām norādot vārdu, uzvārdu, pastāvīgas dzīves vietas adresi un 
juridiskajām personām - nosaukumu, reăistrācijas numuru, juridisko adresi. 

 
6.2. SaĦemto priekšlikumu, iebildumu, informācijas apkopošana, analīze – 4 nedēĜas. 
6.3. I redakcijas izstrāde 20-36 nedēĜas. 
6.4. Sabiedriskās apspriešanas II posms, sarakste ar institūcijām – 8 nedēĜas. 
6.5. SaĦemto priekšlikumu, iebildumu, informācijas apkopošana, analīze – 4 nedēĜas. 
6.6. Lēmuma pieĦemšana par teritorijas plānojuma apstiprināšanu. 
6.7.Visus nepieciešamos materiālus sabiedriskajām apspriešanām un 5. punktā minēto 

institūciju informēšanai papīra formātā un elektroniskās versijas sagatavo Darbu 
izpildītājs. 

6.8. Pēc sabiedriskās apspriešanas beigām Izstrādātājs kopā ar projekta vadītāju 
sagatavo sabiedriskās apspriešanas pārskatu saskaĦā ar MK noteikumu Nr.1148 41.p. 
noteikto. 

6.9.Teritorijas plānojuma apstiprināšana jānodrošina MK noteikumu Nr.1148 IV daĜas 
Vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma stāšanās spēkā noteiktajā kārtībā. 
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PUBLIKĀCIJAS 

Latvijas V ēstnesis 

 

1.1. Pirmais posms 
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Latvijas V ēstnesis 

1.2. Otrais posms 
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SABIEDRISKĀS APSPRIEŠANAS PĀRSKATS 

Teritorijas plānojuma izstrāde tika uzsākta, pamatojoties uz RiebiĦu novada domes 2011. 
gada 2. februāra lēmumu „Par RiebiĦu novada teritorijas plānojuma 2012. – 2024. gadam 
izstrādes uzsākšanu” 

Informācija nosūtīta RAPL/VARAM 2011. gada 8. februārī Nr. 1.3.-09. 

Informācija par teritorijas plānojuma izstrādes mērėiem un iespējām izteikt priekšlikumu tika 
publicēti paziĦojumi laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” laidienā Nr. 28, 2011. gada 18. februārī, 
kā arī interneta mājas lapā. 

Priekšlikumu iesniegšanas posms bija noteikts no 2011 gada 18. februāra līdz 2011. gada 15. 
aprīlim (8 nedēĜas). 

Priekšlikumu iesniegšanas posmā tika saĦemti 12 rakstiski priekšlikumi no fiziskām un 
juridiskām personām galvenokārt par zemes transformācijas veikšanu. Priekšlikumus skatīt 
4.1. Fizisko un juridisko personu iesniegumi 1. posma laikā 

Visām darba uzdevumā, kā arī MK noteikumos Nr. 1148 izvirzītajām institūcijām un kaimiĦu 
pašvaldībām (kopskaitā 29) tika pieprasīti nosacījumi 2011. gada 8. februārī (skat. sadaĜu 5. 
Sadarbība ar valsts institūcijām). 

Nosacījumi netika saĦemti no turpmāk uzskaitītajām institūcijām un kaimiĦu pašvaldībām: 
− LAD Dienvidlatgales reăionālās lauksaimniecības pārvaldes; 
− VAS „Latvijas valsts mežiem”; 
− Dabas aizsardzības pārvaldes; 
− PreiĜu novada pašvaldības; 
− Vi Ĝānu novada pašvaldības; 
− Līvānu novada pašvaldības; 
− Krustpils novada pašvaldības; 
− VarakĜānu novada pašvaldības; 

RiebiĦu novada teritorijās plānojuma izstrādes laikā netika saĦemti nosacījumi no LAD 
Dienvidlatgales reăionālas lauksaimniecības pārvaldes, jo šī prasība ir svītrota no MK 
noteikumu Nr.1148 13.10. punkta ar MK 23.08.2011. noteikumiem Nr. 655. Šie nosacījumi 
tika saĦemti no VSIA „Zemkopības ministrijas nekutamie īpašumi”. 

Papildus tika saĦemtas prasības no VSIA „Latvijas Ăeotelpiskā aăentūras”.

1.3. ZiĦojums par sabiedriskās apspriešanas 1. posmu 
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2. ZIĥOJUMS PAR FIZISKO UN JURIDISKO PERSONU IESNIEGUMIEM  

Iedzīvotāju priekšlikumi 

N.p.k. Priekšlikuma 
iesniedzēja 
vārds, uzvārds 

Adrese Kadastra Nr. Priekšlikums Pievienotie 
dokumenti. 

Komentārs par 
priekšlikuma 
izskatīšanu 

1. Andris Sondors SīĜukalna pag. 
„Grosu-
Bernāni” 

76780050136 
76780050117 
 

Lūdzu iekĜaut teritoriālajā plānojumā zemes gabala 76780050136 un 
76780050117 apmežošanai un zemes gabalu mērėa maiĦu no 
lauksaimniecības zemes uz meža zemi. (22.02.2011.) 

Zemes robežu plāns ĥemts  vērā, tiks 
izvērtēts 
teritorijas 
plānojumā. 

2. Ivana Rumaka RiebiĦi, Vi Ĝānu 
iela 6. 

76620020071 Lūdz iekĜaut teritoriālajā plānojumā zemes gabala 76620020071 
lauksaimniecībā izmantojamās zemes transformāciju par meža zemi. 
(17.03.2011.) 

Zemes robežu plāns 
 

ĥemts  vērā, tiks 
izvērtēts 
teritorijas 
plānojumā. 

3. Taisija 
Gavrolova 

Rīga, Maskavas 
iela 379-11 

„ĥadeždino” 
76480030166 

Lūdzu mainīt nekustamā īpašuma nosaukumu ar kadastra numuru 
76480030166, adrese: ĥadeždino”, Galēnu pag., RiebiĦu nov. zemes 
izmantošanu turpmāko mērėi no lauksaimn. izmant. zemi uz apbūvi. 
Lūdzu izdarīt grozījumus RiebiĦu novada teritorijas plānojumā. 
(03.03.2011.) 

RiebiĦu novada 
domes sēde protokols, 
Taisijas Gavrilovas 
iesnieguma 
izskatīšana 

ĥemts  vērā, tiks 
izvērtēts 
teritorijas 
plānojumā. 

4. Inta PauniĦa 
Ilmārs Caune 

PreiĜu nov., 
Aizkalnes 
pagasts, Zelni, 
LV-5305 
 
 

„Plūmes” 
76620070096 

Lūdzam transformēt (par lauksaimniecībā neizmantojamu zemi), 
nekustamā īpašumu ar kadastra nr. 76620070096. Zemes kopplatība 9.0 
ha. Lauksaimniecībā izmantojamā zeme 6.4 ha. Zemes gabals nav 
meliorēts. 
Lūdzam transformācijas veikt visā zemes gabalā. 
(meža zeme) Pielikumā: Zemes robežu plāns (ekspluatācija) uz 1. lpp 
(14.05.2011.) 

Zemes robežu plāns ĥemts  vērā, tiks 
izvērtēts 
teritorijas 
plānojumā. 

5. Guntis 
Piteronoks 

Rēzekne, 
Jaunupes iela 
18. 

„Daugavieši3” 
76480040097 
 

Lūdzu izsniegt izziĦu par nekustamā īpašuma (zemes gabala) 
„Daugavieši 3”, kadastra nr. 76480040097, adrese: RiebiĦu novads, 
Galēnu pagasts atĜauto izmantošanas mērėi saskaĦā ar aktuālo 
pašvaldības teritorijas plānojumu. (31.03.2011.) 

- ĥemts vērā. 

Fizisko un juridisko personu iesniegumi 1. posma laikā 
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6. SIA „STIG” 
Valdes loceklis 
G. StoĜerovs 

Juridiskā adrese: 
Rīgas iela 75a., 
Līvāni, LV-
5316 

„Kaijas” 
76760040221 

Lūdzu mainīt zemes lietošanas mērėi nekustamajam īpašumam 
„Kaijas”, Silajāji, SilajāĦu pagasts, RiebiĦu novads, zemes gabalam ar 
kadastra numuru 76760040221, no lauksaimniecības zemes uz ăimenes 
māju dzīvojamās apbūves zemi, kas uz šo brīdi atbilst SilajāĦu ciema 
teritorijas plānojumam. (06.04.2011.) 

Zemes robežu plāns 
SilajāĦu ciema 
teritorijas esošā un 
plānotā (atĜautā) 
izmantošana un 
aizsargjoslas 

ĥemts  vērā, tiks 
izvērtēts 
teritorijas 
plānojumā. 

7. Monika Mičule SīĜukalna 
pagastā 

7678 003 0314 Lūdzu nepiemērot man 3% zemes nodokli zemes vienībai 7678 003 
0314, 4,7 ha, par 2010. gadu, jo to pamato, ka tā ir lauksaimniecībā 
izmantojama zeme, kas nav apstrādāta. Patiesībā šis zemes gabals nav 
apstrādājams jau kopš 90tajiem gadiem, jo platība ir izdegusi līdz pat 
drenu caurulēm, un ne jau manas vainas dēĜ. Blakus bija tā saucamās 
brīvās platības. Vasarā kāds bija aizsvilinājis tās pĜavas, manā gabalā 
bija iesēti vasaras mieži. Tā platība perināja degšanu visu vasaru, līdz 
nonāca arī līdz manam gabalam. Līdz rudenim, kad labību vāca, liesma 
stiepās kombainam astē. DaĜa platības ar miežiem arī bija izdegusi. 
Sakarā ar to, ka zemes gabals ir kūdrains, degšanu ierobežot nevarējām 
ne saviem, ne pagasta spēkiem. Bija izsaukti arī ugunsdzēsēji, kas 
atteicās jeb ko palīdzēt. Tā nu tas gabals nav apstrādājams kopš tās 
vasaras. Lūdzu rast risinājumu šajā jautājumā. Pa šiem gadiem esmu 
izstaigājusi vairākas iestādes, bez rezultātiem. Visi noplāta rokas un 
neko nespēj ieteikt. Saka: „Liecies mierā, lai tas tā stāv”. LAD ā atbaltm 
nevienu gadu neesmu iesniegusi. (22.02.2011.) 

- PieĦemts 
informācijai un 
darbam. Tieši 
neattiecas uz 
teritorijas 
plānošanas jomu. 

8. V. Upeniece 
kundzes 
p.k. 19125-
12188 

PreiĜi, LV-5501, 76700120074 Man pieder neizmantojama zeme: RiebeĦu novada Rušonas pagastā ar 
kadastra nr. 76700120074, „SAMI”. Esmu saĦēmusi paziĦojumu par 
zemes nodokli 2011. gadam, kurā ir izdarīti papildus aprēėini par 2010. 
gadu par neapstrādātu lauksaimniecībā izmantojamo zemi, 5000 ha 
platībā. 
Sakarā r to, ka likumā par pašvaldībām 3. pantā teikts, ka pašvaldība ir 
tiesīga lemt par nodokĜu likmēm un atbrīvošanu no tām: 
1) Lūdzu veikt izmaiĦas Valsts  Zemes dienesta Kadastra reăistrā. 
Lūdzu nomainīt attiecīgās platības 5, 000 ha zemes lietošanas (nevar 
izlasīt), kā lauksaimniecībā neizmantojama, jo tā jau vairākus gadus ir 
aizaugusi ar krūmiem. 

- PieĦemts 
informācijai un 
darbam. Tieši 
neattiecas uz 
teritorijas 
plānošanas jomu. 

    2) Lūdzu samazināt nodokĜa likmi (2011. gada martā.)  ĥemts  vērā, tiks 
izvērtēts 
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teritorijas 
plānojumā. 

9. Ēvalda Brona Broni, SīĜukalna 
pagasts, RiebiĦi 
novads 

„Stārėieši” 
76780030255 

Lūdzu transformēt nekustamā īpašuma „Stārėieši”, zemes kadastra 
numurs 76780030255 krūmāju zemi par apbūvei izmantojamo zemi. 
(28.04.2011.) 

Zemes robežu plāns ĥemts  vērā, tiks 
izvērtēts 
teritorijas 
plānojumā. 

10. Ēvalda Tumova Gelenova, 
Rušonas pag., 
RiebiĦu nov. 

„Gelenova” 
76700090032 
 

Lūdzam transformēt nekustamā īpašuma „Gelenova” zemes kadastra 
numurs 76700090032 lauksaimniecībā izmantojamo zemi par apbūves 
zemi. Teritorijas plānojumā perspektīvajā zemes gabala izmantošanā 
noteikt par rekreācijai izmantojamo zemi. (12.04.2011.) 

Zemes robežu plāns ĥemts  vērā, tiks 
izvērtēts 
teritorijas 
plānojumā. 

