Skrundas novada teritorijas plānojums 2013.-2025.gadam

Ziņojums par institūciju atzinumiem
teritorijas plānojuma 1.redakcijai
Institūcija
LR VARAM Vides
pārraudzības valsts
birojs
25.06.2013. Nr.701/788

Lauku atbalsta dienests
Dienvidkurzemes
reģionālā
lauksaimniecības
pārvalde
25.06.2013. Nr.02.5-

Atzinums

Izskatīšanas rezultāts

Vides pārraudzības valsts birojs (turpmāk - Birojs) 2013.gada 21.jūnijā ir saņēmis Jūsu Sagatavots un iesniegts Vides
vēstuli (reģ. Nr.1266) ar lūgumu sniegt atzinumu par Skrundas novada teritorijas plānojuma
pārskata pilnveidotais projekts
2013.-2025 .gadam 1 .redakciju.
Vēršam Jūsu uzmanību tam, ka saskaņā ar likuma ,,Par ietekmes uz vidi novērtējumu"
23. 5 panta 6.daļā un Ministru kabineta 2004.gada 23.marta noteikumu Nr.157 ,,Kārtība, kādā
veicams stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums" (turpmāk MK noteikumi) 21.punktā
noteikto, Birojs atzinumu sniedz par plānošanas dokumentu stratēģiskā ietekmes uz vidi
novērtējuma Vides pārskatu. Saskaņā ar likuma ,,Par ietekmes uz vidi novērtējumu" 23.
panta 5.daļa un MK noteikumu 20.punktā noteikto, plānošanas dokumenta izstrādātājs
iesniedz plānošanas dokumenta stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskatu
Birojā atzinuma sniegšanai pēc sabiedriskās apspriešanas rezultātu izvērtēšanas un Vides
pārskata pilnveidošanas, pievienojot institūciju sniegto atzinumu kopijas un sabiedriskās
apspriešanas materiālus. Vēršam Jūsu uzmanību tam, ka Skrundas novada teritorijas plānojuma
2013.-2025.gadam un Vides pārskata projekta sabiedriskā apspriešana un sabiedriskās
apspriešanas sanāksmes organizācija jāveic atbilstoši MK noteikumu V nodaļā noteiktajam,
tostarp paziņojums par sabiedriskās apspriešanas organizēšanu jānosūta arī Birojam
(elektroniskā veidā) ievietošanai Biroja mājas lapā internetā.
Neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties ar Biroja Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma daļas
darbiniekiem (tālr. 67770808, 67770826).
Dienvidkurzemes reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē (turpmāk - Dienvidkurzemes RLP) Pieņemts zināšanai
2013.gada 21.jūnijā saņemts SIA ,,Projekti un vadība" 2013.gada 4.jūnija iesniegums
(Dienvidkurzemes RLP iesnieguma reģ. Nr. 02.2-7/13/785) ar lūgumu izsniegt atzinumu par
Skrundas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam 1 .redakcijas izstrādi.
Dienvidkurzemes RLP ir izskatījusi iesniegumu un paskaidro, ka, tā kā nosacījumus
teritorijas plānojuma izstrādei izsniedz Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk - VSIA)
“Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”, arī atzinumu teritorijas plānojuma izstrādei sniedz
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Institūcija
11/13/1674
SIA BITE Latvija
27.06.2013.
Nr.LV4000-26
LR Saldus novada
pašvaldība
28.06.2013. Nr.4.136.1/2803
AS Latvijas gāze
28.06.2013. Nr.27.41/2611

Atzinums

Izskatīšanas rezultāts

VSIA ,,Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi".
Kopumā SIA “BITE Latvija” nav iebildumu pret Skrundas novada teritorijas plānojuma 2013.- Pieņemts zināšanai
2025.gadam pirmo redakciju.

