
ZIŅOJUMS PAR INSTITŪCIJU NOSACĪJUMU IEVĒROŠANU

Saskaņa ar teritorijas plānojuma darba uzdevumu nosacījumi teritorijas plānojuma izstrādāšanai tika pieprasīti no sekojošām institūcijām:
- Liepājas reģionālā vides pārvalde;
- Vides pārraudzības birojs
- Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija;
- VAS “Latvijas valsts ceļi”;
- Veselības inspekcija;
- AS “Sadales tīkls”;
- AS “Latvijas gāze”;
- Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests;
- Kurzemes plānošanas reģions;
- LAD Dienvidkurzemes reģionālā lauksaimniecības pārvalde;
- VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”;
- Valsts meža dienests;
- VAS “Latvijas valsts meži” Dienvidkurzemes mežsaimniecība;
- Dabas aizsardzības pārvalde;
- SIA “Latvijas mobilais telefons”;
- SIA “Tele 2”;
- SIA “Lattelecom”;
- SIA “Bite”;
- VAS “Latvijas Dzelzceļš”;
- Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra;
- Valsts zemes dienests;
- Aizputes novada dome;
- Saldus novada dome;
- Kuldīgas novada dome
- Vaiņodes novada dome;

Nosacījumi saņemti no sekojošām institūcijām:

- Valsts zemes dienests – 01.12.2011 nosacījumi;
- VARAM Vides pārraudzības valsts birojs – 23.01.2012. nosacījumi Nr. 7-02/174;



- SIA “Bite Latvija” - 23.01.2012. nosacījum Nr. LV 4000-4;
- Saldus novada pašvaldība – 25.01.2012. nosacījumi Nr. 4.1-36.1/301;
- SIA “Lattelecom” - 26.01.2012. nosacījumi Nr. 1067-1;
- VMD Dienvidkurzemes virsmežniecība – 26.01.2012. nosacījumi Nr. 3.7-7/41;
- VM Veselības inspekcija – 27.01.2012. nosacījumi Nr. 11;
- Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs – 30.01.2012. nosacījumi Nr. 4-3/154;
- VAS “Latvijas dzelzceļš” - 30.01.2012. nosacījumi Nr. DN 7.2.1./503-2012;
- AS “Sadales tīkls” Rietumu reģions – 31.01.2012. nosacījumi Nr. 30R4A0-02.04/107
- Aizputes novada dome – 03.02.2012. nosacījumi Nr. 3-16/NOS-18;
- Kurzemes plānošanas reģiona administrācija – 06.02.2012. nosacījumi Nr. 6-1/10/12;
- AS “Latvijas valsts meži” - 07.02.2012. nosacījumi Nr. 4.1-1.2_0178150-12_202;
- VAS Latvijas valsts ceļi Kurzemes reģiona Kuldīgas nodaļa – 08.02.2012. nosacījumi Nr. 4.4.1-22;
- VSIA Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi Kurzemes reģiona meliorācijas nodaļa – 13.02.2012. nosacījumi Nr. K/24;
- VARAM VVD Liepājas reģionālā vides pārvalde – 14.02.2012. nosacījumi Nr. 5.5.-11./180;
- Kuldīgas novada pašvaldība – 15.02.2012. nosacījumi Nr. 02-18/461;
- Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija – 15.02.2012. nosacījumi Nr. 06-11/331;
- VUGD Kurzemes reģiona brigādes Kuldīgas daļa – 17.02.2012. nosacījumi Nr. 22/12.3-88-5;
- VARAM Dabas aizsardzības pārvalde – 17.02.2012. nosacījumi Nr. 4.8/16/2012-N;
- SIA Tele2 – 22.02.2012. nosacījumi Nr.TD2012/0036;
- LAD Dienvidkurzemes reģionālā lauksaimniecības pārvalde – 23.02.2012. nosacījumi Nr. 02.5/2-11/464
- SIA “Latvijas mobilais telefons” - 26.02.2012. nosacījumi Nr. 290/ZN;
- Vaiņodes novada dome – 24.02.2012. nosacījumi Nr. 3-4/96;
- AS “Latvenergo” - 02.03.2012. nosacījumi Nr. 01VL00-13/1371;
- AS “Latvijas gāze” - 14.03.2012. nosacījumi Nr. 27.4-1/859;
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Valsts zemes dienests - Teritorijas plānojuma grafisko daļu  izstrādā digitālā veidā
vektordatu  formā  Latvijas  ģeodēzisko  koordinātu  sistēmā
LKS-92 TM ar mēroga noteiktību M 1:10 000. Apdzīvotas
vietas teritorijas plānojuma grafisko daļu izstrādā ar mēroga
M 1:2000 vai M 1:5000 noteiktību, ja ir pieejama atbilstoša
mēroga kartogrāfiskā pamatne (kartogrāfiskais materiāls);

– Prasība ievērota. Teritorijas plānojums izstrādāts uz 
Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras izstrādātās 
vienkāršotās topogrāfiskās kartes mērogā 1:10 000.
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- izstrādāto  teritorijas  plānojuma  redakciju  atzinuma
saņemšanai  iesniedz  elektroniskā  formā  (grafisko  daļu  –
digitāli  vektordatu  formā  (vēlams  *.dgn  (MicroStation))
Dienesta teritoriālajā struktūrvienībā. Teritorijas plānojuma
grafiskai  daļai  pievieno  aizsargjoslu  sadaļā  izmantotos
apzīmējumus ar paskaidrojumiem;

- teritorijas plānojuma izstrādāšanā izmanto aktuālus Dienesta
teritoriālās  struktūrvienības  izsniegtos Nekustamā īpašuma
valsts kadastra informācijas sistēmas telpiskos datus;

- teritorijas plānojumā nosaka un grafiskajā daļā attēlo visas
esošo objektu aizsargjoslas, tai skaitā objektu, kuri izvietoti
ārpus  plānojuma  teritorijas,  aizsargjoslas,  kas  atrodas
plānojuma teritorijas robežās;

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

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

- teritorijas plānojuma grafiskajā daļā attēlo ciemu robežas;
- pašvaldība divu nedēļu laikā pēc teritorijas plānojuma spēkā

stāšanās  Dienesta  teritoriālajā  struktūrvienībā  iesniedz
apstiprinātā  teritorijas  plānojuma  eksemplāru  atbilstoši
Ministru kabineta 2009. gada 6.oktobra noteikumu Nr. 1148
“Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 48.2
apakšpunkta  prasībām  uz  elektroniskā  datu  nesēja  un  kā
iesietu  dokumentu,  pievienojot:  pašvaldības  lēmuma  par
teritorijas plānojuma apstiprināšanu kopiju, informāciju par
pašvaldības  lēmuma  publicēšanu  laikrakstā  “Latvijas

- Prasība ievērota.

- Prasība ievērota. Grafiskajā daļā attēlotas aizsargjoslas 
kuru attēlošana ir iespējama mērogā 1: 10 000.

- Prasība ievērota.

- Prasība ievērota.

- Prasība ievērota.
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Vēstnesis”,  informāciju par teritorijas plānojuma grafiskās
daļas  izstrādātāju  un  apgrūtināto  teritoriju  grafisko  datu
sagatavošanas mēroga noteiktību;

VARAM  Vides
pārraudzības  valsts
birojs

- Nesniedz nosacījumus teritorijas plānojuma izstrādei;

SIA “Bite Latvija” - Uz  mobilo  sakaru  būvēm  nav  attiecināmi  augstumu
ierobežojumi plānotajā  izmantošanas  teritorijā,  cik tālu tie
nav ierobežoti no LR normatīvo aktu puses;

- sakaru būves atļaut izvietot visa veida apbūves teritorijās;
- atļaut  izbūvēt  sakaru  būvju  apgādes  infrastruktūru  visa

veida apbūves teritorijās;

- Prasība ievērota.

- Prasība ievērota.
- Prasība ievērota.

Saldus  novada
pašvaldība

- Neizvirza  nosacījumus  Kuldīgas  novada  teritorijas
plānojumam;

SIA “Lattelecom” - Visi  būvniecības  darbi  jāveic  atbildoši  spēkā  esošajiem
būvnormatīviem, kā arī ievērojot LR “Aizsargjoslu likuma”
14.  panta  (Aizsargjoslas  gar  elektronisko  sakaru  tīkliem),
35.panta  (Vispārīgie  aprobežojumi  aizsargjoslās)  un  43.
panta (Aprobežojumi aizsargjoslās gar elektronisko sakaru
tīkliem) noteiktās prasības;

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

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

- Prasība ievērota teritorijas plānojuma kompetences 
ietvaros. 

- Prasība ievērota teritorijas plānojuma kompetences 
ietvaros. 
- Prasība nav izpildāma teritorijas plānojuma ietvaros.
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tīkla pieslēgšanas kārtība;
- ja  ar  privātā  tīkla  īpašnieku  noslēgts  līgums  “Par

elektronisko  sakaru  tīkla  robežu”,  tad  iekšējie  telpu  un
teritoriju  telefonizācijas  darbi  jāveic  ēkas  vai  teritorijas
saimniekam saskaņā ar šo noslēgto robežlīgumu;

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

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

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

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

- Prasība nav izpildāma teritorijas plānojuma ietvaros.

- Prasība nav izpildāma teritorijas plānojuma ietvaros.