11. Kristīna 
MarhiĜevičas 
p.k. 090182-
11211 

Rušonas pag. 76700090070 Saistībā ar Rušonas pagasta plānojuma grozījumiem, lūdzu transformēt 
man piederoša zemes gabala, kadastra Nr.: 76700090070, daĜu ar kopējo 
platību 400 m2 no „Lauksaimniecībā izmantojamā teritorija” uz 
„Ražošanas un darījumu apbūves teritoriju” ar šādām koordinātām: 
a. 232417,8949; 682340,15; 
b. 232417,8949; 682360,15; 
c. 232497,8918; 682340,15; 
d. 232497,8918; 682360,15; 

(16.05.2011) 

 ĥemts  vērā, tiks 
izvērtēts 
teritorijas 
plānojumā. 

12.  Pēteris Mičulis „Vecpurvi” 
SīĜukalna 
pagasts 
RiebiĦu novads 
LV-5331 

 Pašvaldības teritorijas plānojuma un attīstības programmas izstrādē ir 
jāĦem vērā aktuālās, ekonomiskās situācijas izmaiĦas valstī un pagastā. 
Iepriekšējais plānojums tika veikts atsevišėi indivīdu interesēs, kas 
izmantoja savu ietekmi sabiedrībā, lai plānojumu veiktu tikai un tikai 
savtīgās interesēs, nerēėinoties ar pārējo sabiedrību. Bez jebkāda 
teritoriālā plānojuma tika izveidots ceĜš „Stikāni” – „Sondari”, kura 
UlmaĦa laikos nebija un dabā nav bijis. 
CeĜš izveidots uz citu īpašnieku mantojamām zemēm. Lai gan ceĜa 
ieinteresētajām personām (sabiedrībai) nevajag un tās ceĜu neveidoja uz 
sev piederošām zemēm. Pastāvot ceĜam radās neprognozējamas 
applūšanas situācijas, gan janvāra mēnesī, gan pavasarī, jo ceĜš aizturēja 
radušos atkušĦu ūdeĦus. Applūšana notika tik stipri, ka ūdens 
appludināja ēku pamatus, pat pirmos guĜbūves baĜėus. Siltumnīca un 
pagrabs atradās ūdenī. Radās graudu žāvētavas pamatu pastiprināta 
nosēšanās, kā arī dzīvojamās mājas siju un grīdas būtiski bojājumi. 
Ūdens veicināja arī pārējo būvju bojāeju. Tika iznīcināti ziemas dārzāju 
stādījumi. 
Pēc vairāku gadu lūgumiem par ceĜa likvidāciju, RiebiĦu novada dome 

 PieĦemts 
informācijai un 
darbam. 
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pieĦēma lēmumu ceĜu likvidēt, kas arī tika izdarīts 2007. gadā. Radās 
ūdens notece. Laukiem tika mainīts apstrādes virziens tā, lai ūdens pēc 
iespējas ātrākā laikā atbrīvotu sējumus – stādījumus, ogu krūmus, 
ābeles. Izveidojās laba lauku apstrādes kultūra, kas vairs nedarīja 
zaudējumus. Arī pašreiz ceĜa dabā nav piecus gadus un nav iedomājams, 
ka vēl no jauna tiktu atjaunots ceĜš, kas sadala īpašumu divās daĜās un 
rada apgrūtinājumu lauku apstrādē. 
NelabvēĜi, bezkaunīgi cilvēki ar melu un viltojumu palīdzību visādos 
veidos mēăināja atjaunot ceĜu, izdomājot nepamatotus visādus 
ieganstus, kas neatbilst faktiskai situācijai. 
RiebiĦu novada dome ieinteresētajām personām atremontēja kapitāli 
divus izbraucamus ceĜus – vajagot četrus izbraucamus ceĜus. 
Bijusī SīĜukalna pašvaldība pat slepeni, prettiesiski zemi zem ceĜa 
ierakstīja par pašvaldības zemi, lai gan atbilstoši likuma „par valsts un 
pašvaldībaz zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu 
zemesgrāmatās” Trešā panta 2.d. 2. punktam un 4.p. 2.d. 5. punktam, 
zemes reformas laikā pašvaldībām piekrīt un uz tās vārda zemes 
grāmatās ierakstāma zeme, kura 1940. g. 21. jūlij ā piederēja fiziskajām 
un juridiskajām personām , ja šīs personas nav pieprasījušas atjaunot 
īpašumtiesības uz zemi vai arī zemes īpašumtiesību atjaunošana likumos 
nav paredzēta (likuma 3.p. 2.d.) vai zemes piederība 1940. g. 21. jūlij ā 
nav konstatēta. 
Arī no kartes redzams, ka iezīmētais vecajā teritoriālajā plānojumā ceĜš 
nav vajadzīgs, jo ieinteresētā saimniecība var nokĜūt uz saviem laukiem 
pa pašam piederošo īpašumu. 
Tāpēc, lai uzlabotu atrisinātu radušos situāciju jaunā teritoriālā 
plānojumā ceĜš „Stikāni” – „Sondari” ir jāizslēdz, jo paralēli ir lielceĜš 
SīĜukalns – VarakĜāni. Minētajā situācijā sarežăījumi neradīsies. 
Klāt pievienoju plānu, kas parāda reālo situāciju dabā 
(04.07.2011) 
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3. SADARBĪBA AR VALSTS INSTIT ŪCIJĀM 

 
Nr.p.k. Instit ūcija Nosūtīts 

nosacījumu 
pieprasījums 

SaĦemti nosacījumi 

1.  Vides aizsardzības un reăionālās attīstības ministrija 08.02.2011. 
Nr.1.3-09/91 

 

2.  Valsts vides dienesta Daugavpils reăionālā vides 
pārvalde 

08.02.2011. 
Nr.1.3-09/91 

02.03.2011. 
Nr. 2.5.-21./253 

3.  Valsts kultūras pieminekĜu aizsardzības inspekcija 08.02.2011. 
Nr.1.3-09/91 

09.03.2011. 
Nr. 06-11/496 

4.  VAS „Latvijas Valsts ceĜi” 08.02.2011. 
Nr.1.3-09/91 

22.02.2011. 
Nr. 4.6.4./23 

5.  Veselības inspekcija 08.02.2011. 
Nr.1.3-09/91 

04.04.2011. 
Nr. 5.10-13/57 

6.  Valsts Zemes dienesta Latgales reăionālā nodaĜa 24.02.2011. 
Nr. 1.3-09/119 

04.04.2011. 
Nr. 10-03/22264 – 15/1 

7.  AS „Sadales tīkls” Austrumu reăions 08.02.2011. 
Nr. 1.3-09/91 

14.03.2011. 
Nr. 30R1A0-02.01/309 

8.  AS „Latvijas Gāze” 08.02.2011. 
Nr. 1.3-09/91 

16.03.2011. 
Nr. 27.4-1/667 

9.  Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales 
reăiona brigādes PreiĜu daĜa 

08.02.2011. 
Nr. 1.3-09/91 

14.02.2011. 
Nr. 22/9.7-2.24-18 

10.  Latgales plānošanas reăions 08.02.2011. 
Nr. 1.3-09/91 

21.02.2011. 
Nr. 2-4.3/61 

11.  LAD Dienvidlatgales reăionā lauksaimniecības 
pārvalde 

MK noteikumi 1148. 13.10.p. svītrots ar MK 
23.08.2011. noteikumiem Nr.655; Tā vietā tiek 
saĦemti nosacījumi no VSIA „Zemkopības 
ministrijas nekustamie īpašumi” 

12.  VAS „Latvijas valsts meži”  17.06.2011 16.05.2011 
13.  Valsts meža dienests Dienvidlatgales virsmežniecība 08.02.2011. 

Nr. 1.3-09/91 
07.03.2011. 
Nr. 3-3/104 

14.  Dabas aizsardzības pārvalde 28.06.2011. 
Nr. 11/135 

26.07.2011. 
Nr. D 3.20/16 

15.  SIA „TELE 2” 02.05.2011. 
Nr. 1.3-09/301 

24.05.2011. 
Nr. TD 2011/0100 

16.  SIA „Latvijas Mobilais Telefons” 08.02.2011. 
Nr. 1.3-09/91 

16.02.2011. 
Nr. 233/ZW 

17.  SIA „BITE Latvija” 08.02.2011. 
Nr. 1.3-09/91 

11.02.2011. 
Nr. LV4000-8 

18.  SIA “ Lattelecom” 08.02.2011. 
Nr. 1.3-09/91 

17.02.2011. 
Nr. 2835-1 

19.  Valsts akciju sabiedrība „Latvijas dzelzceĜš” 08.02.2011 03.03.2011. 
Nr. DNR  

20.  Aglonas novada pašvaldība 08.05.2011. 
Nr.1.3-09/301 

12.05.2011. 
Nr. 3-4/693 

21.  Rēzeknes novada pašvaldība 08.02.2011. 
Nr.1.3-09/91 

25.02.2011 
Nr. 4-17/387 

22.  Daugavpils novada pašvaldība 08.02.2011. 
Nr.1.3-09/91. 

27.07.2011 
Nr.02.1-09/711 

23.  Latvijas Vides, Ăeoloăijas un meteoroloăijas centrs 08.02.2011. 
Nr.1.3-09/91 

22.02.2011 
Nr. 4-3/264 

24.  Latvijas Ăeotelpiskās informācijas aăentūra  20.06.2011 
Nr.359/1-14.2 

5.1. Institūciju sniegtā informācija, nosacījumi un atzinumi 
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25.  VSIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” 02.05.2011. 
Nr. 1.3-09/301 

25.05.2011 
Nr. 1-4/360L 

26.  Vides pārraudzības valsts birojs 08.02.2011. 
Nr.1.3-09/91 

14.02.2011 
Nr. 7-01/23 
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5.2. Pārskats par nosacījumu iekĜaušanu teritorijas plānojumā 

N.p.k. Institūcija Nosacījumi Komentārs par nosacījumu 
Ħemšanu vērā 

    
1.  Valsts vides dienesta 

Daugavpils reăionālā vides 
pārvalde 

Teritorijas plānojumam jābūt izstrādātam saskaĦā ar LR 22.05.2002 likuma 
„Teritorijas plānošanas likums" un MK 10.10.2009. noteikumu Nr. 1148. 
„Vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma noteikumi" prasībām. 

ĥemts vērā. 

  Teritorijas plānojuma kartēs nepieciešams atzīmēt publiskās ūdenstilpes, kā 
arī paredzēt potenciālo pludmaĜu ierīkošanas vietas 

ĥemts vērā. 

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

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

ĥemts vērā. 

  Nepieciešams ietvert informāciju par novada teritorijā esošiem artēziskiem 
urbumiem un iekĜaut sekojošas ziĦas: urbumu saraksts, atrašanās vieta, 
īpašnieks, lietotājs, stāvoklis, aizsargjoslas, plānotā apsaimniekošana. 
Urbumus jāatspoguĜo dabas pamatnes kartē. 

ĥemts vērā. 

  IekĜaujot RiebiĦu novada teritorijas plānojuma izstrādē MK 10.10.2009 
noteikumu Nr. 1148. „Vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma noteikumi" 
28.15. punktā minēto informāciju, jāievēro LR MK 16.05.2006. noteikumu 
Nr. 400 „Noteikumi par vides aizsardzības prasībām degvielas uzpildes 
stacijām, naftas bāzēm un pārvietojamām cisternām" prasības. 

ĥemts vērā. 

  Izstrādājot MK 10.10.2009 noteikumu Nr. 1148. „Vietējās pašvaldības 
teritorijas plānojuma noteikumi" 28.17. punktā minētos nosacījumus, 
jāievēro LR MK 27.07.2004. noteikumu Nr. 628 „īpašās vides prasības 
piesārĦojošo darbību veikšanai dzīvnieku novietnēs" prasības. 

ĥemts vērā. 

  Izstrādājot MK 10.10.2009 noteikumu Nr. 1148. „Vietējās pašvaldības 
teritorijas plānojuma noteikumi" 28.13. punktā nosacījumus, jāievēro MK 
28.12.2004. noteikumu Nr. 1069 „Noteikumi par ārējo inženierkomunikāciju 
izvietojumu pilsētās, ciemos un lauku teritorijās" prasības. 

ĥemts vērā. 
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  Sadalīt teritoriju pēc lietošanas mērėiem (lauksaimniecībai, rekreācijai, 
apbūvei un ražošanai izmantojamās zonas u.t.t.). Iespējamo ražošanas 
uzĦēmumu izvietošanu paredzēt vietās, kur būs vismazākā ietekme uz vidi 
un cilvēka veselību. 

ĥemts vērā. 

  Jānosaka teritorijas, kurām, saskaĦā ar MK 10.10.2009 noteikumu Nr. 1148. 
„Vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma noteikumi" 53. - 58. p. prasībām, 
ir izstrādājami detālplānojumi un atzīmēt tās grafiskajās kartēs (plānos). 

ĥemts vērā. 