Saldus novada pašvaldība ir iepazinusies ar Jūsu iesniegumu, kurš reģistrēts Saldus novada Pieņemts zināšanai
pašvaldībā 2013.gada 21.jūnijā ar Nr.2218, un Skrundas novada teritorijas plānojuma 2013.2025.gadam 1.redakciju.
Saldus novada pašvaldībai nav iebildumu pret izstrādāto Skrundas novada teritorijas plānojuma
2013.-2025.gadam 1.redakciju.
Atbildot uz Jūsu 2013. gada 4. jūnija vēstuli Nr. 2013-17 par atzinumu izstrādātajai
Skrundas novada teritorijas plānojuma l. redakcijai, akciju sabiedrības "Latvijas Gāze"
(turpmāk - Sabiedrība) Gāzesapgādes attīstības departamenta Perspektīvās attīstības daļa
informē, ka ir iepazinusies ar izstrādāto teritorijas plānojuma 1.redakciju.
Teritorijas plānojumā ir sniegts objektīvs informatīvais materiāls par Skrundas novada
teritorijas pašreizējo un plānoto izmantošanu, noteikti teritorijas attīstības mērķi, uzdevumi un to
izpildes secība.
Skrundas novada teritorijas plānojuma izsakām šādus iebildumus:
1. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos iekļaut informāciju par izpildīts
drošības aizsargjoslām ap gāzes vadiem un to iekārtām ar spiedienu virs 1.6 MPa.
2. Grafiskajos materiālos uzrādīt drošības aizsargjoslas ap:
Izpildīts
- pārvades gāzesvadu Iecava - Liepāja DN 350 mm,
- pārvades gāzes vada atzaru DN 150 mm uz GRS “Rudbārži”,
- GRS ,,Rudbārži”
3. Grafiskajos materiālos uzrādīt augstā spiediena, vidējā un zemā spiediena Izpildīts
gāzesvadus.
Izstrādāto Skrundas novada teritorijas plānojuma 1.redakciju var izmantot par pamatu
Skrundas novada teritorijas perspektīvās gāzes apgādes plānojuma (gazifikācijas shēmas)
izstrādei, ko noteikt turpmākajā teritorijas detalizētā plānošanā.
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Institūcija
SIA Lattelecom
01.07.2013. Nr.9185-1

Valsts meža dienests
Dienvidkurzemes
virsmežniecība
01.07.2013. Nr.VM3.77/336
Latvijas Vides,
ģeoloģijas un
meteoroloģijas centrs

Atzinums
Pozitīvs atzinums tiks sniegts pēc augstāk minēto nosacījumu izpildes.
Atsaucoties uz Jūsu vēstuli informējam, ka SIA Latt elecom ir izskatījis
izstrādāto Skrundas novada teritorijas plānojuma 1.redakciju. Izstrādātā novada teritorijas
plānojuma 1.redakcijas kartogrāfiskajā daļā SIA Lattelecom elektronisko sakaru
komunikācijas nav attēlotas. Lai teritorijas plānojumā tiktu attēloti SIA Lattelecom piederošie
maģistrālie elektronisko sakaru tīkli, uz Jūsu norādīto e - pasta adresi tiks nosūtīti dati .dgn
formātā.
Ja tiek vai tiks plānota Skrundas novada teritorijas infrastruktūras attīstība, ņemot vērā
elektronisko sakaru pakalpojumu pieejamību un nepieciešamību, SIA Lattelecom ir vienmēr
gatavs piedāvāt savu līdzdalību šo projektu realizācijas apspriešanā un izvērtēšanā.
Par Skrundas novada teritorijas attīstības plānā iekļauto jauno dzīvojamo māju un
uzņēmējsabiedrības objektu celtniecību lūdzam Jūs sazināties ar SIA Lattelecom
Komercdienesta Reģionālā biznesa attīstības daļas Piekļuves tīkla nodaļas Līniju risinājumu
attīstības sektora telekomunikāciju ekspertu Ligitu Bērziņu, tālr. 67051172, e - pasts:
Ligita.Berzina@lattelecom.lv .
Lūdzu ņemt vērā, ka Skrundas novada teritorijas plānojuma izstrādei izmantotās kartes
mērogs nepieļauj precīzu un pilnīgu elektronisko sakaru tīkla attēlošanu. Lai precizētu
aizsargjoslas gar SIA Lattelecom elektronisko sakaru komunikācijām teritorijas plānojuma
kartogrāfiskajā materiālā, lūdzam griezties pie SIA Lattelecom RBAD KN līniju aizsardzības
inspektora
Imanta
Grundmaņa
tel.
63324399
mob.tel.
29138562
e-pasts
lmants.Grundmanis@lattelecom.lv Kuldīgā, Liepājas ielā 34.