- Prasība nav izpildāma teritorijas plānojuma ietvaros.

- Prasība nav izpildāma teritorijas plānojuma ietvaros.

- Prasība nav izpildāma teritorijas plānojuma ietvaros.

VMD
Dienvidkurzemes
virsmežniecība

Teritorijas plānojuma teksta daļā iekļaujama šāda informācija:
– nepieciešamā  informācija,  kas  saistīta  ar  zemes

transformāciju;
– pietiekami  detalizēta  informācija  par  teritoriju  atļauto

izmantošanu,  tai  skaitā  norādot  teritorijas,  kur  atļauta
neperspektīvo lauksaimniecības teritoriju apmežošana;

Teritorijas plānojuma grafiskajā un teksta daļā iekļaujama šāda
informācija:
– aizsargjoslas un saimnieciskās darbības aprobežojumi tajās

(saskaņā  ar  Aizsargjoslu  likumu  un  Meža  likumu),  t.sk.

- Prasība ievērota.

- Apbūves noteikumi pieļauj lauksaimniecībā izmantojamās 
zemes transformāciju par meža zemēm.

- Prasība ievērota teritorijas plānojuma kompetences 
ietvaros. 
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objektu,  kuri  atrodas  ārpus  teritorija  plānojuma teritorijas,
bet  kuru  aizsargjoslas  iesniedzas  teritorijas  plānojuma
teritorijā;

– meža aizsargjosla ap pilsētu (21.04.2010. esam saņēmuši no
Kuldīgas  novada  pašvaldības  attīstības  pārvaldes
20.04.2010. vēstuli Nr. 07-05/540, kurā tā dara zināmu, ka
pie  pagastu  teritorijas  plānojumu  grozījumiem  šīs
aizsargjoslas tiks iekļautas plānojumā)

– valsts  nozīmes  aizsargājamas  dabas  teritorijas,  objekti,  to
zonējums un aizsardzības prasības;

– vietējas  nozīmes  (pašvaldības)  aizsargājamas  dabas
teritorijas, objekti, to zonējums un aizsardzības prasības;

– kultūras pieminekļi un nosacījumi to aizsardzībai;
Teritorijas  plānojuma  grafiskajā  daļā  iekļaujama  šāda
informācija:
– ūdensteču  nosaukumi,  sevišķi  ūdensteču  augšgalā,  lai

novērstu pārpratumus par ūdensteču faktisko atrašanās vietu;
– mākslīgie  ūdensobjekti,  to  aizsargjoslas,  t.sk.  mākslīgās

ūdensteces, dabisko ūdensteču regulētie posmi;

- Prasība ievērota teritorijas plānojuma kompetences 
ietvaros. 

- Prasība ievērota. Teritorijas plānojumā ir atspoguļoti 
liegumu un dabas parku teritorijas.
- Prasība ievērota teritorijas plānojuma kompetences 
ietvaros. 

- Prasība ievērota atbilstoši grafiskā materiāla mēroga 
noteiktībai.
- Prasība ievērota atbilstoši grafiskā materiāla mēroga 
noteiktībai.

VM  Veselības
inspekcija

- Izstrādājot teritorijas plānojuma projektu, paredzēt sekojošo
normatīvo dokumentu ievērošanu:

• LR 22.05.2002. “Teritorijas plānošanas likums”
• LR 05.02.1997. “Aizsargjoslu likums”
• LR MK 06.10.2009.  noteikumi  Nr.  1148 “Vietējās

pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi”;
- teritorijas  plānojumā  iezīmēt  aizsargjoslu  robežas  visiem

objektiem,  kuriem,  saskaņā  ar  “Aizsargjoslu  likumu”  ir
paredzēta  sanitārās,  drošības,  ekspluatācijas  aizsargjoslas
(t.sk. paaugstinātas bīstamības objektiem);

- ražošanas  un  noliktavu  teritorijas  plānot  tā,  lai  objektu
darbības  laikā  netiktu  apdraudēta  cilvēku  veselība  no
bīstamo vielu daļiņu vai gāzu klātbūtnes gaisā;

- Prasība ievērota.

- Prasība izpildīta grafiskās daļas mēroga noteiktības 
ietvaros.

- Prasība ievērota teritorijas plānojuma kompetences 
ietvaros.
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- Noteikt  paaugstinātās  bīstamības  objektus  saskaņā  ar
18.09.2007.  MK  noteikumu  Nr.  626  “Noteikumi  par
paaugstinātas bīstamības objektu noteikšanas kritērijiem un
šo  objektu  īpašnieku  pienākumiem  riska  samazināšanas
pasākumu nodrošināšanai” prasībām;

- teritorijas  plānojumā  iekļaut  informāciju  par  objektiem ar
paaugstinātu vides trokšņa emisiju.  Ceļu satiksmi,  objektu
izvietojumu ar paaugstinātu trokšņa emisiju (piemēram, vēja
elektrostacijas) plānot tā, lai netiktu pārsniegti vides trokšņa
robežlielumi  apbūves  teritorijā  atbilstoši  13.07.2004.  MK
noteikumu Nr.  597 “Trokšņa  novērtēšanas  un pārvaldības
kārtība” prasībām;

- teritorijas  plānojuma  teritorijas  izmantošanas  un  apbūves
noteikumos iekļaut prasības:

• par rīcībām vides trokšņa normatīvu ievērošanai;
• par  trokšņa  samazināšanas  līdzekļu  (prettrokšņa

pasākumu)  projektēšanu  atbilstoši  01.07.2004.  MK
noteikumu  Nr.  468  “Noteikumi  par  Latvijas
būvnormatīvu LBN 016-03 “Būvakustika” prasībām

- ap vēja elektrostacijām projektēt  drošības aizsargjoslas un
paredzēt  Aizsargjoslu  likuma  un  05.12.2006.  MK
noteikumu  Nr.  982  “Enerģētikas  infrastruktūras  objektu
aizsargjoslu noteikšanas metodika” prasību ievērošanu;

- apbūvei  paredzēt  centralizēta  ūdensapgādes,  kanalizācijas
sistēmas.  Ja  nav  iespējams  veidot  pieslēgumu  esošajiem
ūdensvada tīkliem, projektēt jaunas ūdens ņemšanas vietas;

- lai  nodrošinātu ūdens resursu saglabāšanu un atjaunošanu,
kā  arī  samazinātu  piesārņojuma  negatīvo  ietekmi  uz
iegūstamo  ūdens  resursu  kvalitāti,  ap  ūdens  ņemšanas
vietām noteikt  stingrā režīma,  bakterioloģisko un ķīmisko
aizsargjoslu saskaņā ar 20.01.2004. MK noteikumu Nr. 43
“Aizsargjoslu  ap  ūdens  ņemšanas  vietām  noteikšanas

- Prasība ievērota teritorijas plānojuma kompetences 
ietvaros.

- Prasība ievērota teritorijas plānojuma kompetences 
ietvaros.

- Prasība ievērota teritorijas plānojuma kompetences 
ietvaros.

- Prasība ievērota teritorijas plānojuma kompetences 
ietvaros.

- Prasība ievērota teritorijas plānojuma kompetences 
ietvaros.

- Prasība ievērota teritorijas plānojuma kompetences 
ietvaros. Grafiskajā daļā attēlota esošo ūdens ņemšanas 
vietu aizsargjoslas atbilstoši pašvaldības sniegtajai 
informācijai.
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metodika”  prasībām.  Aizsargjoslas  nav  jānosaka  ap
urbumiem,  kurus  saimniecībā  vai  dzeramā  ūdens  ieguvei
izmanto  savām  vajadzībām  individuālie  ūdens  lietotāji
(fiziskas personas);

- dzeramā  ūdens  kvalitāti  nodrošināt  atbilstoši  29.04.2003.
MK  noteikumos  Nr.  235  “Dzeramā  ūdens  obligātās
nekaitīguma  un  kvalitātes  prasības,  monitoringa  un
kontroles kārtība” noteiktajām prasībām;

- raksturot  notekūdeņu  novadīšanu  un  attīrīšanu  (t.sk.
decentralizētās sistēmas)

- notekūdeņu  novadīšanas  vietas  atzīmēt  teritorijas
plānojumā. Aizsargjoslas platumu ap notekūdeņu attīrīšanas
iekārtām  noteikt  atkarībā  no  izmantotās  tehnoloģijas  un
iekārtas  tehniskā  raksturojuma  atbilstoši  “Aizsargjoslu
likuma” 28. panta prasībām;

- noteikt  ekspluatācijas  aizsargjoslas  gar  ūdensvadu  un
kanalizācijas  tīkliem  un  atsevišķu  tīklu  elementiem  un
paredzēt  cilvēku  aizsardzības  prasību  ievērošanu  tajās
atbilstoši  10.10.2006.  MK  noteikumu  Nr.  833
“Ekspluatācijas  aizsargjoslu  noteikšanas  metodika  gar
ūdensvadu un kanalizācijas tīkliem” prasībām;

- inženierkomunikāciju izvietojumu teritorijā plānot atbilstoši
28.12.2004. MK noteikumu Nr. 1069 “Noteikumi par ārējo
inženierkomunikāciju izvietojumu pilsētās, ciemos un lauku
teritorijās” prasībām;

- attālumus  starp  dzīvojamām  ēkām  plānot  saskaņā  ar
izsauļojuma,  apgaismojuma  prasībām.  Dzīvojamo  ēku
izvietojumu, to savstarpējos attālumus un orientāciju plānot
tā,  lai  tiktu  nodrošināta  dzīvojamo  telpu  un  teritorijas
nepārtraukta insolācija ne īsāka par 2,5 stundām dienā, laika
posmā no 22. marta līdz 22. septembrim;

- inspekcija  iesaka  paredzēt  apdzīvoto  vietu  teritorijas

- Prasība nav izpildāma teritorijas plānojuma ietvaros.