  Plānā jāatzīmē piesārĦotās un potenciāli piesārĦotās vietas atbilstoši MK 
20.11.2001. noteikumu Nr. 483 „PiesārĦoto un potenciāli piesārĦoto vietu 
apzināšanas un reăistrācijas kārtība" prasībām, un jānosaka darbības 
ierobežojumus tajās. 

ĥemts vērā. 

  Nepieciešams iekĜaut un iezīmēt esošās un perspektīvē izmantojamās derīgo 
izrakteĦu atradnes (informācija par derīgo izrakteĦu atradnēm pieejama 
VSIA „Latvijas Vides, ăeoloăijas un meteoroloăijas centrs"). Izstrādājot 
RiebiĦu novada teritorijas plānojumu jāiekĜauj tajā arī izstrādātos karjerus, 
kuros nepieciešams veikt rekultivāciju, jāveic potenciālo rekultivējamo vietu 
uzkartēšanu. 

ĥemts vērā. 

  Izstrādāt neizmantoto un nesakopto teritoriju izmantošanas koncepciju un 
paredzēt bojāto zemju rekultivāciju. 

ĥemts vērā. 

  14. Valsts vides dienesta Daugavpils reăionālā vides pārvalde vienlaicīgi 
informē, ka izstrādājot RiebiĦu novada teritorijas plānojumu,  nepieciešams 
ievērot LR likuma "Par ietekmes uz vidi novērtējumu" un MK noteikumu 
Nr. 157 no 23.03.2004. „Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēăiskais 
novērtējums" prasības. 

ĥemts vērā. 

  Vienlaicīgi VVD Daugavpils RVP dara zināmu, ka informāciju un 
nosacījumus attiecībā uz īpaši aizsargājamām dabas teritorijām sniedz Dabas 
aizsardzības pārvalde (Baznīcas ielā 7, Sigulda), saskaĦā ar MK 10.10.2009 
noteikumu Nr. 1148. „Vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma 
noteikumi"13.13. p. un MK 02.06.2009. noteikumu Nr. 507 „Dabas 
aizsardzības pārvaldes nolikums" 3.15.p. prasībām. 

ĥemts vērā. 

  Atgādinām, ka izstrādātā RiebiĦu novada teritorijas plānojuma pirmo 
redakciju nepieciešams iesniegt Valsts vides dienesta Daugavpils reăionālajā 
vides pārvaldē izskatīšanai saskaĦā ar MK 10.10.2009 noteikumu Nr. 1148. 
„Vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma noteikumi", 37.2 p. prasībām. 

ĥemts vērā. 
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  Pēc lēmuma par RiebiĦu novada teritorijas plānojuma apstiprināšanu 
pieĦemšanas, saskaĦā ar LR MK 10.10.2009 noteikumu Nr. 1148. „Vietējās 
pašvaldības teritorijas plānojuma noteikumi", 48.3.p. prasībām, divu nedēĜu 
laikā pēc RiebiĦu novada teritorijas plānojuma stāšanās spēkā, Jums VVD 
Daugavpils RVP nepieciešams iesniegt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā 
apstiprināto RiebiĦu novada teritorijas plānojumu elektroniskajā versijā. 

ĥemts vērā. 

2.  Valsts kultūras pieminekĜu 
aizsardzības inspekcija 

RiebiĦu novadā atrodas 25 kultūras pieminekĜi – 20 no tiem ir valsts 
nozīmes, bet 5 vietējas nozīmes. Tie iekĜauti spēkā esošajā valsts 
aizsargājamo kultūras pieminekĜu sarakstā, kuru 29.10.1998. apstiprinājusi 
LR Kultūras ministrija ar rīkojumu Nr. 128 (skat. Valsts aizsargājamo 
kultūras pieminekĜu sarakstu 6.1. nodaĜa).  
Inspekcija ir uzsākusi darbu kultūras pieminekĜu teritoriju precizēšanā, 
Ħemot vērā VZD datu publicēšanas portālā www.kadastrs.lv pieejamo 
informāciju. Plānojuma izstrādes gaitā, sadarbībā ar Inspekcijas struktūrdaĜu 
speciālistiem, iespējama objektu un teritoriju precizēšana. 

ĥemts vērā. 

  SaskaĦā ar likuma Par kultūras pieminekĜu aizsardzību 23. pantu un 
Aizsargjoslu likuma 8. pantu aizsardzības zona ap valsts aizsargājamiem 
kultūras pieminekĜiem lauku teritorijās noteikta ne mazāk par 500m, ja 
aizsardzības zona nav noteikta īpaši. Jebkuru saimniecisko darbību 
pieminekĜu aizsardzības zonā drīkst veikt tikai ar Inspekcijas atĜauju. 

ĥemts vērā. 

  Plānojot teritorijas izmantošanu vai paredzot jebkāda veida saimniecisko 
darbību kultūras pieminekĜos vai to aizsardzības zonās, saistoši sekojoši 
normatīvie akti: 
− Likums Par kultūras pieminekĜu aizsardzību; 
− MK 26.08.2003. noteikumi Nr. 474 Noteikumi par kultūras pieminekĜu 

aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju, valsts pirmpirkuma tiesībām un 
vidi degradējoša objekta statusa piešėiršanu; 

− citi normatīvie akti, kuros ietverti kultūras pieminekĜu aizsardzības 
jautājumi; 

ĥemts vērā. 

  Kultūras pieminekĜu un to aizsardzības zonu teritorijās nav plānojama tāda 
saimnieciskā darbība, kas var iznīcināt kultūras pieminekli vai mazināt 
kultūras pieminekĜu 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 izrakteĦu ieguves teritorijas. Saimnieciskā darbība 
kultūras pieminekĜu aizsardzības zonā plānojama saglabājot kultūras 
piemineklim atbilstošo vidi, kā arī nodrošinot pieminekĜa vizuālo uztveri. 

ĥemts vērā. 
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  Arheoloăisko pieminekĜu teritorijās nav plānojama jaunu objektu būvniecība 
un ar zemes reljefa pārveidojumiem saistīti darbi - smilts vai grants karjeri; 

ĥemts vērā. 

  Teritorijas plānojuma teksta daĜā (paskaidrojuma rakstā) ietverama un 
papildināma informācija: 
− par kultūras mantojumu RiebiĦu novadā kopumā; 
− par valsts aizsargājamiem nekustamiem kultūras pieminekĜiem: to 

uzskaitījums, raksturojumsun informācija par pieminekĜa pašreizējo 
stāvokli un saglabāšanas pasākumiem. Aprakstu vēlams papildināt ar 
aktuālu objektu raksturojošu foto attēlu 

ĥemts vērā. 

  Grafiskajā daĜā ar apzīmējumiem un numerāciju uzrādāmi nekustamie 
kultūras pieminekĜi un aizsardzības zonas ap tiem. Grafiskajam materiālam 
pievienojams skaidrojums (eksplikācija) ar katra pieminekĜa nosaukumu un 
valsts aizsardzības numuru. 

ĥemts vērā. 

  Apbūves noteikumos iekĜaut: 
− prasības kultūras pieminekĜu aizsardzībai un izmantošanai; 
− norādāmi kādi aprobežojumi ievērojami kultūras pieminekĜu aizsardzības 

zonās, tajā skaitā uz zemes gabalu dalīšanu - apvienošanu, būtisku 
kultūrvēsturiskās ainavas pārveidošanas pasākumu veikšanu. 

− prasības ēku, kuras vecākas par 50 gadiem nojaukšanai; 
− prasības stādījumu, kuri vecāki par 50 gadiem apsaimniekošanai; 
− atsevišėā nodaĜā ietveramas prasības novada nozīmes kultūrvēsturisko 

objektu aizsardzībai un izmantošanai, ja šādi objekti ir pašvaldībā noteikti. 

ĥemts vērā. 
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  Valsts kultūras pieminekĜu aizsardzības inspekcija iesaka 
− teritorijas plānojuma izstrādes gaitā ap kultūras pieminekĜiem izstrādāt 

individuālas aizsardzības zonas, vadoties no konkrētas pieminekĜa 
atrašanās vietas un iespējamās ārējās vizuālās ietekmes un pieminekĜa 
ainaviskās uztveres, atbilstoši MK 19.07.2003. noteikumiem Nr. 392 
Kultūras pieminekĜu aizsargjoslu (aizsardzības zonu) noteikšanas 
metodika. Kultūras piemineklim individuāli noteikta aizsardzības zona - 
samazināta vai paplašināta, atbilstoši konkrētai situācijai dabā, Ĝautu 
racionālāk plānot teritorijas izmantošanu un precizēt ar kultūras 
pieminekĜa aizsardzību saistītos apgrūtinājumus. 

− 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 
iekĜautas spēkā esošajā Valsts aizsargājamo kultūras pieminekĜu sarakstā. 
Tās būtu ievērojamu cilvēku dzīves vietas, atsevišėi 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. 

− Jautājumos par kultūrvēsturisko mantojumu plānojamā teritorijā 
konsultēties ar Latgales reăionālo nodaĜu (tel.64625159). 
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3.  VAS „Latvijas Valsts ceĜi”, Informējam, ka RiebiĦu novadā atrodas šādi VAS „Latvijas Valsts ceĜiem” 
piederoši ceĜi 
AutoceĜa nosaukums Minimālā ceĜa 

zemes 
nodalījuma josla 
(m) 

Aizsargjosla no 
ceĜa ass (m) 

Minimālā 
apbūves līnija no 
ceĜa ass (m) 

A13 Krievijas robeža(GrebĦeva)-
Rēzekne-Daugavpils- Lietuvas robeža 
(Medums) 

31 100 100 

P58 ViĜāni-PreiĜi-Špoăi 27 60 30 

P62 Krāslava-PreiĜi-Madona 22 60 30 

V553 Tiskādi-Kruėi-RiebiĦi 19 30 30 

V577 Puša-Krāce-SilajāĦi-RiebiĦi 19 30 30 

V595 ViĜāni-Maltastrupi-Lomi 19 30 30 

V735 Stabulnieki-SīĜukalns-
VarakĜāni 

19 30 30 

V73 7 Kokorieši-Jezufunova-
Dravnieki 

19 30 30 

V739 Galēni-SīĜukalns-Stirniene 19 30 30 

V740 ZeimuĜi-Lomi-RiebiĦi 19 30 30 

V742 PreiĜi-Gailīši-Krāces stacija 19 30 30 

V743 PievedceĜš "Zīlānu" karjeram 19 30 30 

V744 Kastīre-Kategrade-KapiĦi 19 30 30 

V746 PievedceĜš Aglonas stacijai 19 30 30 

V749 Aglonas stacija-Aizkalne-Babri 19 30 30 

V751 Upmala-Ančkini-PieniĦi-Kauša 19 30 30 

V761 Rožupe-VarakĜāni 19 30 30 

V763 PievedceĜš "KankuĜu" karjeram 19 30 30 

V764 PievedceĜš "SkangaĜu" karjeram 19 30 30 
 

ĥemts vērā. 
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  Plānojot teritoriju apbūves attīstību, jāĦem vērā demogrāfisko situāciju 
Latvijā (iedzīvotāju skaita samazināšanās un aprūpējamo cilvēku īpatsvara 
palielināšanās), kas nosaka nepieciešamību vispirms rekonstruēt esošās 
blīvāk apdzīvotās, tās labiekārtojot un paplašinot, nevis izveidot jaunas 
apbūves teritorijas. Šāda pieeja Ĝautu koncentrētāk izmantot sabiedrības 
radītā kopprodukta līdzekĜus vairākuma iedzīvotāju interesēs labākas 
sadzīves vides izveidošanai un tās kvalitatīvai uzturēšanai. 

ĥemts vērā. 

  Apbūves teritoriju (jauno, vai rekonstruējamo un paplašināmo esošo) saisti ar 
valsts autoceĜu tīklu veikt, ievērojot "pakāpeniskuma" principu, tas ir, to 
tiešos pieslēgumus paredzēt pie pašvaldību (galvenokārt) vai valsts vietējiem 
autoceĜiem, orientējoties uz pieslēgumu kopīgā skaita samazināšanu un 
savstarpēju attālināšanu perspektīvā, kas uzlabotu satiksmes drošības 
apstākĜus. Jaunu pieslēgumu plānošana valsts galvenajiem autoceĜiem nav 
pieĜaujama, bet reăionālajiem tikai izĦēmuma gadījumos, ja tas ir saistīts ar 
esošā transporta tīkla pārplānošanu plašākā apkārtnē. 

ĥemts vērā. 