- Prasība ievērota teritorijas plānojuma kompetences 
ietvaros. 
- Prasība ievērota teritorijas plānojuma kompetences 
ietvaros. 

- Prasība ievērota teritorijas plānojuma kompetences 
ietvaros. 

- Prasība ievērota teritorijas plānojuma kompetences 
ietvaros. 

- Prasība ievērota teritorijas plānojuma kompetences 
ietvaros. 

- Prasība ievērota teritorijas plānojuma kompetences 
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apzaļumošanu,  labiekārtošanu,  mākslīgo  apgaismojumu.
Noteikt  atkritumu  apsaimniekošanas  kārtību  apdzīvotās
vietās.  Plānojot  dzīvojamo  apbūvi,  paredzēt  teritorijas
dažādai  funkcionālai  izmantošanai:  bērnu  rotaļām;  -
pieaugušo iedzīvotāju atpūtai; - sporta nodarbībām; - suņu
pastaigai;  -  autostāvvietām;  -  saimnieciskiem  mērķiem
(atkritumu novietošanai);

- raksturot  esošās  peldvietas,  plānot  nepieciešamās  rīcības
esošo  peldvietu  sakārtošanai  un  jaunu  peldvietu
izveidošanai  atbilstoši  10.01.2012.  MK noteikumu Nr.  38
“Peldvietu izveidošanas un uzturēšanas kārtība” prasībām.

ietvaros. 

- Prasība ievērota teritorijas plānojuma kompetences 
ietvaros. 

Latvijas  vides,
ģeoloģijas  un
meteoroloģijas centrs

- Informējam,  ka  Skrundas  novadā  atrodas  VSIA “Latvijas
Vides,  ģeoloģijas  un  meteoroloģijas  centrs”  (LVĢMC)
valsts  monitoringa  novērojumu  objekts  –  pazemes  ūdens
kvantitātes un kvalitātes stacija “Skrunda”;

- Informācija ņemta vērā.

VAS  “Latvijas
dzelzceļš”

- Izstrādāt  aizsargjoslu  plānu,  norādot  dzelzceļa
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 dzelzceļa zemes
nodalījuma  joslas  platums  attiecīgajā  pusē,  drošības
aizsargjoslu   -  25m,  bet  ārpus  apdzīvotām  vietām
ekspluatācijas  aizsargjoslu  noteikt  100m uz katru pusi  no
malējā ceļa malējās sliedes, drošības aizsargjoslu – 50m;

- publiskās  lietošanas  dzelzceļa  infrastruktūras  zemes
nodalījuma  joslā  neplānot  jaunas  būves,  t.sk.  ielas,
inženierkomunikācijas, ietves, veloceliņus;

- ievērot Dzelzceļa likuma 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21. un
22. panta prasības;

- ievērot  1998.  gada  15.  decembra  Ministru  kabineta
noteikumu  Nr.  457  “Dzelzceļa  aizsargjoslu  noteikšanas

- Prasība ievērota teritorijas plānojuma kompetences 
ietvaros. 

- Prasība ievērota teritorijas plānojuma kompetences 
ietvaros. 

- Prasība ievērota teritorijas plānojuma kompetences 
ietvaros. 
- Prasība ievērota teritorijas plānojuma kompetences 
ietvaros. 
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metodika” prasības;
- ievērot 2006. gada 18. jūlija Ministru kabineta noteikumu

Nr.  599  “Metodika  drošības  aizsargjoslu  noteikšanai  gar
dzelzceļiem,  pa  kuriem  pārvadā  naftu,  naftas  produktus,
bīstamas ķīmiskas vielas un produktus” prasības;

- teritorijas  plānotās  (atļautās)  izmantošanas  plānā  uzrādīt
dzelzceļa zemes nodalījuma joslas robežu, saskaņā ar 2005.
gada  1.februāra  Ministru  kabineta  noteikumu  Nr.  79
“Dzelzceļa  zemes  nodalījuma  joslas  ekspluatācijas
noteikumi”  4.  punktu,  un  teritorijas  izmantošanas  un
apbūves noteikumu izstrādē ievērot šo noteikumu prasības;

- teritorijas  atļautās  plānotās  izmantošanas  plānā  dzelzceļa
infrastruktūras teritorijām izmantot atšķirīgu krāsojumu no
citām tehniskās apbūves vai līnijbūvju teritorijām;

- teritorijas plānojuma 1. redakciju iesniegt izskatīšanai valsts
akciju sabiedrībā “Latvijas dzelzceļš”,  nekustamā īpašuma
redakcijā (kontaktpersona Nekustamā īpašuma reģistrācijas
daļas vadītāja vietniece E.Kļaviņa, eva.klavina@ldz.lv );

- Prasība ievērota teritorijas plānojuma kompetences 
ietvaros. 

- Prasība ievērota teritorijas plānojuma kompetences 
ietvaros. 

AS  “Sadales  tīkls”
Rietumu reģions

- Izstrādājot  Skrundas  novada  teritorijas  plānojumu  2013.-
2025. gadam, plānojumā uzrādīt esošās AS “Sadales tīkls”
20kV  elektrolīnijas  un  20/0,4  kV  transformatoru
apakšstacijas;

- uz  energoapgādes  objektu  apbūvi  neattiecināt  konkrētā
zonējuma minimālās zemes vienības platība ierobežojumus;

- energoapgādes  objektu  esošai  un  plānotai  apbūvei
paredzētās  zemes platības un novietojumu saskaņot ar AS
“Sadales tīkls”;

- teritorijas  plānojumā  jāietver  informācija  cilvēku  drošībai
un elektrolīniju aizsardzībai:
1. par  zemes  īpašumu  lietošanas  tiesību  ierobežojumiem

elektrolīniju aizsargjoslās saskaņā ar Aizsargjoslu likuma
(1997.g.) 45. pantu;

- Prasība ievērota teritorijas plānojuma kompetences 
ietvaros. 

- Infrastruktūras objektu izbūvei paredzētas atvieglotas 
prasības minimālajai jaunveidojamu zemes vienību platībai.

- Prasības jau ir noteiktas Aizsargjoslu likumā kurš ir 
saistošs veicot projektēšanu un būvdarbus, un nav 
nepieciešama to dublēšana teritorijas plānojumā.

mailto:eva.klavina@ldz.lv
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2. par  minimālajiem attālumiem no būvēm un stādāmiem
kokiem līdz elektrolīnijām, kā arī  par attālumiem starp
inženierkomunikācijām  saskaņā  ar  2004.  gada  28.
decembra  MK noteikumiem Nr.  1069  “Noteikumi  par
ārējo inženierkomunikāciju izvietojumu pilsētās, ciemos
un  lauku  teritorijās”,  2006.  gada  5.  decembra  MK
noteikumiem  Nr.  982  “Enerģētikas  infrastruktūras
objektu aizsargjoslu noteikšanas metodika”,  1997. gada
5.  februāra  “  Aizsargjoslu  likumu”  un  elektroiekārtu
būvniecības noteikumu prasībām;

- veicot  konkrētu  zemes  gabalu  apbūvi,  tiks  plānoti  arī  AS
“Sadales tīkls” jaunu objektu izbūve un attīstība;

- Prasības jau ir noteiktas citos normatīvajos aktos kuri ir 
saistoši veicot projektēšanu un būvdarbus, un nav 
nepieciešama to dublēšana teritorijas plānojumā.

Aizputes  novada
dome

- Neizvirza nosacījumus teritorijas plānojuma izstrādei;

Kurzemes  plānošanas
reģiona administrācija

- Izstrādājot Skrundas novada teritorijas plānojumu, ir jāņem
vērā  Kurzemes  plānošanas  reģiona  plānojuma  III  daļā
noteiktās  Teritorijas  plānojuma  vadlīnijas  2006.  -  2026.
gadam,  īpašu  uzmanību  pievēršot  vadlīniju  1.1,  1.2,  1.3.,
1.4., 1.5., 1.8. sadaļām, kā arī I daļa Esošā telpiskā struktūra
un II daļa Telpiskās attīstības perspektīva; 

-  Prasība  ievērota  teritorijas  plānojuma  kompetences
ietvaros.

AS  “Latvijas  valsts
meži”

- Lūdzam  ietvert  teritorijas  plānojumā  atļauju  izmantot
teritoriju atbilstoši pašreizējam sadalījumam pa sekojošiem
zemes izmantošanas mērķiem un kadastra vienībām:
1. Mežsaimniecībā  izmantojamās  teritorijas  –  zemes

vienībām 20 000ha platībā atbilstoši pielikumam Nr. 1:
• plānojumā  paredzēt  sekojošus  atļautos  izmantošanas

veidus:
◦ mežsaimnieciskā izmantošana;
◦ meža infrastruktūras objekti;
◦ dabas aizsardzība;
◦ rekreācija;

-  Prasība  ievērota  teritorijas  plānojuma  kompetences
ietvaros.

-  Prasība  ievērota  teritorijas  plānojuma  kompetences
ietvaros.
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◦ zivju dīķi;
◦ telšu laukums, atpūtas vieta;
◦ derīgo izrakteņu izpēte un ieguve;
◦ vēja ģeneratori;
◦ inženiertehniskās apgādes tīkli un objekti;

• meža  zemei  ir  pieļaujama  transformācija  derīgo
izrakteņu  atradnes  ierīkošanai,  ievērojot  normatīvajos
aktos paredzēto kārtību;

2. derīgo  izrakteņu  ieguves  teritorijas  -  Skrundas  pagasta
nekustamam īpašumam “Lauķu purvs”, zemes vienība ar
apzīmējumu  6229  015  0155  (80.98ha)  platībā,  kūdras
ieguve;

• plānojumā  paredzēt  sekojošus  atļautos  izmantošanas
veidus:
◦ derīgo  izrakteņu  ieguve  (tai  skaitā  sapropeļa,

saldūdens kaļķiežu);
◦ zivju dīķi;
◦ būves  (pievadceļi  u.c.)  inženiertehniskās  apgādes

tīkli, kas nepieciešami derīgo izrakteņu ieguvei;
◦ citi  izmantošanas  veidi,  pirms  uzsākta  derīgo

izrakteņu ieguve;
• papildus  izmantošanas  veids  derīgo  izrakteņu  ieguves

teritorijas jānosaka zemes vienībām, kas LVĢMC datu
bāzē  reģistrētas  kā  būvmateriālu  izejvielu,  kūdras,
sapropeļa  atradnēm,  kur  normatīvajos  aktos  noteiktā
kārtībā ir akceptēti A un/vai N, P kategorijas krājumi un
nav  pretrunā  ar  citiem  teritorijas  izmantošanas
noteikumiem, tai  skaitā  (skatīt  “Latvijas valsts  meži” -
07.02.2012.  nosacījumi  Nr.  4.1-1.2_0178150-12_202
1.tabulu);

• iespējamais  derīgo  izrakteņu  atradnes  rekultivācijas
veids  ir  –  sagatavot  izstrādes  teritoriju  apmežošanai,

-  Derīgo  izrakteņu  ieguve  ir  atļauta  meža  zemēs  un
lauksaimniecībā  izmantojamās  teritorijā.  Rekultivācija  ir
pieļaujama atbilstoši normatīvu prasībām.
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ūdens krātuves izveidei;
3. satiksmes  infrastruktūras  teritorijas  –  zemes  vienībām

1.0 ha platībā atbilstoši pielikumam Nr. 1:
• plānojumā  paredzēt  sekojošu  atļautos  izmantošanas

veidus:
◦ tiltu izbūve un rekonstrukcija;
◦ mežsaimniecības ceļi;
◦ citi ceļi;

• laika  posmā  līdz  2016.  gadam  Skrundas  novadā  ir
plānota  sekojošu  LVM  ceļu  būvniecība  vai
rekonstrukcija  (skatīt  “Latvijas  valsts  meži”  -
07.02.2012.  nosacījumi  Nr.  4.1-1.2_0178150-12_202
2.tabulu)

• laika  posmā  līdz  2021.  gadam  Skrundas  novadā  ir
plānota  sekojošu  LVM  ceļu  būvniecība  vai
rekonstrukcija  (skatīt  “Latvijas  valsts  meži”  -
07.02.2012.  nosacījumi  Nr.  4.1-1.2_0178150-12_202
3.tabulu)

4. lauksaimniecībā izmantojamā teritorija – zemes vienībai
ar kadastra apzīmējumu 6278 003 0061 13.7ha platībā,
zemes vienībai ar apzīmējumu 6229 011 0041 – 5.4ha
platībā.  Plānojumā  paredzēt  sekojošus  atļautos
izmantošanas veidus:
◦ mežsaimnieciskā izmantošana;
◦ rekreācija;
◦ zivju dīķis;
◦ infrastruktūras objekti;
◦ telšu laukums, atpūtas vieta;
◦ derīgo izrakteņu izpēte un ieguve;
◦ vēja ģeneratori;
◦ inženiertehniskās apgādes tīkli un objekti;

Lauksaimniecībā izmantojamās zemes transformācija

-  Teritorijas  plānojumā  ir  atļauta  mežsaimniecības
infrastruktūras attīstība.

-  Prasība  ievērota  teritorijas  plānojuma  kompetences
ietvaros.
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meža zemēs pieļaujama normatīvajos aktos noteiktā
kārtībā un saskaņojot ar novada pašvaldību;

5. AS  “Latvijas  valsts  meži”  plāno  apmežot  visas
neizmantotās valsts meža zemēs esošās lauksaimniecībā
izmantojamās zemes Skrundas novada teritorijā – 66.8ha
kopplatībā  sekojošās  zemes  vienībās;  (skatīt  “Latvijas
valsts  meži”  -  07.02.2012.  nosacījumi  Nr.  4.1-
1.2_0178150-12_202 4.tabulu)

- izstrādājot  teritorijas  plānojumu  jāievēro  LR  05.02.1997.
likumā “Aizsargjoslu likums”, LR likumā “Meža likums”,
LR likumā “Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām”, 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  Dienvidkurzemes
virsmežniecībā, kura uztur un kārto Meža valsts reģistru;

- iestrādāt  teritorijas  plānojumā  pašvaldības  intereses  valsts
mežos  izveidotajās  atpūtas  vietās,  dabas  takās,  plānot
kultūras pieminekļu uzturēšanu;

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

- jebkādas  darbības  plānojuma teritorijā,  kas  ietekmē LVM
apsaimniekojamo  teritoriju,  mežaudzes  vai  ainas  stāvokli
tajā, saskaņojamas ar AS “Latvijas valsts meži”;

- līdzam  pēc  teritorijas  plānojuma  izstrādes  un  galīgās
apstiprināšanas  iesniegt  LVM  atbildīgajam  pārstāvim
(J.Gūta,  e-pasts  j.guta@lvm.lv)  teritorijas  plānojuma
dokumentāciju, kas sagatavota .pdf faila formātā;

-  Ir  pieļaujama  lauksaimniecībā  izmantojamās  zemes
apmežošana.

-  Prasība  ievērota  teritorijas  plānojuma  kompetences
ietvaros.

-  Prasība  ievērota  teritorijas  plānojuma  kompetences
ietvaros.

-  Prasība  ievērota  teritorijas  plānojuma  kompetences
ietvaros.

-  Teritorijas  plānojuma  projekts  tiks  iesniegts  LVM
atzinuma sniegšanai.

mailto:j.guta@lvm.lv
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VAS  Latvijas  valsts
ceļi Kurzemes reģiona
Kuldīgas nodaļa

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

- nosakot teritorijas, kam obligāti jāizstrādā detālie plānojumi,
ir  jāņem vērā  princips,  ka,  ja  nav  nodrošināta  piekļūšana
kādam  atsevišķam  zemes  īpašumam  vai  arī  uzsākot,  vai
paplašinot uzņēmējdarbību, vai attīstot dzīvojamo apbūvi uz
esošajiem zemju īpašumiem, kā arī veicot to sadali vairākos,
pašvaldībai  saskaņā  ar  Ministru  kabineta  2009.  gada  6.
oktobra  noteikumu  Nr.  1148  “Vietējās  pašvaldības
teritorijas  plānošanas  noteikumi”  6.,  7.,  8.  un  9.  punktu
prasībām  šiem  īpašumiem  ir  jāierosina  detālplānojumu
izstrāde.  Tajos  pilnībā  jāatrisina  piekļūšana  katrai  zemes
vienībai,  ievērojot  “pakāpeniskuma”  principu  teritoriju
pieslēgšanai  valsts  autoceļu  tīklam  (skat.  Iepriekšējo
punktu). Katrā konkrētā gadījumā jāizskata nepieciešamība
vienlaicīgi izstrādāt detālplānojumus arī blakus īpašumiem
kopēja iekšējo tīklu ceļu tīkla  izveidošanai  teritorijām pie
valsts  autoceļiem  starp  jau  esošiem  jebkuras  piederības
publisko  autoceļu  pieslēgumiem  valsts  autoceļam,  pēc
iespējas samazinot jau esošo atsevišķo īpašumu pieslēgumu
skaitu;

- teritorijas  plānojuma  saturā  jābūt  perspektīvai  Skrundas
novada transporta shēmai (ietverot plānotās jaunās apbūves

-  Prasība  ievērota  teritorijas  plānojuma  kompetences
ietvaros.

-  Prasība  ievērota  teritorijas  plānojuma  kompetences
ietvaros.

-  Prasība  ievērota  teritorijas  plānojuma  kompetences
ietvaros.