  Nosakot teritorijas, kam obligāti jāizstrādā detālie plānojumi, ir jāĦem vērā 
princips, ka, ja nav nodrošināta piekĜūšana kādam atsevišėam zemes 
īpašumam vai arī uzsākot, vai paplašinot uzĦēmējdarbību, vai attīstot 
apdzīvojamo apbūvi uz esošiem zemju īpašumiem, kā arī veicot to sadali 
vairākos, pašvaldībai saskaĦā ar LR MK noteikumu Nr. 1148 (06.10.2009) 
6., 7., 8. un 9. punktu šiem īpašumiem ir jāierosina detālplānojumu izstrāde. 
Tajā pilnībā jāatrisina piekĜūšana katrai zemes vienībai, ievērojot 
"pakāpeniskuma" principu teritoriju pieslēgšanai valsts autoceĜu tīklam. 
Katrā konkrētā gadījumā jāizskata nepieciešamība vienlaicīgi izstrādāt 
detālplānojumus arī blakus īpašumiem kopēja iekšējo ceĜu tīkla izveidošanai 
teritorijām pie valsts autoceĜiem starp jau esošiem jebkuras piederības 
publisko autoceĜu pieslēgumiem valsts autoceĜam, pēc iespējas samazinot jau 
esošo atsevišėo īpašumu pieslēgumu skaitu. 

ĥemts vērā. 

  Teritorijas plānojuma saturā jābūt perspektīvai RiebiĦu novada transporta 
shēmai (ietverot plānotās jaunās apbūves teritorijas), kura atspoguĜotu 
piekĜūšanas iespēju nodrošināšanu ikvienam īpašumam (arī pa atsevišėiem 
gājēju un veloceliĦiem), ar akcentētām vietējā ceĜu (ielu) tīkla pieslēgšanās 
vietām valsts autoceĜu tīklam; 

ĥemts vērā. 
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  Teritorijas plānojumā īpaši (ar noteiktu apzīmējumu grafiskajā daĜā un 
attiecīgu skaidrojumu tekstā) ir jāatzīmē teritorijas tieši blakus valsts 
galvenajiem un reăionālajiem autoceĜiem, kurām (kopumā vai atsevišėiem 
zemes īpašumiem) nav un nevar tikt plānotas piekĜūšanas iespējas no tiem, ja 
izstrādātā plānojuma ietvaros nav atrisināta piekĜūšana no pašvaldību vai 
valsts vietējiem autoceĜiem. 

ĥemts vērā. 

  Dzīvojamās un publiskās apbūves teritorijas plānot tādā attālumā no ceĜiem, 
kas neprasa papildus pasākumus aizsardzībai pret autotransporta radīto 
troksni. Izstrādājot teritoriju plānojumu jāĦem vērā 2004. gada 13. jūlija 
Ministru kabineta noteikumu Nr.597 „Vides trokšĦa novērtēšanas 
Kārtība" un noteikumu Nr.598 „Noteikumi par akustiskā trokšĦa 
normatīviem dzīvojamo un publisko ēku telpās" 2. pielikuma 3. punkta 
prasības; 

ĥemts vērā. 

  servisa objektus plānot tikai teritorijās ar ātruma ierobežojumu 50 km/h. 
Teritorijās ārpus šādiem ātruma ierobežojumiem, servisa objektu iespējamās 
(atĜautās) vietas pie valsts galvenajiem un reăionālajiem autoceĜiem plāno 
Satiksmes ministrija, atbilstoši projektēšanas normatīviem. 

ĥemts vērā. 

  SaskaĦā ar grozījumiem 1992. gada 11. marta likumā "Par autoceĜiem" 
mainīts valsts autoceĜu iedalījums, attiecīgi: galvenie autoceĜi uz galvenie 
autoceĜi 1.šėiras autoceĜi uz reăionālie autoceĜi 2.šėiras autoceĜi uz vietējie 
autoceĜi 

ĥemts vērā. 

  − SaskaĦā ar grozījumiem 1992. gada 11. marta likumā "Par autoceĜiem" 
mainīta Valsts, pašvaldību un komersantu autoceĜu būvniecībai, 
uzturēšanai un aizsardzībai, nepieciešamā ceĜu zemes nodalījuma joslas 
noteikšanas kārtība:  

− 25 metri — divu brauktuvju autoceĜam ar sadalošo joslu līdz 10 metriem; 
− 15,5 metri — vienas brauktuves autoceĜam ar klātnes platumu no 12,5 

metriem līdz 20 metriem; 
− 13,5 metri — vienas brauktuves autoceĜam ar klātnes platumu no 10,5 

metriem līdz 12 metriem;  
− 11 metru — vienas brauktuves autoceĜam ar klātnes platumu no 8,5 

metriem līdz 10 metriem; 
− 9,5 metri — vienas brauktuves autoceĜam ar klātnes platumu līdz 8 

metriem. 

ĥemts vērā. 
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  Par aizsargjoslām: Ievērot noteiktās autoceĜu aizsargjoslas saskaĦā ar 
„Likumu par autoceĜiem" un "Aizsargjoslu likumu". AutoceĜu aizsargjoslas 
zemes paliek zemju lietotāju rīcībā un tiek izmantotas, ievērojot Aizsargjoslu 
likuma noteikumus. Valsts autoceĜu zemes nodalījuma joslas zemes ir Valsts 
akciju sabiedrības "Latvijas Valsts ceĜi" lietojumā. Šajā ceĜu zemes 
nodalījuma joslā ir aizliegts veikt jebkādus darbus bez Valsts akciju 
sabiedrības "Latvijas Valsts ceĜi" atĜaujas.  

ĥemts vērā. 

  Par būvniecību: Pirms visa veida projektēšanas darbiem, kas saistīti ar 
satiksmes kustības drošību un/vai objektiem, kas atradīsies autoceĜu zemes 
nodalījuma joslā un aizsargjoslā, ir jāsaĦem VAS "LVC" tehniskie noteikumi 
un jāsaskaĦo izstrādātais projekts. Pirms jebkura veida transportbūvju 
būvniecības , rekonstrukcijas uzsākšanas, Būvvaldē izsniegtā būvatĜauja 
jāreăistrē VAS "I atvijas Valsts ceĜi". Jebkura veida darbība, kas saistīta ar 
satiksmes kustības drošību, jāveic saskaĦā ar MK 2001. gada 23. oktobra 
noteikumiem Nr. 446 "Būvnoteikumi darbiem autoceĜu tīklā". 

ĥemts vērā. 

  Par zemes vienību sadalījumu: Ja zemes gabalu, kurš atrodas līdzās valsts 
autoceĜam, ir paredzēts sadalīt, tam ir jāizstrādā zemes ierīcības projekts. 
Pirms tam jāizĦem nosacījumi VAS "Latvijas Valsts ceĜi" . Sadalot esošu 
zemes gabalu vairākos, paredzēt servitūtu jaunizveidotajiem zemes 
gabaliem, piekĜūšanai valsts autoceĜa esošajam pievienojumam 
(nobrauktuvei). Jaunu pievienojumu projektēšana jāveic saskaĦā ar MK 
noteikumiem Nr.505 "Noteikumi par pašvaldību, komersantu un māju ceĜu 
pievienošanai valsts autoceĜiem". 

ĥemts vērā. 

  Par servisa objektiem: Servisa objektu būvprojektēšana un būvniecība gar 
autoceĜiem (ielām) saskaĦojama ar VAS "LVC" un veicama saskaĦā ar MK 
1999. gada 30. marta noteikumiem Nr. 126 "kārtība, kādā gar autoceĜiem 
izvietojami servisa objekti", SM 2000. gada 25. februāra noteikumiem Nr. 5 
"Noteikumi par servisa objektu izvietošanu un pieslēgšanu autoceĜiem". 

ĥemts vērā. 

  Reklāmas vai informācijas objektus projektēt, ievērojot MK noteikumus 
Nr.402 Noteikumi par reklāmas objektu vai informācijas objektu izvietošanu 
gar ceĜiem, kā arī kārtību, kādā saskaĦojama reklāmas objektu vai 
informācijas objektu izvietošana".  

ĥemts vērā. 

  Pēc plānojuma apstiprināšanas, lūdzam plānojuma grafisko daĜu iesniegt 
VAS "Latvijas Valsts ceĜi" gan rastra, gan vektordatu failu formātā. 

ĥemts vērā. 
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4.  Veselības inspekcijai, Izstrādājot RiebiĦu novada teritorijas plānojumu, jāveic situācijas analīze 
novadā sakarā ar esošiem objektiem, kuri var tieši vai netieši izraisīt 
negatīvu ietekmi uz vidi (augsni, ūdens, atmosfēras gaisu) un cilvēka 
veselību. 

ĥemts vērā. 

  Vienlaikus, RiebiĦu novada teritorijas plānojums ir ilgtermiĦa dokuments, 
kurā ataino novada attīstības vīziju, ăeogrāfisko novietojumu un vēsturisko 
attīstību, teritorijas turpmākās izmantošanas risinājumus. Sakarā ar to, Ħemt 
vērā visus RiebiĦu novada perspektīvos objektus, kuri var izraisīt negatīvu 
ietekmi uz vidi un cilvēka veselību un veikt visus nepieciešamos pētījumus, 
izmeklējumus, izstrādāt dokumentus saskaĦā ar esošajiem normatīviem 
aktiem un ar ieinteresēto institūciju nosacījumiem. 

ĥemts vērā. 

  Plānojot objektu izvietošanu RiebiĦu novada teritorijā Ħemt vērā, ka tie 
nedrīkst pasliktināt novada iedzīvotāju dzīves apstākĜus. Visus objektus 
maksimāli iespējami pieslēgt novada esošajiem inženiertīkliem. Paredzēt 
apkārtējai videi maksimāli nekaitīgu apkures veidu. 

ĥemts vērā. 

  Teritorijas plānojumā paredzēt 05.02.1997. gada "Aizsargjoslu likums" 
noteiktās aizsargjoslas un aprobežojumus tajās, noradīt kartogrāfiski.  

ĥemts vērā. 

  Teritorijas plānojumā paredzēt novada iedzīvotāju nodrošināšanu ar dzeramo 
ūdeni, kura kvalitāte atbilst LR MK 29.04.2003. noteikumu Nr. 235 
„Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa 
un kontroles kārt ība" prasībām. Ūdens avotiem, kurus izmanto 
ūdensapgādei, jābūt aizsargātiem no piesārĦojuma. 

ĥemts vērā. 

  Paredzēt RiebiĦu novada teritorijas zonējumu atbilstoši noteiktajam zemes 
izmantošanas veidam. 

ĥemts vērā. 

5.  Valsts Zemes dienesta 
Latgales reăionālai nodaĜai, 

Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19. pants nosaka „pamatojoties 
uz kadastra subjekta iesniegumu, atbilstoši šā likuma 34.panta 
nosacījumiem Kadastra informācijas sistēmā drīkst: 
− sadalīt reăistrētu nekustamā īpašuma objektu vairākos nekustamā īpašuma 

objektos; 
− pievienot daĜu zemes vienības blakus esošai zemes vienībai, neveidojot 

jaunu zemes vienību; 
− mainīt reăistrēta nekustamā īpašuma objekta ārējo kontūru, apjomu vai šo 
īpašuma objektu raksturojošos datus; 

− apvienot vairākus viena veida nekustamā īpašuma objektus vienā 
nekustamā īpašuma objektā." 

ĥemts vērā. 

  SaskaĦā ar Ministru kabineta 2006.gada 14.februāra noteikumu Nr.147 ĥemts vērā. 
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„Noteikumi par Valsts zemes dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādi" 
pielikuma 6.punktu „kadastra objekta un tā datu reăistrācija un aktualizācija 
Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā" tiek veikta par 
maksu. Ja atdalīto nekustamā īpašuma objektu veido kā jaunu īpašumu, tad 
pieprasa maksu gan par sadalītā īpašuma datu aktualizāciju, gan par jaunā 
īpašuma reăistrāciju NĪVK IS. Līdz ar to NodaĜa informē, ka saĦemtā 
informācija ir Ħemta vērā, bet NĪVK IS datu aktualizācija netiks veikta. 

6.  AS „Sadales tīkls” Austrumu 
reăions, 

Esošie elektrotīkli (esošās 330/110/6-20kV apakšstacijas, 20, 10, 6, 0,4kV 
(gaisvadu un kabeĜu) EPL, 20/0,4kV vai 10/0,4kV transformatora punkti, 
sadales punkti) un citi energoapgādes objekti precīzi jāatspoguĜo teritorijas 
plānojumā. Teritorijas plānojumā jāattēlo esošo un plānoto elektroapgādes 
objektu aizsardzībai un ekspluatācijai paredzētās un noteiktās aizsargjoslas. 
Minēto aizsargjoslu attēlošanai izmantot attiecīgo kartes mērogu. 

ĥemts vērā. 

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

ĥemts vērā. 

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

ĥemts vērā. 

  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 piekĜūšanas iespējas. Nav pieĜaujama 
apbūve energoapgādes objektu aizsargjoslās. Elektroietaišu projektēšana un 
būvniecība jāveic atbilstoši 08.11.2005. MK noteikumiem Nr. 841 
"Elektroapgādes būvju būvniecības kārtība". 

ĥemts vērā. 



Pārskats 
RiebiĦu novada teritorijas plānojuma izstrāde 

29 

Konsultāciju uzĦēmums “Grupa 93, 2011. gads 
 

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

ĥemts vērā. 