Institūcija Nosacījumi Rezultāts                                                                             

teritorijas),  kura  atspoguļotu  piekļūšanas  iespēju
nodrošināšanu  ikvienam  valsts  autoceļam  pieguļošam
īpašumam (arī  pa atsevišķiem gājēju un veloceliņiem),  ar
akcentētām  vietējā  ceļu  (ielu)  tīkla  pieslēgšanās  vietām
valsts autoceļu tīklam;

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

- dzīvojamās  un  publiskās  apbūves  teritorijas  plānot  tādā
attālumā no valsts autoceļiem, lai būtu nodrošināti apstākļi,
kas  neprasa  papildus  pasākumus  aizsardzībai  pret
autotransporta  radīto  troksni.  Izstrādājot  teritoriju
plānojumu,  jāņem vērā  Ministru  kabineta  2004.  gada  13.
jūlija  noteikumu  Nr.  597  “Trokšņu  novērtēšanas  un
pārvaldīšanas kārtība” prasības;

- servisa  objektus  plānot  tikai  apdzīvoto  vietu  robežās,  kur
atļautais braukšanas ātrums ir ne lielāks par 70km stundā,
bet  teritorijās  ārpus  apdzīvotām  vietām  servisa  objektu
izvietojumu,  kuru  iespējamās  (atļautās)  vietas  pie  valsts
galvenajiem  un  reģionālajiem  autoceļiem  atbilstoši
normatīvajiem  dokumentiem  plāno  Satiksmes  ministrija,
saskaņot individuāli;

- teritorijas  plānojumā ietilpstošajiem apbūves  noteikumiem
jāietver  nosacījumi,  kuri  nodrošina  LR  “Aizsargjoslu
likumā”  noteikto  valsts  autoceļu  aizsargjoslu  skarošo
nekustamo  īpašumu  zemju  izmantošanu  autoceļu
rekonstrukcijai  un  reglamentē  vienošanās  noslēgšanas
procedūras ar īpašniekiem par zemes izmantošanu;

- Prasība  nav izpildāma teritorijas plānojuma kompetences
ietvaros.

-  Prasība  ievērota  teritorijas  plānojuma  kompetences
ietvaros. Konkrēti attālumi no valsts autoceļiem līdz apbūvei
nosakāmi izstrādājot konkrēta objekta būvprojektu.

-  Prasība  ievērota  teritorijas  plānojuma  kompetences
ietvaros.

- Minētās darbības ir reglamentētas citos normatīvos, un nav
nepieciešams tos dublēt teritorijas plānojumā.
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- teritorijas  plānojumā  (neatkarīgi  no  teritoriju  plānotās
izmantošanas  veida)  autoceļu  aizsargjoslu  robežas,  kā
jaunas apbūves izvietošanas pieļaujamais tuvākais attālums
no autoceļa  ass,  ir  jāiezīmē  arī  plānojuma grafiskās  daļas
plānotās  izmantošanas  kartogrāfiskajos  materiālos,  un
saistošajos noteikumos jāietver  punkts par jaunas apbūves
plānošanas liegumu autoceļu aizsargjoslās;

- Prasība liegt jaunu apbūvi autoceļu aizsargjoslā ir pretrunā
ar  Aizsargjoslu  likuma  prasībām,  un  nav  lietderīgi  šādu
prasību iestrādāt kā obligātu nosacījumu.

VSIA   Zemkopības
ministrijas
nekustamie  īpašumi
Kurzemes  reģiona
meliorācijas nodaļa

- Paredzēt  valsts  un  valsts  nozīmes  meliorācijas  sistēmu,
pašvaldības  meliorācijas  sistēmu  un  koplietošanas
meliorācijas sistēmu ekspluatāciju  un uzturēšanu atbilstoši
LR 2010.  gada  14.  janvāra  likuma  “Meliorācijas  likums”
prasībām;

- Skrundas  novadā esošo meliorācijas  sistēmu ekspluatāciju
veikt atbilstoši LR MK 2010. gada 03. augusta noteikumu
Nr. 714 “Meliorācijas sistēmu ekspluatācijas un uzturēšanas
noteikumi” prasībām;

- paredzēt  meliorācijas  sistēmu  un  hidrotehnisko  būvju
būvniecību  veikt  atbilstoši  LR MK 2010.  gada  16.  marta
noteikumu Nr. 261 “Meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko
būvju būvniecības kārtība” prasībām;

- paredzēt  aizsargjoslas  ap  valsts  un  koplietošanas
meliorācijas būvēm un ierīcēm atbilstoši LR 1997. gada 5.
februāra likuma “Aizsargjoslu likums” prasībām;

- teritorijas plānojuma paskaidrojuma daļā norādīt:
• par  ekspluatācijas  aizsargjoslu  noteikšanu  regulēto

valsts nozīmes un koplietošanas ūdensnoteku posmos
atbilstoši  LR MK 2003. gada 13.  maija  noteikumu
Nr.  258 “Noteikumi  par  ekspluatācijas  aizsargjoslu
ap  meliorācijas  būvēm  un  ierīcēm  noteikšanas
metodiku  lauksaimniecībā  izmantojamās  zemēs  un
meža zemēs”  prasībām;

• būvju  un  inženierkomunikāciju  būvniecībai,

-  Prasība  ievērota  teritorijas  plānojuma  kompetences
ietvaros.

- Prasība nav izpildāma teritorijas plānojuma ietvaros.

-  Prasība  ievērota  teritorijas  plānojuma  kompetences
ietvaros.

-  Prasība  ievērota  teritorijas  plānojuma  kompetences
ietvaros.

-  Prasība  ievērota  teritorijas  plānojuma  kompetences
ietvaros.
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rekonstrukcijai,  kā  arī  derīgo  izrakteņu  ieguvei  un
meža ieaudzēšanai  meliorētajā  zemē,  ekspluatācijas
aizsargjoslās ap meliorācijas  būvēm un ierīcēm vai
vietās,  kur  tas  var  ietekmēt  meliorācijas  sistēmas
darbību, nepieciešami VSIA “Zemkopības ministrijas
nekustamie īpašumi” izdoti tehniskie noteikumi;

- topogrāfiskā  plāna  izstrādei  minētajai  teritorijai
nepieciešamos drenu sistēmu nosprauduma plānus un valsts
nozīmes  ūdensnoteku  izvietojumu  var  saņemt  VSIA
“Zemkopības  ministrijas  nekustamie  īpašumi”  Kurzemes
reģiona meliorācijas nodaļas Kuldīgas sektorā Planīcas ielā
4, Kuldīgā vai pieprasot pa e-pastu ints.freibergs@zmni.lv

-  Teritorijas  plānojuma  mērogā  nav  iespējams  attēlot
atsevišķas drenu sistēmas.

VARAM  VVD
Liepājas  reģionālā
vides pārvalde

Paskaidrojuma raksta daļā:
- Atspoguļot  īpaši  aizsargājamās  dabas  teritorijas  –  dabas

parkus,  dabas  liegumus,  mikroliegumus,  Natura  2000
teritorijas  un  dabas  pieminekļus  ar  to  robežām  un
zonējumiem  atbilstoši  likumam  „Par  īpaši  aizsargājamām
dabas teritorijām”, MK noteikumiem ar īpaši aizsargājamo
dabas teritoriju individuāliem aizsardzības un izmantošanas
noteikumiem un dabas aizsardzības plānu rekomendācijām;

- Atspoguļot  virszemes  ūdensobjektu  tauvas  joslas,
aizsargjoslas  un  applūstošās  teritorijas;  noteikt  virszemes
ūdensobjektu applūstošās teritorijas atbilstoši Aizsargjoslu,
Zvejniecības likuma un 2008.gada 3.jūnija MK noteikumu
Nr.406  „Virszemes  ūdensobjektu  aizsargjoslu  noteikšanas
metodika” prasībām;

- Atspoguļot  piesārņotās  un  potenciāli  piesārņotās  vietas
atbilstoši  2001.gada  20.novembra  MK  noteikumu  Nr.483
„Piesārņoto  un  potenciāli  piesārņoto  vietu  apzināšanas  un
reģistrācijas kārtība” prasībām;

- Norādīt  Ventas  upju  baseina  apgabalus  un  to

- Prasība ievērota.

- Prasība ievērota ņemot vērā teritorijas plānojuma grafisko
noteiktību.

-  Prasība  ievērota  teritorijas  plānojuma  kompetences
ietvaros.  Teritorijas  plānojumā  ir  ietverta  informācija  par
potenciāli piesārņotajām un piesārņotajām vietām atbilstoši
VSIA  “"Latvijas  Vides,  ģeoloģijas  un  meteoroloģijas
centrs” sniegtajai informācijai.
-  Prasība  ievērota  teritorijas  plānojuma  kompetences

mailto:ints.freibergs@zmni.lv
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robežas/teritorijas,  riska  ūdensobjektus  atbilstoši  Ūdens
apsaimniekošanas  likumam  un  Ventas  upju  baseina
apgabala  apsaimniekošanas  plāna  rekomendācijām,
2011.gada 31.maija MK noteikumu Nr.418„Noteikumi par
riska ūdensobjektiem” prasībām;

- Norādīt  hidroelektrostacijas,  hidrotehniskās  būves  un
ūdenskrātuves ar to aizsprostiem; ūdensieguves urbumus un
ūdens  sagatavošanas  iekārtas;  notekūdens  attīrīšanas
iekārtas;  vēja  elektrostacijas  un to  izvietošanas  teritorijas;
zivsaimniecības  ūdensobjektus  un  ražotnes;
lauksaimniecības  un mežsaimniecības  kultūru  objektus  un
teritorijas/plantācijas;

- Atspoguļot  esošās  un  plānotās  atklātās  derīgo  izrakteņu
ieguves vietas un izpētes laukumus;

- Atspoguļot  piesārņojošās  darbības  objektus,  kuriem  ir
izdotas piesārņojošās darbības atļaujas un apliecinājumi;
Grafiskajā daļā:

- Atzīmēt  pilsētas,  pagastu  un  ciemu  teritoriju  plānojumos
noteiktās aizsargjoslas un aprobežojumus;

- Atzīmēt  grafiskajos  materiālos  esošās  un  plānotās  īpaši
aizsargājamās  dabas  teritorijas  (t.sk.  dabas  pieminekļus);
vietējās  nozīmes  aizsargājamos  kokus,  koku  alejas  un
parkus;  mežu  un  purvu  teritorijas  ar  mikroliegumiem;
ūdenssaimniecības  objektus  -  ūdensapgādes  urbumi,
ūdensgūtnes  teritorijas,  ūdens  sagatavošanas  iekārtas  un
notekūdens  attīrīšanas  iekārtas,  ūdensapgādes  un
kanalizācijas  ārējie  tīkli;  esošās  un  plānotās  laivu/kuģu
piestātnes;  potenciāli  piesārņotās  un  piesārņotās
vietas/objektus;  rekultivētās  izgāztuves;  atkritumu
savākšanas,  uzglabāšanas,  apstrādes/pārstrādes  vietas;
mākslīgus  ūdensobjektus  un  virszemes  ūdensobjektus
(ūdensteces un ūdenstilpes) ar to applūstošajām teritorijām,

ietvaros.

-  Prasība  ievērota  teritorijas  plānojuma  kompetences
ietvaros.

-  Teritorijas  plānojumā  attēlotas  esošās valsts  nozīmes
derīgo izrakteņu ieguves.
-  Prasība  ievērota  teritorijas  plānojuma  kompetences
ietvaros.

-  Prasība  ievērota  teritorijas  plānojuma  grafiskās  daļas
mēroga noteiktības ietvaros.
-  Prasība  ievērota  teritorijas  plānojuma  grafiskās  daļas
mēroga noteiktības ietvaros.
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virszemes  ūdensobjektus  ar  dambjiem  vai  aizsprostiem;
upju  baseinu  apgabalus  ar  to  robežām/teritorijām;  riska
ūdensobjektus; esošās un plānotās atklātās derīgo izrakteņu
ieguves  vietas;  rekreācijas  un  ainavu  objektus/teritorijas,
t.sk.  pludmales,  atpūtas  vietas,  aizsargājamu  ainavu
teritorijas  ar  to  skatu vietām;  enerģijas ražotņu (t.sk.  vēja
elektrostacijas,   koģenerācijas  un  biogāzes  stacijas,  katlu
mājas) teritorijas un objektus; zivju audzētavas un ražotnes;
dzīvnieku  novietņu  kompleksus;  riska  un  piesārņojošās
darbības objektus; saimnieciskās darbības un infrastruktūras
objektus  un  teritorijas  ar  to  aizsargjoslām  un
aprobežojumiem;
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu daļā:

- Atzīmēt  pilsētas,  pagastu  un  ciemu  teritoriju  plānojumos
norādītos  likumdošanas  aktus  par  vides  un  dabas  resursu
aizsardzību un aprobežojumiem;  

- Veikt  teritorijas  izmantošanas  un  apbūves  noteikumos
piemēroto  vides  un  dabas  resursu  likumdošanas  aktu
aktualizāciju un harmonizāciju;

-  Prasība  ievērota  teritorijas  plānojuma  kompetences
ietvaros.

-  Prasība  ievērota  teritorijas  plānojuma  kompetences
ietvaros.

Kuldīgas  novada
pašvaldība

- Lūdzam  konsultēties  ar  Kuldīgas  novada  pašvaldību
jautājumos, kas skar kopīgās intereses un potenciāli ietekmē
Kuldīgas  novada  teritorijas  attīstību:  transporta
infrastruktūras (t.sk. perspektīvo velomaršrutu), sabiedriskā
transporta,  publisko  pakalpojumu  (t.sk.,  veselības
aizsardzības  un  izglītības  iestāžu),  vides  aizsardzības
pasākumu  plānošanā,  kā  arī  citu  objektu  plānošanā,  kuru
darbība var ietekmēt Kuldīgas novada teritoriju;

Valsts  kultūras
pieminekļu
aizsardzības
inspekcija

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

• likums Par kultūras pieminekļu aizsardzību;

-  Prasība  ievērota  teritorijas  plānojuma  kompetences
ietvaros.
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• MK 26.08.2003.  noteikumi  Nr.  474 Noteikumi  par
kultūras  pieminekļu  aizsardzību,  izmantošanu,
restaurāciju,  un  vidi  degradējoša  objekta  statusa
piešķiršanu;

• citi  normatīvie  akti,  kuros  ietverti  kultūras
pieminekļu aizsardzības jautājumi;

- kultūras pieminekļu un to aizsardzības zonu teritorijās nav
plānojama  tāda  saimnieciskā  darbība,  kas  var  iznīcināt
kultūras  pieminekli  vai  mazināt  kultūras  pieminekļu  un
kultūrvēsturiskās  ainavas  vērtību.  Tās  būtu  rūpnieciskas
ražošanas  vai  jauktas  darījumu  apbūves  teritorijas,  kas
saistās ar liela apjoma noliktavu tipa ēku būvniecību, jaunas
dzīvojamo māju apbūves teritorijas, kā arī derīgo izrakteņu
ieguves  teritorijas.  Saimnieciskā  darbība  kultūras
pieminekļu aizsardzības zonā plānojama saglabājot kultūras
piemineklim  atbilstošo  vidi,  kā  arī  nodrošinot  pieminekļa
vizuālo uztveri;

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

- teritorijas  plānojuma  teksta  daļā  (paskaidrojuma  rakstā)
ietverama un papildināma informācija:

• par kultūras mantojumu Skrundas novadā kopumā;
• par  valsts  aizsargājamiem  nekustamiem  kultūras

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

- grafiskajā  daļā  ar  apzīmējumiem un numerāciju  uzrādāmi
nekustamie  kultūras  pieminekļi  un  aizsardzības  zonas  ap
tiem.  Grafiskajam  materiālam  pievienojams  skaidrojums
(eksplikācija)  ar  katra  pieminekļa  nosaukumu  un  valsts

-  Prasība  ievērota  teritorijas  plānojuma  kompetences
ietvaros.

-  Prasība  ievērota  teritorijas  plānojuma  kompetences
ietvaros.

-  Prasība  ievērota  teritorijas  plānojuma  kompetences
ietvaros.

-  Prasība  ievērota  teritorijas  plānojuma  kompetences
ietvaros.
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aizsardzības numuru.
Apbūves noteikumos:
- ietveramas  prasības  kultūras  pieminekļu  aizsardzībai  un

izmantošanai;
- norādāmi kādi aprobežojumi ievērojami kultūras pieminekļu

aizsardzības zonās, tajā skaitā uz zemes gabalu dalīšanu –
apvienošanu,  būtisku  kultūrvēsturiskās  ainavas
pārveidošanas pasākumu veikšanu;

- ietveramas  prasības  ēku,  kuras  vecākas  par  50  gadiem
nojaukšanai;

- ietveramas  prasības stādījumu,  kuri  vecāki  par 50 gadiem
apsaimniekošanai;

- atsevišķā  sadaļā  ietverami  vēsturisko  fasāžu  apdares
renovācijas, logu nomaiņas, fasāžu un jumta siltināšanas, kā
arī jumtu iesegumu nomaiņas metodikas principi atbilstoši
Ministru kabineta 1997. gada 1. aprīļa noteikumu Nr. 112
Vispārīgie būvnoteikumi 40.²7. punktam;

- atsevišķā  nodaļā  ietveramas  prasības  novada  nozīmes
kultūrvēsturisko  objektu  aizsardzībai  un  izmantošanai,  ja
šādi objekti ir pašvaldības noteikti;
Ieteikumi:

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

-  Prasība  ievērota  teritorijas  plānojuma  kompetences
ietvaros.
-  Prasība  ievērota  teritorijas  plānojuma  kompetences
ietvaros.

-  Prasība  ievērota  teritorijas  plānojuma  kompetences
ietvaros.
-  Prasība  ievērota  teritorijas  plānojuma  kompetences
ietvaros.
-  Prasība  ievērota  teritorijas  plānojuma  kompetences
ietvaros.

-  Prasība  ievērota  teritorijas  plānojuma  kompetences
ietvaros.

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

-  Prasība  ievērota  teritorijas  plānojuma  kompetences
ietvaros.