  AS "Sadales tīkls" lūdz ietvert sekojošu informāciju par aprobežojumiem ap 
sekojošiem sadales tīkla objektiem:  
− 20 kV gaisvadu elektrolīnijas trase mežu zemēs ir noteikta 13 metru platā 

joslā, kas ir vienāda ar aizsargjoslas platumu ārpus pilsētām, ciemiem, kā 
arī pilsētu lauku teritorijās.  

− 20kV gaisvadu elektrolīnijas aizsargjosla pilsētās un ciemos ir 2,5 metru 
attālumā no līnijas ass; 

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

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

ĥemts vērā. 

  Aizsargjosla gar elektrisko tīklu kabeĜu līnijām noteikta 1 metra attālumā uz 
katru pusi no kabeĜu līnijas ass. Aizsargjosla gar elektrisko tīklu sadales 
iekārtām, fīderu punktiem, transformatoru apakšstacijām ir noteikta 1 metra 
attālumā ārpus šo iekārtu nožogojuma vai to vistālāk izvirzīto daĜu 
projekcijas uz zemes vai citas virsmas. 

ĥemts vērā. 

  Jaunu elektroietaišu pieslēgšana un atĜautās slodzes palielināšana AS 
"Sadales tīkls" tīklam notiek saskaĦā ar Sabiedrisko pakalpojumu 
regulēšanas komisijas padomes 2008.gada 20.augusta lēmumā Nr. 264 
apstiprinātiem "Sistēmas pieslēguma noteikumiem elektroenerăijas sistēmas 
dalībniekiem". 

ĥemts vērā. 
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  Informāciju, ka, saskaĦā ar Enerăētikas likuma 19.panta l.daĜu "Jaunu 
energoapgādes komersanta objektu ierīkošanai energoapgādes komersantam 
ir tiesības izmantot jebkuru zemi par vienreizēju samaksu tās īpašniekam 
saskaĦā ar šā likuma 24 .pantu". 
SaskaĦā ar šī līkuma 19.panta 1.1. daĜu: "Energoapgādes komersantam ir 
pienākums saskaĦot ar zemes īpašnieku jaunu energoapgādes objektu 
ierīkošanas nosacījumus, kā arī tiesības saskaĦošanas 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 daĜas izmantošana 
nav iespējama bez šīs zemes izmantošanas; 

− citos likumos noteiktajos gadījumos". 
SaskaĦā ar Enerăētikas likuma 19.panta 1. 2. daĜu: "Energoapgādes 
komersantam ir tiesības veikt jebkura sava objekta rekonstrukciju vai 
modernizāciju, savlaicīgi par to informējot zemes īpašnieku. Zemes 
īpašniekam pienākas vienreizēja samaksa saskaĦā ar šā likuma 24.pantu, ja 
rekonstrukcijas rezultātā palielinās energoapgādes komersanta objekta vai 
aizsargjoslas ap vai gar šo objektu aizĦemtā zemes platība". 
SaskaĦā ar Enerăētikas likuma 19.panta 3. daĜu: "Energoapgādes komersants 
par jauna objekta ierīkošanu vai esošā objekta paplašināšanu brīdina 
nekustamā īpašuma īpašnieku vismaz 30 dienas pirms darbu uzsākšanas". 
Enerăētikas likuma 19. 1. pantā noteikts:  
− Energoapgādes komersantam ir nekustamā īpašuma servitūta tiesības 

ierīkot, attīstīt un ekspluatēt energoapgādes uzĦēmuma objektus. 
− Servitūta tiesības realizē, savstarpēji vienojoties ar nekustamā īpašuma 
īpašnieku. Ja puses nevar vienoties, servitūtu nodibina ar tiesas spriedumu 
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā". 

ĥemts vērā. 

  Informāciju par nekustamā īpašuma īpašnieka tiesībām lūgt pārvietot esošo 
energoapgādes uzĦēmumu objektu, kura pārvietošanas izmaksas atbilstoši 
Enerăētikas likuma 23.panta 2.daĜai, "Esošo energoapgādes uzĦēmumu 
objektu pārvietošanu pēc pamatotas nekustamā īpašnieka prasības veic par 
viĦa līdzekĜiem", jāsedz pārvietošanas ierosinātājam. 

ĥemts vērā. 
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  Veicot darbus aizsargjoslās, kuru dēĜ nepieciešams objektus aizsargāt no 
bojājumiem, pārbūvēt vai pārvietot, aizsardzības, pārbūves vai pārvietošanas 
darbus jāveic pēc saskaĦošanas ar attiecīgā objekta īpašnieku, veicot darbus 
augstsprieguma (330, 110kV) EPL aizsargjoslā tie jāsaskaĦo ar AS 
"Augstsprieguma tīkls" Rīgā, Dārzciema ielā 86, tālrunis 7725371, bet darbu 
veikšana vidsprieguma (20, l0kV) un zemsprieguma (0,4kV) EPL 
aizsargjoslā jāsaskaĦo ar AS "Sadales tīkls" Austrumu reăiona 
Ekspluatācijas daĜas PreiĜu nodaĜas vadītāju E.Soldānu, Aglonas ielā 60, 
PreiĜos, LV-5301. 

ĥemts vērā. 

  Sakarā ar to, ka AS „Sadales tīkls" nav licences mērniecības darbu veikšanai, 
mēs Jūsu novada domei nevaram sniegt pieprasītos kartogrāfiskos datus. Ja 
Jums nepieciešami kartogrāfiskie dati, tos var saĦemt Valsts zemes dienestā 
vai licencētā mērniecības uzĦēmumā. 

ĥemts vērā. 

  Gadījumā, ja RiebiĦu novada domei ir nepieciešams saskaĦot kartogrāfiskos 
datus un saĦemt 20 kV līniju un transformatoru punktu shematisko 
izvietojumu, to var izdarīt AS "Sadales tīkls" Austrumu reăiona PreiĜu 
ekspluatācijas nodaĜā: Aglonas iela 60, PreiĜi, LV-5301. 

ĥemts vērā. 

  Lai veiksmīgāk plānotu AS "Sadales tīkls" elektrotīkla attīstību, vēlams 
savlaicīgi sniegtu informāciju par plānotajiem inženierkomunikāciju remonta 
un rekonstrukcijas darbiem vai iespējamajiem investīciju projektiem RiebiĦu 
novada teritorijā, kas varētu skart AS "Latvenergo" īpašumā esošās 
inženierkomunikācijas. 

ĥemts vērā. 

7.  AS „Latvijas G āze”, Akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" (turpmāk - Sabiedrība) Gāzapgādes 
attīstības departamenta Perspektīvās attīstības daĜa informē, ka RiebiĦu 
novada teritorijā atrodas gāzesvads ar spiedienu virs 1,6 megapaskāliem 
(pārvades gāzesvadi) PreiĜi - Rēzekne DN 300 mm un sakaru kabeĜi  
Informāciju par esošo pārvades gāzesvadu novietnēm var saĦemt 
Sabiedrības Ekspluatācijas iecirknī "Gāzes transports", Biėernieku ielā 111, 
Rīgā, tālrunis 67819033. 

ĥemts vērā. 

  Izstrādājot RiebiĦu novada teritorijas plānojuma inženierkomunikāciju 
sadaĜu par gāzes apgādi lūdzam grafiski atspoguĜot esošo pārvades 
gāzesvadu PreiĜi - Rēzekne DN 300 mm un sakaru kabeĜu novietnes, kā arī 
uzrādīt to ekspluatācijas un drošības aizsargjoslas. Informējam, ka pārvades 
gāzesvads PreiĜi - Rēzekne izbūvēts 2005.gadā un, atbilstoši Aizsargjoslu 
likuma 32.2 panta (21) daĜai, tam no gāzesvada ass uz katru pusi noteikta 25 
m plata drošības aizsargjosla. 

ĥemts vērā. 
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  Teritorijas plānojuma Apbūves saistošajos noteikumos noteikt esošā 
pārvades gāzesvada PreiĜi -Rēzekne DN 300 mm ekspluatācijas un drošības 
aizsargjoslas, kā arī ietvert informāciju par sakaru kabeĜu novietnēm. 

ĥemts vērā. 

  Veicot ēku un inženierkomunikāciju projektēšanu un celtniecību 
nepieciešams ievērot Aizsargjoslu likumā noteiktās ekspluatācijas un 
drošības aizsargjoslas ap pārvades gāzesvadu sistēmām. 

ĥemts vērā. 

  Lai nodrošinātu gāzes apgādi perspektīvajiem rūpnieciskajiem, 
komunālajiem un individuālajiem patērētājiem RiebiĦu novada apdzīvotajās 
vietās, veicot autoceĜu un ielu rekonstrukciju, projektējot jaunus autoceĜus un 
ielas, kā arī esošo ielu sarkanajā līnijās un autoceĜu nodalījumu joslās 
(aizsargjoslās), paredzēt iespējamo sadales gāzesvadu novietni, atbilstoši 
MK kabineta 2004.gada 28.decembra noteikumiem Nr.l069 "Noteikumi par 
ārējo inženierkomunikāciju izvietojumu pilsētās, ciemos un lauku teritorijās" 
un Aizsargjoslu likumam. 

ĥemts vērā. 

  Detalizētu informāciju un precizētas esošo un plānoto pārvades gāzesvadu un 
sadales gāzesvadu un to iekārtu novietnes, kā arī to ekspluatācijas un 
drošības aizsargjoslas uzrādīt detālplānojumos, kā arī izstrādājot 
topogrāfiskos plānus, ielu, ceĜu, jaunbūvju, rekonstrukciju un 
inženierkomunikāciju tehniskos projektus. 

ĥemts vērā. 

  Vienlaicīgi lūdzam sniegt Jums zināmo informāciju par perspektīvajiem 
patērētājiem RiebiĦu novada teritorijā, lai plānotu perspektīvās gāzes 
apgādes risinājumus turpmākajā periodā. 

ĥemts vērā. 

  Izstrādāto RiebiĦu novada teritorijas plānojumu iesniegt izdrukas vai CD 
formātā Sabiedrības Gāzapgādes attīstības departamenta Perspektīvās 
attīstības daĜā atzinuma saĦemšanai. 

ĥemts vērā. 

8.  Valsts ugunsdzēsības un 
glābšanas dienesta Latgales 
reăiona brigādes PreiĜu daĜa 

Pielietojot terminu un to definīciju, kā arī jēdzienu skaidrojumiem jāatbilst 
spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

ĥemts vērā. 

  Jāievēro Aizsargjoslu likums, kā arī ekspluatācijas un drošības aizsargjoslu 
noteikšanas metodika. 

ĥemts vērā. 

  Jāievēro LBN 201-07"Būvju ugunsdrošība "(11.12.2007.MK not.866), kā arī 
citu spēkā esošu normatīvo aktu prasības par piebrauktuvēm un 
caurbrauktuvēm ugunsdzēsības un glābšanas tehnikai, veidojot perspektīvo 
ceĜu vai ielu shēmas. 

ĥemts vērā. 

  Jāievēro spēkā esošo normatīvo aktu prasības par ugunsdrošības atstarpēm 
starp dažādu ugunsdrošības pakāpju un funkcionālās nozīmes ēkām un 
būvēm. 

ĥemts vērā. 
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  Jānodrošina ārējās ugunsdzēsības ūdensapgāde saskaĦā ar LBN 222-99 
„Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves"(01.02.2000. MK not. Nr. 38) prasībām. 

ĥemts vērā. 

9.  Latgales plānošanas 
reăionam, 

Norādām, ka Attīstības plānošanas sistēmas likuma 9.panta 4.daĜā ir noteikts, 
ka vietējā līmeĦa attīstības plānošanas dokumenti ir hierarhiski pakārtoti 
reăionālā un nacionālā līmeĦa attīstības plānošanas dokumentiem. SaskaĦā 
ar Teritorijas plānošanas likuma 6. panta 7. apakšpunktu, izstrādājot zemāka 
līmeĦa teritorijas plānojumu, ievēro spēkā esošo augstāka līmeĦa teritorijas 
plānojumu. Līdz ar to, izstrādājot RiebiĦu novada teritorijas plānojumu, 
aicinām ievērot Latgales plānošanas reăiona teritorijas plānojumā iestrādātās 
prasības un nostādnes pašvaldību teritorijas plānojumiem. 

ĥemts vērā. 

  Izstrādājot teritorijas plānojumu, jāĦem vērā reăiona attīstības mērėi: 
− līdzsvarota sociālā, ekonomiskā un vides attīstība; 
− augsta dzīves kvalitāte; 
− racionāla zemes un citu dabas resursu izmantošana. 

ĥemts vērā. 

  
Latgales reăiona teritorijas plānojums nosaka šādas galvenās vadlīnijas un 
plānošanas principus: 
− jāattīsta pakārtota daudz centru apdzīvojuma struktūra, lai jebkurā reăiona 

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 ceĜu tīkls, uzlabojot reăiona iekšējo un ārējo 
sasniedzamību; 

− jāattīsta starptautiskie transporta koridori – autoceĜi, dzelzceĜi un to 
apkalpes infrastruktūra, maksimāli izmantojot Latgales ăeogrāfiskā 
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 reăiona kultūrvēsturiskās un ainaviskās vērtības, 
maksimāli j āsaglabā neapbūvētās, neskartās dabas teritorijas, jāveido zaĜie 
koridori, jāaizsargā publiskā telpa, nodrošinot pieeju ūdeĦiem, mežiem un 
kultūrvēsturiskajam mantojumam. 

ĥemts vērā. 
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Izstrādājot RiebiĦu novada teritorijas plānojumu, jāievēro šādi nosacījumi: 
− jānosaka galvenās vērtības un perspektīvās attīstības teritorijas; 
− jāparāda iespējamās riska teritorijas un jānosaka ierobežojumi tajās 

(paaugstināta riska teritorijās nevar tikt paredzēta dzīvojamā apbūve); 
− jāiekĜauj ūdeĦu aizsardzības nosacījumi, jāveido sadarbība ar upju 

baseinu pārvaldēm; 
− jāparedz pasākumi kultūras mantojuma saglabāšanai un atjaunošanai, 

radot labvēlīgus priekšnosacījumus kultūras mantojuma iekĜaušanai 
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 trokšĦu zonās vai citās 
potenciālajās smaku, putekĜu piesārĦojuma zonās (šādās teritorijās jāveic 
trokšĦa 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. 

ĥemts vērā. 

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

ĥemts vērā. 

  
Teritorijas plānojumā jāatbalsta ăimenei draudzīgas infrastruktūras 
veidošana, aptverot visus līmeĦus un sfēras – mājokĜus, kultūru, izglītību, 
veselības aprūpi, pakalpojumus un brīvā laika pavadīšanas iespējas. 

ĥemts vērā. 

  
Jāparedz teritorijas plānojuma īstenošanas uzraudzību – procesa 
monitoringu. 

ĥemts vērā. 
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Nosakot vietējās pašvaldības teritorijas plānoto un atĜauto izmantošanu, Ħemt 
vērā Latgales plānošanas reăiona teritorijas plānojuma II daĜu „Telpiskās 
attīstības perspektīva”, kas izstrādāta galvenajiem telpiskās struktūras 
elementiem: 
− apdzīvojuma attīstībai (saistībā ar iedzīvotājiem, mājokĜiem, nodarbinātību 

un darba vietām, pakalpojumiem); 
− lauku (atvērtās telpas) attīstībai (aptverot lauksaimniecības teritorijas, 

mežu telpas, dabas vērtības, ainavas, rekreācijas un tūrisma areālus); 
− transporta, komunikāciju un vides infrastruktūras attīstībai (saistībā ar 

sasniedzamības un komunikāciju iespēju uzlabošanu), un ievērot Latgales 
plānošanas reăiona teritorijas plānojuma III daĜā „Teritorijas plānojuma 
vadlīnijas” ietvertos nosacījumus, kas attiecas uz novada teritorijas 
plānošanu. 

ĥemts vērā. 

10.  LAD Dienvidlatgales 
reăionālajai lauksaimniecības 
pārvalde 

RiebiĦu novada teritorijās plānojuma izstrādes laikā netika saĦemti 
nosacījumi no LAD Dienvidlatgales reăionālas lauksaimniecības pārvaldes, 
jo šī prasība ir svītrota no MK noteikumu Nr.1148 13.10. punkta ar MK 
23.08.2011. noteikumiem Nr. 655. Šie nosacījumi tika saĦemti no VSIA 
„Zemkopības ministrijas nekutamie īpašumi”. 

ĥemts vērā. 

11.  VAS „Latvijas valsts meži” ,  ĥemts vērā. 
12.  Valsts meža dienests 

Dienvidlatgales 
virsmežniecība 

Teritorijas plānojums jāizstrādā Ħemot vērā LR Aizsargjoslu likuma 
prasības. Jānosaka visas esošo objektu vides un dabas resursu aizsardzības, 
ekspluatācijas, sanitārās, drošības u.c. aizsargjoslas un grafiski jāattēlo 
plānojuma materiālos, t.sk., objektu, kuri izvietoti ārpus novada teritorijas. 

ĥemts vērā. 

  SaskaĦā ar LR likumu Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām un no tā 
izrietošajiem normatīvajiem aktiem, teritorijas plānojumā jāiekĜauj 
informācija par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām. 

ĥemts vērā. 

  Jāietver informācija par novada teritorijā esošajiem ūdensobjektiem. 
Plānojuma teksta daĜā jāmin ūdensteču garumi, ūdenstilpju platības un 
noteikto virszemes ūdensobjektu aizsargjoslu platumi. 

ĥemts vērā. 

  Veicinot teritorijas efektīvāku izmantošanu, teritorijas plānojumā jānosaka 
lauksaimniecībā neizmantojamo zemju platības un jāparedz šo platību 
apmežošanas iespējas. 

ĥemts vērā. 

  Teritorijas plānotās izmantošanas sadaĜā jāparedz iespējamos meža zemes 
transformācijas gadījumus, jānosaka teritorijas, kur pieĜaujama meža zemes 
transformācija un jāiekĜauj prasības šo zemju transformēšanai. 

ĥemts vērā. 
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  Jāuzrāda teritorijas, kurām paredzēta detālplānojumu izstrāde un kurām 
detālplānojumi ir izstrādāti. 

ĥemts vērā. 

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

ĥemts vērā. 

13.  Dabas aizsardzības pārvalde RiebiĦu novadā atrodas sekojošas īpaši aizsargājamās dabas teritorijas: dabas 
liegumi „Lielais Pelečāres purvs”, „Rušonu ezera salas” un „Jašas – Bicānu 
ezers” robežas noteiktas Ministru kabineta 15.06.1999. noteikumu Nr.212. 
pielikumā), aizsargājamo ainavu apvidus „Kaučers” (robežas noteiktas 
Ministru kabineta 23.02.1999. noteikumu Nr. 69 „Noteikumi par 
aizsargājamo ainavu apvidiem” 1.7. punktā un 8. pielikumā), kā arī 
aizsargājamie koki (dižkoki) un dižakmeĦi atbilstoši Ministru kabineta 
16.03.2010. noteikumu Nr.264 „Īpaši aizsargājamo dabas teritorijas 
vispārējiem aizsardzības un izmantošanas noteikumi” 38.1., 38.2. 
apakšpunktam un 2. pielikumā noteiktajām koku sugām un izmēriem 

ĥemts vērā. 

  SaskaĦā ar likuma „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” pielikumu 
dabas liegumi „Lielais Pelečāres purvs”, „Rušonu ezera salas” un „Jašas – 
Bicānu ezers”, kā arī aizsargājamo ainavu apvidus „Kaučers” ir iekĜaujami 
Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) sarakstā. 

ĥemts vērā. 

  SaskaĦā ar Sugu un biotopu aizsardzības likuma 8. panta otro daĜu un 
atbilstoši 30.01.2001. MK noteikumiem Nr.45 „Mikroliegumu izveidošanas, 
aizsardzības un apsaimniekošanas noteikumi” RiebiĦu novadā izveidoti 7 
mikroliegumi īpaši aizsargājamu sugu un biotopu aizsardzībai 

ĥemts vērā. 

  SaskaĦā ar likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 23.1 panta pirmo daĜu 
un 23.2 panta 4. punktu Pārvalde savas kompetences ietvaros pauž viedokli, 
ka ir nepieciešama stratēăiskā ietekmes uz vidi novērtējuma izstrāde un vides 
pārskata sagatavošana RiebiĦu novada teritorijas plānojumam, jo dabas 
liegumiem „Rušonu ezera salas” un „Lielais Pelečāres purvs” nav izstrādāti 
dabas aizsardzības plāni, kā arī lai nodrošinātu ilgtspējīgas attīstības principu 
iestrādāšanu teritorijas plānojuma risinājumos un pēc iespējas izslēgtu vai 
mazinātu iespējamās negatīvās ietekmes un īpaši aizsargājamām teritorijām, 
sugām un biotopiem. 

ĥemts vērā. 

  Izsakām viedokli, ka nav nepieciešama stratēăiskās ietekmes uz vidi 
novērtējuma izstrāde attīstības programmai, ja tā neparedz tādu 
infrastruktūras vai rūpniecības objektu attīstību, kas iekĜauti likuma „Par 
ietekmes uz vidi novērtējumu” 1. un 2. pielikumā. 

ĥemts vērā. 

14.  SIA „TELE 2” SIA „Tele2” ir uzstādījusi un apkalpo telekomunikāciju mastu ar bāzes 
staciju sekojošās vietās:  

ĥemts vērā. 
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− RiebiĦu novads, Galēnu pagasts, Akmenāja, „Krūmāji”  
26,8293854; 56,464049; 

− RiebiĦu novads, Rušonas pagasts, „Bebru mājas”  
26,8650; 56,1934; 

Lūdzam noteikt objektiem LR likumdošanā paredzēto aizsargjoslu 
15.  SIA „Latvijas Mobilais 

Telefons” 
RiebiĦu novada teritorijā atrodas "Latvijas Mobilais Telefons" SIA piederoši 
nekustamie īpašumi: 
− zemes gabals „LMT Tornis", kadastra Nr.7648 002 0582, adrese - „LMT 

Tornis", Galēnu pagasts, RiebiĦu novads, un uz tā esoša LMT bāzes 
stacija, kura sastāv no būvēm- torĦa un mobilā konteinera; 

− zemes gabals „Sakarnieks", kadastra Nr.7670 001 0350, adrese - 
„Sakarnieks", GaiĜmuiža, Rušonas pagasts, RiebiĦu novads. LR spēkā 
esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā „Latvijas Mobilais 
Telefons" SIA plāno projektēt, izbūvēt, nodot ekspluatācijā un ekspluatēt 
jaunu bāzes staciju zemes gabalā „Sakarnieks", sastāvošu no torĦa un 
aparatūras konteinera; 

− zemes gabals „LMT Sakari", kadastra Nr.7678 003 0567, adrese - „LMT 
Sakari", Stikāti, SīĜukalna pagasts, RiebiĦu novads, un uz tā esoša LMT 
bāzes stacija, kura sastāv no būvēm- torĦa un aparatūras konteinera; 

− zemes gabals „LMT sakari", kadastra Nr.7680 004 0475, adrese - „LMT 
sakari", Kalna GudĜevski, Stabulnieku pagasts, RiebiĦu novads, un uz tā 
esoša LMT bāzes stacija, kura sastāv no būvēm- torĦa un aparatūras 
konteinera. 

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

ĥemts vērā. 

  Izstrādājot RiebiĦu novada teritorijas plānojumu, lūdzam paredzēt iespēju 
RiebiĦu 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 
autoceĜu tuvumā. 

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

ĥemts vērā. 

16.  SIA „BITE Latvija”  Uz mobilo sakaru būvēm nav attiecināmi augstumu ierobežojumi plānotajā 
izmantošanas teritorijā, cik tālu tie nav ierobežoti no LR normatīvo aktu 
puses. 

ĥemts vērā. 

  Sakaru būves atĜaut izvietot visa veida apbūves teritorijās. ĥemts vērā. 

  AtĜaut izbūvēt sakaru būvju apgādes infrastruktūru visa veida apbūves 
teritorijās. 

ĥemts vērā. 

17.  SIA “ Lattelecom”  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. 

ĥemts vērā. 

  Teritorijas aizsargjoslu plānā jābūt atzīmētām elektronisko sakaru tīklu un 
objektu aizsargjoslām. 

ĥemts vērā. 

  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; 

ĥemts vērā. 

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

ĥemts vērā. 

  Lielos uzĦēmumos būtu jānodrošina atsevišėa telpa telekomunikāciju 
iekārtām, atsevišėā gadījumā arī līniju ievadiem; 

ĥemts vērā. 
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  Privātie un publiskie elektronisko sakaru tīkli j āierīko un jāizbūvē atbilstoši 
Ministru kabineta apstiprinātajiem «Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas un 
būvniecības kārtība» (MK noteikumi Nr.256) un "Noteikumi par Latvijas 
būvnormatīvu LBN 262-05 "Elektronisko sakaru tīkli" (MK noteikumi 
Nr.257); 

ĥemts vērā. 

  Lai veiktu elektronisko sakaru tīkla infrastruktūras attīstības plānošanu un 
pakalpojumu nodrošināšanu, vēlams savlaicīgi informēt SIA Lattelecom par 
novada attīstības plānā iekĜauto jauno dzīvojamo māju un uzĦēmējdarbības 
objektu celtniecību, kā arī katra kalendārā gada beigās vēlams informēt SIA 
Lattelecom par nākamajā gadā plānoto ielu un teritoriju rekonstrukciju. 

ĥemts vērā. 