VUGD  Kurzemes
reģiona  brigāde
Kuldīgas daļa

- Jāparedz  terminus  un  jēdzienus,  kuri  pielietoti  atbilstoši
spēkā  esošajiem  normatīvajiem  aktiem  un  piemērotiem
standartiem;

- aizsargjoslas paredzēt atbilstoši Aizsargjoslu likumam;
- jāparedz piebrauktuves un caurbrauktuves ugunsdzēsības un

glābšanas  tehnikai,  veidojot  perspektīvo  ceļu  vai  ielu
shēmas,  atbilstoši  spēkā  esošo  normatīvo  aktu
ugunsdrošības prasībām;

- jāparedz  ugunsdrošības  atstarpes  starp  dažādu  uguns
noturības pakāpju un funkcionālas nozīmes ēkām un būvēm,
atbilstoši  spēkā  esošo  normatīvo  aktu  ugunsdrošības
prasībām;

- jāparedz ārējās ugunsdzēsības ūdensapgādes nodrošinājums
saskaņā  ar  Ministru  kabineta  2000.  gada  1.februāra
noteikumu  Nr.  38  “Noteikumi  par  Latvijas  būvnormatīvu
LBN  222-99  “Ūdensapgādes  ārējie  tīkli  un  būves”
prasībām;

- jāparedz perspektīvais ugunsdzēsības depo izvietojums, lai
nodrošinātu ugunsdzēsības un glābšanas dienesta savlaicīgu

-  Prasība  ievērota  teritorijas  plānojuma  kompetences
ietvaros.

- Prasība ievērota.
-  Prasība  ievērota  teritorijas  plānojuma  kompetences
ietvaros.

-  Prasība  ievērota  teritorijas  plānojuma  kompetences
ietvaros.

-  Prasība  ievērota  teritorijas  plānojuma  kompetences
ietvaros.

- Prasība nav izpildāma teritorijas plānojuma ietvaros.
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ierašanos  ugunsgrēku,  avāriju  un  glābšanas  darbu  vietā
atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām;

- jāparedz  jaunizveidoto  un  esošo  ugunsdzēsības  depo
materiāli tehniskās bāzes nodrošināšana saskaņā ar Latvijas
Republikas  likumu  “Ugunsdrošības  un  ugunsdzēsības
likums”,  Ministru  kabineta  2003.  gada  9.  decembra
noteikumiem Nr. 686 “Noteikumi par iestāžu, organizāciju,
komercsabiedrību  un  pašvaldību  ugunsdrošības,
ugunsdzēsības un glābšanas dienestu funkcijām un tiesībām,
kā arī piemērojamiem standartiem;

- jāparedz  pilsētu  un  pagastu  teritorijās  strādājošo  un
paaugstinātas  bīstamības  zonās  dzīvojošo  cilvēku
apziņošanas sistēmu izveide avārijas un ārkārtējo situāciju
gadījumiem saskaņā ar Civilās aizsardzības likumu;

- jāparedz  paaugstinātas  bīstamības  objektu  radīto
apdraudējumu (ņemot  vērā civilās  aizsardzības  plānos vai
citos  dokumentos,  kuros  vērtēti  objektu  riski  un  noteikti
objektu radītie apdraudējumi);

- jāparedz  iespējamus  ierobežojumus,  kas  saistīti  ar
potenciālajām  palu  un  plūdu  laikā  appludināmajām
teritorijām  un  pretplūdu  pasākumiem,  kas,  saskaņā  ar
likumu Par pašvaldībām, ir pašvaldību kompetencē;

- Prasība nav izpildāma teritorijas plānojuma ietvaros.

- Prasība nav izpildāma teritorijas plānojuma ietvaros.

- Prasība nav izpildāma teritorijas plānojuma ietvaros.

- Teritorijas plānojumā noteiktas applūstošās teritorijas.

VARAM  Dabas
aizsardzības pārvalde

- Izvērtēt  teritorijas  bioloģisko  daudzveidību  un ģeoloģisko
mantojumu (reto un aizsargājamo augu un dzīvnieku sugu
atradnes,  bioloģiski  augstvērtīgās  pļavas  (zālāji),
ģeoloģiskie  objekti,  dabisko  mežu  biotopi,  teritorijas  –
pļavas,  ganības,  tīrumi  – kuras migrāciju  laikā  atpūtai  un
barības ieguvei izmanto migrējošie putni, to izvietojums);

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

-  Prasība  ievērota  teritorijas  plānojuma  kompetences
ietvaros.

-  Prasība  ievērota  teritorijas  plānojuma  kompetences
ietvaros.
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- izvērtēt  rekreācijai  un  tūrismam  piemērotu  teritoriju  un
objektu infrastruktūru un turpmākās attīstības virzienus;

- iekļaut  nosacījumus  par  derīgo  izrakteņu  atradnes  un
rekultivācijas  projekta  vai  plāna  nepieciešamību  atradnes
izstrādes uzsākšanai;

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

- attēlot  applūstošās  teritorijas  atbilstoši  Ministru  kabineta
03.06.2008.  noteikumu  Nr.  406  “Virszemes  ūdensobjektu
aizsargjoslu  noteikšanas  metodika”  7.  punktam,  kā  arī
ievērot Aizsargjoslu likuma 37. panta pirmās daļas 4.punkta
nosacījumus  šo  teritoriju  izmantošanas  plānošanā,  kā  arī
aizsargjoslas  platumu  ūdenstilpnei  vai  ūdenstecei  ar
applūstošo teritoriju noteikt ne mazāku kā visas applūstošās
teritorijas platumā atbilstoši Aizsargjoslu likuma 7. pantam;

-  Prasība  ievērota  teritorijas  plānojuma  kompetences
ietvaros.
-  Prasība  ievērota  teritorijas  plānojuma  kompetences
ietvaros.

- Prasība nav ievērojama teritorijas plānojuma ietvaros.

-  Prasība  ievērota  teritorijas  plānojuma  kompetences
ietvaros.

SIA Tele2 - Neizvirza īpašus nosacījumu

LAD
Dienvidkurzemes
reģionālā
lauksaimniecības
pārvalde

- Neizsniedz nosacījumus teritorijas plānojuma izstrādei;

SIA  “Latvijas
mobilais telefons”

Informējam,  ka  Skrundas  novada  teritorijā  atrodas  “Latvijas
mobilais telefons” SIA piederoši nekustamie īpašumi:
- zemes gabals “LMT Sakari” kadastra Nr. 6268 0003 0273,

adrese - “LMT Sakari”, Nīkrāces pagasts, Skrundas novads,
un uz tā esošas būves – radiotornis un aparatūras konteiners;

- zemes  gabals  “Sakarnieki”  kadastra  Nr.  6278  002  0233,
adrese - “Sakarnieki”, Raņķu pagasts, Skrundas novads, un
uz  tā  esoša  LMT bāzes  stacija,  kura  sastāv  no  būvēm –
radiotorņa un aparatūras konteinera;

- zemes gabals “LMT tornis”, kadastra Nr. 6282 008 0322,

- Informācija ņemta vērā izstrādājot teritorijas plānojumu.



Institūcija Nosacījumi Rezultāts                                                                             

adrese - “LMT tornis”, Rudbāžu pagasts, Skrundas novads,
un uz tā esošas būves – bāzes stacija (aparatūras konteiners)
un radiotornis;

- zemes  gabals  “LMT sakari,  kadastra  Nr.  6229 015 0016,
adrese - “LMT sakari”, Skrundas pagasts, Skrundas novads,
un uz tā esošas būves – radiotornis un aparatūras konteiners;

- zemes  gabals  “Sakarnieki”,  kadastra  Nr.  6229  008  0075,
adrese - “Sakarnieki”, Skrundas pagasts, Skrundas novads,
un uz tā esošas būves – radioantena un aparatūras konteiners
(alumīnija konteiners – stacija);

- zemes  gabalos  izvietotajām būvēm,  saskaņā  ar  LR  spēkā
esošajiem  normatīvajiem  aktiem  ir  nosakāmas
ekspluatācijas  aizsargjoslas  gar  telekomunikāciju  tīklu
līnijām;

- lai  nodrošinātu  Elektronisko  sakaru  likumā  noteikto  –
nodrošināt  publisko  elektronisko  sakaru  tīkla  darbību  un
elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanu, un Teritorijas
attīstības  plānošanas  likumā (spēkā  esošs  no  01.12.2011.)
noteikto – inženierkomunikāciju tīklus un objektus atļauts
ierīkot  jebkurā  vietējās  pašvaldības  teritorijas  plānojumā
noteiktajā  funkcionālajā  zonā,  ierosinām,  paredzēt  iespēju
Kuldīgas  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 ceļu tuvumā;

- ņemot  vērā  inženiertehnisko  apgādes  tīklu  un  to  objektu,
t.sk.  telekomunikāciju  līniju,  torņu  un  antenu  mastu,
tehniskos  rādītājus,  ierosinām  Skrundas novada  teritorijas
plānojumā  noteikt,  ka  apbūves  teritorijās,  kur  atļautā
izmantošana ir inženiertehniskās apgādes tīkli un to objekti,

-  Prasība  ievērota  teritorijas  plānojuma  kompetences
ietvaros.