  Novada teritoriju un detālplānojuma izstrādes jautājumos, kā arī par 
elektronisko sakaru tīklu aizsargjoslām un elektronisko sakaru 
infrastruktūras objektu informatīvajiem materiāliem, lūdzu, kontaktēties ar 
SIA Citrus Solutions Austrumlatvijas tīklu uzturēšanas nodaĜas vadošo līniju 
inženieri Jāni Leidumu, tālr. 64648011, mob. 29143879. Minētajai 
kontaktpersonai nepieciešams iesniegt teritoriju plānus mērogā 1:10000, 
(ciemati 1:2000, vai lielākā mērogā) ciparu formātā vai krāsainas izdrukas 
veidā 

ĥemts vērā. 

  Lai saskaĦā ar Ministru kabineta apstiprinātajiem noteikumiem Nr. 1148 
(«Vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma noteikumi») Jūs saĦemtu 
atzinumu no SIA Lattelecom par izstrādāto teritoriālo plānojumu, materiālus, 
lūdzu, iesniegt SIA Lattelecom Komercdienesta Optikas tehnoloăiju biznesa 
daĜas direktoram Raivim Mackevičam Rīgā, Dzirnavu ielā 105, LV-1011. 

ĥemts vērā. 

18.  Valsts akciju sabiedrība 
„Latvijas dzelzceĜš” 

RiebiĦu novada teritorijā ir izvietots publiskās lietošanas stratēăiskās 
nozīmes I. kategorijas dzelzceĜa sliežu iecirknis Rēzekne I -Daugavpils. Līdz 
ar to teritorijas plānojuma grozījumu izstrādē ir jāievēro normatīvo aktu 
prasības, kas nosaka dzelzceĜa zemes nodalījuma joslas, dzelzceĜa 
ekspluatācijas aizsargjoslas un drošības aizsargjoslas gar dzelzceĜiem, pa 
kuriem pārvadā naftu, naftas produktus, bīstamas ėīmiskas vielas un 
produktus, prasības. 

ĥemts vērā. 

  Izstrādāt aizsargjoslu plānu, norādot dzelzceĜa ekspluatācijas un drošības 
aizsargjoslas atbilstoši Aizsargjoslu likuma prasībām, apdzīvotās vietās 
ekspluatācijas aizsargjoslas platumu noteikt 50m uz katru pusi no malējās 
sliedes, bet ne mazāk kā dzelzceĜa zemes nodalījuma joslas platums 
attiecīgajā pusē, drošības aizsargjoslu -25 m, bet ārpus apdzīvotām vietām 
ekspluatācijas aizsargjoslu noteikt 100m uz katru pusi no malējā ceĜa malējās 
sliedes, drošības aizsargjoslu - 50m. 

ĥemts vērā. 
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  Publiskās lietošanas dzelzceĜa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā 
neplānot jaunas būves, t.sk. ielas, inženierkomunikācijas, ietves, veloceliĦus. 

ĥemts vērā. 

  Aglonā dzelzceĜa stacijas ēkai un tai piegulošajām būvēm izskatīt funkcijas 
maiĦas iespēju, tai skaitā tās izmantošanu pašvaldības funkciju realizēšanai. 

ĥemts vērā. 

  Ievērot DzelzceĜa likuma 15.,16., 17.,18.,19., 20., 21. un 22. panta prasības. ĥemts vērā. 

  Ievērot 1998.gada 15.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.457 
„DzelzceĜa aizsargjoslas noteikšanas metodika" prasības. 

ĥemts vērā. 

  Ievērot 2006.gada 18.jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr.599 „Metodika 
drošības aizsargjoslu noteikšanai gar dzelzceĜiem, pa kuriem pārvadā naftu, 
naftas produktus, bīstamas ėīmiskās vielas un produktus" prasības. 

ĥemts vērā. 

  Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu izstrādē Ħemt vērā 
2005.gada 1.februāra Ministru kabineta noteikumus Nr.79 „DzelzceĜa zemes 
nodalījuma joslas ekspluatācijas noteikumi" prasības. 

ĥemts vērā. 

  Teritorijas plānojuma 1.redakciju iesniegt izskatīšanai valsts akciju 
sabiedrībā „Latvijas dzelzceĜš", Nekustamā īpašuma direkcijā  

ĥemts vērā. 

19.  PreiĜu novads  ĥemts vērā. 
20.  Aglonas novads Izstrādājot RiebiĦu novada teritorijas plānojumu 2012. – 2024. gadam ir 

jāievēro spēkā esošie normatīvie akti, kas nosaka plānošanas dokumentu 
izstrādes procesu. Kā arī jāveic Aglonas Pašvaldības teritorijas plānojuma 
analīze, lai noskaidrotu un precizētu kopīgi interesējošās teritorijas. 

ĥemts vērā. 

21.   Lūdzam vērst uzmanību uz kopēju interešu jautājumiem: 
− kopīgo IT turpmāka attīstība; 
− sadarbība tūrisma jomā; 
− ūdensobjektu apsaimniekošana; 
− kopīgu projektu īstenošana; 
− nevalstisko organizāciju sadarbība, 
− dabas resursu racionāla izmantošana 

ĥemts vērā. 

22.  Rēzeknes novada pašvaldība Izstrādājot RiebiĦu novada teritorijas plānojumu, lūdzam ievērot spēkā esošo 
normatīvo aktu prasības, kā arī kopējās interešu teritorijas ar pagastiem, kas 
Rēzeknes novadā robežojas ar RiebiĦu novada pagastiem. 

ĥemts vērā. 

23.  Vi Ĝānu novads   
24.  L īvānu novads   
25.  Krustpils novads   
26.  Varak Ĝānu novads   
27.  Daugavpils novads Daugavpils novada domei nav speciālu priekšlikumu un ierosinājumu 

RiebiĦu novada teritorijas plānojuma izstrādei 
ĥemts vērā. 
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28.  Latvijas Vides, ăeoloăijas un 
meteoroloăijas centrs 

LVĂMC norāda, ka RiebiĦu novadā atrodas pazemes ūdeĦu kvantitātes un 
kvalitātes monitoringa stacija Rušonica, kas ir iekĜauta Vides monitoringa 
programmas 2009. - 2014. gadam Ūdens sadaĜā. Teritorijas plānojumā 
iekĜaut stacijas koordinātas, kā arī aizsargjoslas prasības, kas noteiktas, 
pamatojoties uz Aizsargjoslu likuma 15. Pantu. 
LVĂMC RiebiĦu novada pazemes novērojumu stacijas ăeogrāfiskās 
koordinātas un aizsargjoslas prasības 

Koordinātas LKS 92 Stacijas 
nosaukums 

Urbuma 
Nr. 

adrese 

X Y 

Aizsargjosla* 

Rušonica 28 RiebiĦu nov., 
Rušonas pag., pie 
ceĜa Daugavpils - 
Rēzekne un 
Rušonicas upītes 

687522 235059 10 m ap 
katru urbumu 

 

ĥemts vērā. 

29.  Latvijas Ăeotelpiskās 
informācijas aăentūra 

Aăentūra vērš uzmanību uz šādiem aktuāliem jautājumiem, kas saistīti ar 
vietējā ăeodēziskā tīkla punktu aizsardzību: 
SaskaĦā ar Aizsargjoslu likumu visiem ăeodēziskajiem punktiem ir 
noteiktas aizsargjoslas un noteikti darbības ierobežojumi ăeodēzisko punktu 
aizsargjoslās. 
Lai saimnieciskās darbības rezultātā netiktu iznīcināti esošie ăeodēziskie 
punkti, pašvaldības atbildīgajai personai vietējo ăeodēzisko tīklu jautājumos 
būtu jāpārzina pašvaldības teritorijā notiekošos būvdarbus. Ja darbu 
rezultātā tiek skarti ăeodēziskie punkti vai to aizsargjoslas, tad pašvaldības 
pārstāvim ir jārosina lēmums par tālāko rīcību - vai aizliegt plānotās 
darbības ăeodēziskā punkta aizsargjoslā, vai rast cita veida risinājumu 
konkrētajā situācijā vienojoties ar atbildīgajām institūcijām. 
Ja vienojoties ar atbildīgajām iestādēm tiek rasts risinājums, kas skar esošo 
vietējo ăeodēzisko tīklu un rada tajā izmaiĦas, būvniecības darbu veicējiem, 
jāgriežas vietējā pašvaldībā pie atbildīgās personas, iesniedzot ăeodēziskā 
tīkla izmaiĦu un papildinājumu projekta shēmu ar paskaidrojumiem. 
Atbildīgā persona pieĦem vai rosina atbilstošus lēmumus un veic 
nepieciešamos saskaĦojumus Aăentūrā. Aăentūrā nepieciešams saskaĦot 
vietējā ăeodēziskā tīkla izmaiĦu un papildinājumu projekta shēmas, kā arī 
darbu izpildes dokumentāciju, lai tiktu nodrošināta iespēja pārliecināties par 
ăeodēziskā punkta korektu saglabāšanu. 

ĥemts vērā. 
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  Pašvaldību saistošajos noteikumos nepieciešams paredzēt būvniecības un 
rakšanas darbu projektu saskaĦošanu ar pašvaldības atbildīgo personu par 
vietējiem ăeodēziskajiem tīkliem. Atbildīgajai personai jāpārliecinās, lai 
ăeodēziskie punkti būtu attēloti teritorijas plānojumos un attiecībā uz tiem 
tiktu ievēroti aizsargjoslu likumā paredzētie aprobežojumi. 

ĥemts vērā. 

  Atgādinām, ka pašvaldības pilnvarotajai kontaktpersonai jāspēj veikt vietējo 
ăeodēzisko tīklu informācijas apkopošanu, minētās informācijas izsniegšanu, 
vietējo tīklu datubāzes ( tekstā turpmāk VTDB) datu aktualizāciju, vietējā 
ăeodēziskā tīkla izmaiĦu un papildinājumu projekta shēmas, kā arī darbu 
izpildes dokumentācijas saskaĦošanas un tamlīdzīgus darbus. 

ĥemts vērā. 

  Informāciju par vietējo ăeodēzisko tīklu atbildīgā persona uzkrāj VTDB. 
Kopš 2011. gada janvāra VTDB ir vietējo pašvaldību rīcībā. PiekĜuves 
tiesības VTDB tiek piešėirtas tikai par vietējiem tīkliem pilnvarotajai 
pašvaldības personai. Lai darbotos ar VTDB, ir nepieciešams vietējās 
pašvaldības pilnvarotās personas elektronisks pieprasījums uz zemāk minētā 
Aăentūras kontaktpersonas e-pasta adresi ar lūgumu izsniegt lietotājā vārdu 
un paroli darbam ar VTDB. Izsūtot lietotāja vārdu un paroli, Aăentūra izsūta 
datu bāzes lietotāja instrukciju, ar kuru nepieciešams iepazīties, lai varētu 
sekmīgi strādāt ar VTDB. Neskaidrību gadījumos iespējams izmantot datu 
bāzes lietotāju Forumu vai sazināties ar minēto kontaktpersonu Aăentūrā. 
Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar Aăentūras Ăeodēzijas un 
kartogrāfijas departamenta Ăeodēzisko datu analīzes un ekspertīžu daĜas 
vadītāju B.Helfriču, kas ir kontaktpersona vietējo ăeodēzisko tīklu jautājumu 
risināšanai Aăentūrā (tālrunis 27875702, e-pasts: 
Brigita.Helfrica@lgia.gov.lv ). 

ĥemts vērā. 
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30.  VSIA „Zemkop ības 
ministrijas nekustamie 
īpašumi” 

VSIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” informē, ka RiebiĦu 
novadā, pēc meliorācijas kadastra datiem atrodas sekojošas meliorācijas 
sistēmas un būves: 
1. Meliorētās platības: 

− Galēnu pagastā 3105 ha 
− SilajāĦu pagastā 1899 ha 
− SīĜukalna pagastā – 2308 ha 
− Stabulnieku pagastā – 3473 ha 
− RiebiĦu pagastā – 4717 ha 
− Rušonas pagastā – 1887 ha 
− Kopā – 17389 ha 

2. Valsts nozīmes ūdensnotekas: 
Ūdensnotekas 
nosaukums 

ŪSIK kods Kopējais garums Regulētā posma 
garums (km) 

Sauna 43226:01 30,332 28,79 
Lecija 43228:01 11,007 11,007 
N-46 432282:01 7,897 7,897 
N-11 4322662:01 9,991 9,991 
N-12 43226622:01 6,794 6,794 
Oša 4322:01 63,135 56,096 
Zvergža 432274:01 9,508 9,508 
Ivaisis 432272:01 11,767 11,767 
N-59 4322922:01 5,379 5,379 
N-60 432292:01 5,866 5,866 
Freimanka 4324:01 68,167 59,669 
PreiĜupe 43244:01 21,294 9,097 
Čornoja 428234:01 11,720 7,700 
N-24 43248:01 5,051 5,051 
N-34 43246:01 5,472 5,472 
Dzilna 4325632:01 18,117 5,264 
Jaša 43258:01 33,728 5,422 
Malta 4282:01 110,42 0,00 
Kopā 18 
ūdensnotekas 

 444,645 250,773 

Veicot RiebiĦu novada teritorijas plānojuma izstrādi, ievērot LR 
„Aizsargjoslu likumu” (pieĦemts Saeimā 05.02.1997, spēkā no 25.02.1997) 
un MK 13.05.2003 noteikumu Nr. 258 „Noteikumi par ekspuluatācijas 
aizsargjoslu ap meliorācijas būvēm un ierīcēm noteikšanas metodiku 
lauksaimniecībā izmantojamās zemēs un meža zemēs” prasības. 