-  Infrastruktūras  objektu  izbūvei  paredzētas  atvieglotas
prasības minimālajai jaunveidojamu zemes vienību platībai.
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kuros ietilpst  arī  telekomunikāciju  līnijas,  torņi  un antenu
masti, jaunveidojamā zemesgabala minimālā platība ir līdz
600m² vai,  ka ierobežojumi – jaunveidojamā zemesgabala
minimālā  platība  un  apbūves  raksturīgais  rādītājs  (būvju
maksimālais  augstums  m),  nav  attiecināmi  uz
inženiertehniskās apgādes tīkliem un to objektiem;

Vaiņodes  novada
dome

- Neizvirza  nosacījumus  Skrundas  novada  teritorijas
plānojuma izstrādei;

AS “Latvenergo” AS “Latvenergo”:
- Visās pašvaldības teritorijās, neatkarīgi no to izmantošanas

veida,  atļauta  inženiertehniskās  apgādes  objektu
(inženierkomunikāciju,  inženiertehniskās  apgādes  objektu)
izvietošana;

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

- izstrādājot  Skrundas novada teritorijas  plānojumu,  lūdzam
ievērot LR “Aizsargjoslu likums” (1997.g.) 14., 35., un 43.
pantu un LR MK noteikumu Nr. 166. “Elektronisko sakaru
tīklu  ierīkošanas  un  būvniecības  kārtība”  prasības,  t.sk.
šādas:

• ēkas  un  būvju,  kā  arī  automašīnu  un  mehānismu
stāvvietu  izvietošanu  paredzēt  ārpus  elektronisko
sakaru tīklu aizsargjoslas;

- bez izpildāmo darbu projekta,  kas rakstveida saskaņots ar
elektronisko  sakaru  tīkla  vadītāju  aizsargjoslās  gar
elektronisko sakaru tīkliem aizliegts:

• veikt  jebkādu  celtniecības,  montāžas  un

-  Prasība  ievērota  teritorijas  plānojuma  kompetences
ietvaros.

-  Infrastruktūras  objektu  izbūvei  paredzētas  atvieglotas
prasības minimālajai jaunveidojamu zemes vienību platībai.

-  Prasība  ievērota  teritorijas  plānojuma  kompetences
ietvaros.

-  Prasības  jau  noteiktas  Aizsargjoslu  likumā,  un  nav
lietderīgi tās dublēt teritorijas plānojumā.
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spridzināšanas  darbus,  grunts planēšanu ar tehniku,
kā  arī  zemes  darbus  dziļāk  par  0.3  metriem,
aramzemēs  –  dziļāk  par  0.45  metriem,  autoceļu
nodalījumu joslā – dziļāk par 0.5metriem;

• izdarīt  ģeoloģiskus  un  ģeodēziskos  izpētes  darbus,
kas saistīti ar urbumiem, zemes paraugu ņemšanu un
citiem līdzīgiem darbiem;

• stādīt  kokus,  izvietot  lauka  apmetnes,  turēt  lopus,
nokraut  materiālus,  lopbarību  un  mēslojumu,  kurt
ugunskurus un ierīkot šautuves;

• apbērt vai salauzt mērstabiņus un brīdinājuma zīmes,
novietot  uz  pazemes  kabeļu  līniju  trasēm  smagus
(vairāk  par  5  tonnām)  priekšmetus,  ierīkot  trasēs
skābju, sāļu un sārmu notekas;

• rokot  zemi,  lietot  laužņus,  kapļus,  ķīļus  vai
pneimatiskos instrumentus;

• apbērt  ar  zemi  vai  būvmateriāliem  kabeļu
kanalizācijas  kabeļaku lūku vākus,  sadales  skapjus,
brīdinājuma  zīmes  un  mērstabiņus  pazemes  kabeļu
trases, kā arī pārvietot esošas sakaru tīklu līnijas un
iekārtas bez iepriekšējas saskaņošanas ar to vadītāju;

AS “Sadales tīkls”:
- izstrādājot  Skrundas  novada teritorijas  plānojumu 2013.  -

2025. gadam, plānojumā uzrādīt esošās AS “Sadales tīkls”
20kV  elektrolīnijas  un  20/0,4  kV  transformatoru
apakšstacijas;

- uz  energoapgādes  objektu  apbūvi  neattiecināt  konkrētā
zonējuma  minimālās  zemes  vienības  platības
ierobežojumus;

- energoapgādes  objektu  esošai  un  plānotai  apbūvei
paredzētās  zemes platības un novietojumu saskaņot ar AS
“Sadales tīkls”;

-  Prasība  ievērota  teritorijas  plānojuma  kompetences
ietvaros.

-  Infrastruktūras  objektu  izbūvei  paredzētas  atvieglotas
prasības minimālajai jaunveidojamu zemes vienību platībai.
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- Teritorijas  plānojumā jāietver  informācija  cilvēku drošibai
un elektrolīniju aizsardzībai:

• par  zemes  īpašumu  lietošanas  tiesību
ierobežojumiem elektrolīniju aizsargjoslās saskaņā ar
Aizsargjoslu likuma (1997.g.) 45. pantu;

• par  minimālajiem  attālumiem  no  būvēm  un
stādāmiem  kokiem  līdz  elektrolīnijām,  kā  arī  par
attālumiem starp inženierkomunikācijām saskaņā ar
2004.  g.  28.  decembra  noteikumiem  Nr.  1069
“Noteikumi  par  ārējo  inženierkomunikāciju
izvietojumu  pilsētās,  ciemos  un  lauku  teritorijās”,
2006.g.  5.  decembra  MK  noteikumiem  Nr.  982
“Enerģētikas  infrastruktūras  objektu  aizsargjoslu
noteikšanas  metodika”,  1997.  g.  5.  februāra
“Aizsargjoslu likumu” un elektroiekārtu būvniecības
noteikumu prasībām;

AS “Latvijas elektriskie tīkli”
- ierosinām teritorijas plānojumā ietvert  informāciju cilvēku

drošībai un elektrolīniju aizsardzībai:
• par  būvdarbiem,  kuros  paredzēts  izmantot  celšanas

mehānismus, ja tie notiks tuvāk par 30 metriem no
110kV  un  330kV  elektrolīniju  malējiem  vadiem,
paredzēt darbu veikšanas projektu izstrādāšanu (MK
2006.g.  Noteikumi  Nr.  982,  11.punkts).  Apbūves,
autoceļu,  būvdarbu  veikšanas  un  mežistrādes
projekti, koku ciršana elektrolīniju tuvumā jāsaskaņo
ar  AS  “Latvijas  elektriskie  tīkli”  Rīgā,  Dārzciema
ielā 86. Apbūves projektēšanai elektrolīniju tuvumā
nepieciešami tehniskie noteikumi;

• par  zemes  īpašumu  lietošanas  tiesību
ierobežojumiem  elektrolīnijas  aizsargjoslās  saskaņā
ar Aizsargjoslu likuma (1997.g.) 35. un 34. pantu;

-  Prasība  ievērota  teritorijas  plānojuma  kompetences
ietvaros.  Prasības kuras jau ir noteiktas citos normatīvajos
aktos,  un  ir  saistošas,  nav  lietderīgi  dublēt  teritorijas
plānojumā.

 -  Prasības kuras jau ir noteiktas citos normatīvajos  aktos,
un ir saistošas, nav lietderīgi dublēt teritorijas plānojumā.
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• par  minimālajiem  attālumiem  no  būvēm  un
stādāmiem  kokiem  līdz  elektrolīnijām,  kā  arī  par
attālumiem starp inženierkomunikācijām saskaņā ar
2004. gada MK noteikumiem Nr. 1069 “Noteikumi
par ārējo inženierkomunikāciju izvietojumu pilsētās,
ciemos  un  lauku  teritorijās”,  2006.  gada  MK
noteikumiem  Nr.  982  “Enerģētikas  infrastruktūras
objektu  aizsargjoslu  noteikšanas  metodika”,  1997.
gada  Aizsargjoslu  likumu  un  elektroiekārtu
būvniecības noteikumu prasībām;

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

- pārvades tīkla 110 kV un 330kV elektrolīniju novietojuma
precizēšanai  nosūtām Jums  novada  kartes  ar  elektrolīniju
trasēm;

- Prasība ievērota.

AS “Latvijas gāze” Grafiskajā daļā uzrādīt:
- esošo pārvades gāzesvad Iecava – Liepāja DN 350mm;
- pārvades gāzesvada atzaru DN 150mm uz GRS “Rudbāži”;
- GRS “Rudbāži”;
- esošos augstā, vidējā un zemā spiediena sadales gāzesvadu

un to iekārtu novietnes, kā arī augstākminēto gāzesvadu un
to iekārtu ekspluatācijas un drošības aizsargjoslas atbilstoši
aizsargjoslu likumam;
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos  noteikt:

- esošās  pārvades  gāzesvadu  sistēmas,  esošo  sadales
gāzesvadu  un  to  iekārtu  aizsargjoslas,  kā  arī  ietvert
informāciju  par  krānu  laukumiem,  anodu  zemējumiem,
anodu kabeļiem un sakaru kabeļiem;

- lūdzam  iekļaut  informāciju,  ka  A/S  “Latvijas  gāze”
izsniedz:

-  Prasība  ievērota  teritorijas  plānojuma  kompetences
ietvaros.
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• tehniskos  noteikumus  būvprojektu  izstrādei,  kā  arī
veic to saskaņošanu;

• nosacījumus  un  atzinumus  (saskaņojumus)
detālplānojumiem;

- veicot  ēku  un  inženierkomunikāciju  projektēšanu  un
būvniecības  darbus,  nepieciešams  ievērot  Aizsargjoslu
likumā noteiktās ekspluatācijas un drošības aizsargjoslas ap
pārvades gāzesvadu un sadales gāzesvadu sistēmām un to
iekārtām;

- Skrundas  novada  teritorijas  perspektīvā  gāzes  apgāde
iespējama  no  esošiem  augstā,  vidējā  un  zemā  spiediena
gāzesvadiem;
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