ĥemts vērā. 
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31.  Vides pārraudz ības valsts 
birojs 

Lai Birojs atbilstoši Ministru kabineta 2004.gada 23.marta noteikumu Nr.157 
„K ārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēăiskais novērtējums" 7.punktā 
noteiktajam varētu pieĦemt pamatotu lēmumu par stratēăiskā ietekmes uz 
vidi novērtējuma procedūras piemērošanu vai nepiemērošanu RiebiĦu 
novada attīstības programmai un teritorijas plānojumam, lūdzam aizpildīt šai 
vēstulei klāt pievienoto iesnieguma formu (skat. saraksti...) 

ĥemts vērā. 

  Lūdzam vērst uzmanību un informēt par RiebiĦu novada teritorijas 
plānojumā plānoto teritorijas izmantošanu un attīstības programmā 
plānotajiem projektiem un to saistību ar likuma "Par ietekmes uz vidi 
novērtējumu" 1. un 2. pielikumā noteiktajām darbībām, kā arī par plānotajām 
darbībām RiebiĦu novada teritorijā noteiktajās īpaši aizsargājamās dabas 
(Natūra 2000) teritorijās un to tuvumā. 

ĥemts vērā. 

  SaskaĦā ar MK noteikumu 5.punktā noteikto, lūdzam konsultēties ar Valsts 
vides dienesta Daugavpils reăionālo vides pārvaldi, Dabas aizsardzības 
pārvaldi un Veselības inspekcijas atbilstošo struktūrvienību par plānošanas 
dokumentu īstenošanas iespējamo ietekmi uz vidi un stratēăiskā ietekmes uz 
vidi novērtējuma nepieciešamību. Atbilstoši MK noteikumu 6.4.punktā 
noteiktajam iesniegt Birojā informāciju par šo konsultāciju rezultātiem. 

ĥemts vērā. 



 

5.3. Stratēăiskā ietekmes uz vidi novērt ējuma procedūras piemērošana 
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4. INSTIT ŪCIJU NOSACĪJUMI  

Valsts vides dienesta Daugavpils reăionālā vides pārvalde 

 

4.1. Nosacījumu vēstules 
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Valsts kultūras pieminekĜu aizsardzības inspekcija 

 



Pārskats 
RiebiĦu novada teritorijas plānojuma izstrāde 

53 

Konsultāciju uzĦēmums “Grupa 93, 2011. gads 
 

 



Pārskats 
RiebiĦu novada teritorijas plānojuma izstrāde 

54 

Konsultāciju uzĦēmums “Grupa 93, 2011. gads 
 

 



Pārskats 
RiebiĦu novada teritorijas plānojuma izstrāde 

55 

Konsultāciju uzĦēmums “Grupa 93, 2011. gads 
 

 



Pārskats 
RiebiĦu novada teritorijas plānojuma izstrāde 

56 

Konsultāciju uzĦēmums “Grupa 93, 2011. gads 
 

 



Pārskats 
RiebiĦu novada teritorijas plānojuma izstrāde 

57 

Konsultāciju uzĦēmums “Grupa 93, 2011. gads 
 

VAS „Latvijas Valsts ceĜi” 
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Veselības inspekcija 
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Valsts Zemes dienesta Latgales reăionālai nodaĜai 
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AS „Sadales tīkls” Austrumu re ăions 
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AS „Latvijas G āze” 
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Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reăiona brigādes PreiĜu daĜa 
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Latgales plānošanas reăions 
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VAS „Latvijas valsts meži” 
Izsniedzējs: 

AS "Latvijas valsts meži" LVM Nekustamie īpašumi 

Izsniegšanas vieta: Līvāni 

Izsniegšanas datums: 16.05.2011. 

NOSACĪJUMI  
1. Objekta apraksts. 
Teritorijas pl ānojuma objekts ir RiebiĦu novads. 

Teritorijas plānojuma objekts ietver AS "Latvijas valsts meži" apsaimniekošanā esošās zemes 
6198,2 ha platībā, kas izvietotas RiebiĦu, Stabulnieku, SīĜukalna. Galēnu. SilajāĦu un Rušonas pagastu 
teritorijās. 

Mežsaimniecībā izmantojamo teritoriju RiebiĦu novadā apsaimnieko Dienvidlatgales 
mežsaimniecība, tā atrodas PreiĜu meža iecirknī. 

2. Paskaidrojuma raksts. Teritorijas attīstības mērėi un virzieni. 
Lūdzam ietvert teritorijas plānojumā atĜauju izmantot teritoriju atbilstoši pašreizējam sadalījumam pa 
sekojošiem zemes izmantošanas mērėiem un kadastra vienībām: 

• Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas (meža zeme Meža likuma izpratnē, tai skaitā - 
purvi) - zemes vienībām 6198,2 ha platībā atbilstoši pielikumam Nr.1.1: 

o    Plānojumā paredzēt sekojošus atĜautos izmantošanas veidus: 

■ Mežsaimnieciskā izmantošana; 
■ kultivēto ogu audzēšana (lauksaimnieciskā izmantošana); 
■ Meža infrastruktūras objekti; 
■ Dabas aizsardzība; 
■ Rekreācija, tai skaitā medības, peldvietu ierīkošana; 
■ Zivju dīėi;  
■ Telšu laukums, atpūtas vieta; 
■ Derīgo izrakteĦu izpēte un ieguve; 
■ Vēja ăeneratori; 
■ Inženiertehniskās apgādes tīkli un objekti; 
■ Meža zemes transformācija. 

• Lauksaimniecībā  izmantojamās  teritorijas-  plānojumā  paredzēt arī sekojošus atĜautos 
izmantošanas veidus: 

■ lauksaimnieciskā izmantošana (tai skaitā kultivēto ogu audzēšana): 
■ Mežsaimniecikā izmantošana; 
■ Rekreācija, tai skaitā peldvietu ierīkošana; 
■ Zivju dīėis; 
■ Meža infrastruktūras objekti; 
■ Telšu laukums, atpūtas vieta; 
■ Derīgo izrakteĦu izpēte un ieguve; 
■ Vēja ăeneratori; 
■ Inženiertehniskās apgādes tīkli un objekti. 

AS "Latvijas valsts meži'" plāno 2012.-2024.gadam lauksaimniecības zemju apmežošanu RiebiĦu 
novada RiebiĦu pagastā esošajā zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 76620020068, 76620050418, 
Stabulnieku pagastā - zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 76800020073, 76800030159, 
76800010160, Galēnu pagastā - zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 76480050104 un SīĜukalna 
pagastā - zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 76780030412. 

• Satiksmes infrastruktūras teritoriias- 

o    Plānojumā paredzēt sekojošus atĜautos izmantošanas veidus: 

■ Tiltu izbūve un rekonstrukcija; 
■ Mežsaimniecības ceĜi;  
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■    Citi ceĜi. o    RiebiĦu novada teritorijā ir plānota sekojošu 
LVM ceĜu būvniecība: 

 

CeĜa nosaukums Garums 
(km) 

Iecirknis 

Bābas ceĜš 2.2 PreiĜu 
RiebiĦu ceĜš 2.0 PreiĜu 

Lūdzu ievietot nosacījumu, ka LVM valsts mežu zemju platībās atĜauta esošo meža ceĜu, 
brauktuvju ikdienas, periodiskā uzturēšana un ceĜa rekonstrukcija izvērtējot konkrēto apstākĜu 
nepieciešamību, darbus veicot likumā noteiktā kārtībā. 

• Zemes dzīĜu nogabalu, derīgo izrakteĦu atradĦu teritorijas- kā derīgo izrakteĦu ieguves 
teritorijas noteikt: 

■ Visas LVĂMC datu bāzē reăistrētās būvmateriālu izejvielu, kūdras, sapropeĜa. 
saldūdens kaĜėiežu atradnes: 
■ Visas būvmateriālu izejvielu, kūdras, sapropeĜa atradnes, kur normatīvajos aktos 

noteiktā kārtībā tiek akceptēti A un/vai N kategorijas krājumi un nav pretrunā ar citiem 
teritorijas izmantošanas noteikumiem. 

■ derīgo izrakteĦu ieguve ir atĜauta arī gadījumā, ja derīgo izrakteĦu atradnes nav 
uzrādītas teritorijas plānojuma grafiskajā daĜā, ievērojot normatīvajos aktos paredzēto 
kārtību un veicot normatīvajos aktos noteiktās darbības, tai skaitā saĦemot Dabas 
resursu lietošanas atĜauju, veicot zemes transformāciju. 

• īpaši aizsargājamās kultūrvēsturiskās teritorijas un kultūras pieminekĜi - 

■ Teritorijas plānojumā precīzi norādīt nozīmīgu dabas (dižakmeĦi, dižkoki u.c.) 
vai 
kultūrvēsturisku objektu atrašanās vietu valsts mežu teritorijā un pēc plānojuma 
izstrādāšanas nodrošināt informāciju par objektiem vektoru datu formātā. LVM 
teritorijā pēc mums zināmiem datiem atrodas KP Rušonas pilskalns un Krupenišėu 
pilskalns, kā arī Liepu salas apmetne (Rušonas ezera GovsaliĦā). Upurkalna ar 
apmetni 
- kulta vieta (Rušonas ezera - Lielā sala). 

• 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 reăistru; 

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

Atpūtas vieta Zolvas krasts 278.kv. 1. Nog. -zemes  vienībā ar kadastra apzīmējumu 
76700100036; 

Atpūtas vieta Rušenicas pilskalns 282. Kv. 6. Nog. -zemes    vienībā ar kadastra 
apzīmējumu 76700100037. 

3.   Vispārējās prasības  
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3.1.    Jebkādas darbības plānojuma teritorijā, kas ietekmē LVM apsaimniekojamo teritoriju, 
mežaudzes vai ainas stāvokli tajā, saskaĦojamas ar AS "Latvijas valsts meži". 

4. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos iekĜaut: 

4.1. AtĜautie izmantošanas veidi LVM valdījumā/īpašumā esošajās meža zemēs 
saskaĦā ar 2.punktā minēto; 

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

saskaĦā ar 2.punktā minēto; 
4.3. AtĜautie izmantošanas veidi LVM valdījumā/īpašumā esošajās ūdeĦu teritorij ās 

(papildus 
tradicionālajiem izmantošanas veidiem): 

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

4.4. AtĜautie izmantošanas veidi LVM valdījumā/īpašumā esošajās derīgo izrakteĦu 
atradĦu 
teritorij ās: 

saskaĦā ar 2.punktā minēto; 
Būves, kas nepieciešamas derīgo izrakteĦu ieguvei un pārstrādei; 
Citi (esošie) izmantošanas veidi (izĦemot pastāvīgu apbūvi), pirms uzsākta 
derīgo 
izrakteĦu ieguve. 

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

4.5. AtĜautie izmantošanas veidi LVM valdījumāApašumā esošajās Purvu teritorij ās 
(papildus 
tradicionālajiem izmantošanas veidiem): 

lauksaimnieciskā izmantošana (tai skaitā kultivēto ogu 
audzēšana); mežsaimniecikā izmantošana; meža 
infrastruktūras objekti; derīgo izrakteĦu izpēte un ieguve. 

5. Pēc teritorijas plānojuma izstrādes un galīgās apstiprināšanas, lūgums iesniegt LVM 
atbildīgajam 
pārstāvim (Daigai Fonabergai, e-pasta adrese: d.fonaberga@lvm.lv ) teritorijas plānojuma 
dokumentāciju, kas sagatavota .pdf faila formātā. 
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Valsts meža dienests Dienvidlatgales virsmežniecība 
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Dabas aizsardzības pārvalde 
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SIA „TELE 2” 
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SIA „Latvijas Mobilais Telefons” 
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SIA „BITE Latvija” 
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SIA “ Lattelecom” 
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Valsts akciju sabiedrība „Latvijas dzelzceĜš” 
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Aglonas novads 

 



Pārskats 
RiebiĦu novada teritorijas plānojuma izstrāde 

87 

Konsultāciju uzĦēmums “Grupa 93, 2011. gads 
 

Rēzeknes novada pašvaldība 
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Daugavpils novads 
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Latvijas Vides, ăeoloăijas un meteoroloăijas centrs 
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Latvijas Ăeotelpiskās informācijas aăentūra 
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VSIA „Zemkop ības ministrijas nekustamie īpašumi” 
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Vides pārraudz ības valsts birojs 

 
 