Izskatīšanas rezultāts
Grafiskā materiālā attēloti SIA
Lattelecom optiskie kabeļi

Atbildot uz Jūsu vēstuli “Par atzinuma izsniegšanu teritorijas plānojuma izstrādei”, kuru saņēmām Pieņemts zināšanai
25.06.2013., esam iepazinušies ar Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu sagatavoto
1.redakciju (turpmāk tekstā – teritorijas plānojums). Teritorijas plānojuma izstrādātajai redakcijai
būtisku iebildumu neradās, tādēļ sniedzam pozitīvu atzinumu.
Atbildot uz Jūsu 2013. gada 4. jūnija vēstuli Nr.2013-17 par Skrundas novada teritorijas
plānojuma 2013.-2025. gadam 1.redakciju VSĪA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas
centrs" (turpmāk Centrs), informē, ka Centra nosūtītā informācija Skrundas novada domei
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Institūcija

Atzinums

03.07.2013. Nr.46/1360

2012.gada 30. janvāra vēstulē Nr. 4-3/154 par nosacījumiem valsts nozīmes monitoringa
stacijām un to aizsargjoslām Skrundas novadā nav iestrādāta Skrundas novada teritorijas
plānojuma 2013.-2025.gadam 1. redakcijā.
Pēc iepazīšanās ar Skrundas novada teritorijas plānojuma 1.redakcijas materiāliem,
konstatēts, ka Skrundas novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos pie
Ekspluatācijas aizsargjoslām nav iekļauti un Kartogrāfiskajos materiālos nav attēloti valsts
nozīmes pazemes ūdeņu monitoringa stacijas Skrunda urbumi.
LVM, iepazīstoties ar Skrundas novada teritorijas plānojuma 2013. – 2025. gadam 1.
redakciju, konstatēts, ka teritorijas plānojumā būtu nepieciešami atsevišķi precizējumi:
Skrundas novada teritorijas atļautās izmantošanas plānos (kartēs):
• Pagastu kartēs valsts mežu kvartālos ir izcelti atsevišķi nogabali. Pēc salīdzināšanas ar
LVM datu bāzi, redzams, ka tie ir, uz šo brīdi esošās jaunaudzes. Uzskatām, ka šādu
dalījumu nav nepieciešams attēlot teritorijas plānā. Situācija ar jaunaudzēm mainās katru
gadu, līdz ar to, kartēs ievietotā informācija jau pēc gada būs nekorekta;
• Nav ievietota informācija par LVM teritorijā esošajiem un plānotajiem meža ceļiem un
derīgo izrakteņu atradnēm
Paskaidrojuma rakstā:
• 11. lpp “Derīgie izrakteņi” ievietotā informācija ir stipri novecojusi. Būtu vēlams
informāciju par esošajiem karjeriem un resursiem aktualizēt;
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos:
• 36.lpp. 311.2 p-tā kļūdains teksts.

Latvijas valsts meži
Dienvidkurzemes
mežsaimniecība
04.07.2013.
LVM 4.11.2_046g_222_13_76

LR Aizputes novada
dome
04.07.2013.Nr.316/NOS-442
AS “Sadales tīkls”
Rietumu
Kapitālieguldījumu
daļa

Izskatīšanas rezultāts

Veikti atbilstoši labojumi

Papildus informācija
kartogrāfiskajā materiālā
netiek attēlota

Informācija paskaidrojuma
rakstā aktualizēta pēc
LVĢMC datiem
Labots

Aizputes novada dome ir iepazinusies ar Skrundas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam Pieņemts zināšanai
1.redakcijas materiāliem un Aizputes novada domei nav iebildumu pret sagatavoto Skrundas
novada teritorijas plānojumu 2013.-2025.gadam 1.redakciju.

AS “Sadales tīkls” Rietumu Kapitālieguldījumu daļā ir saņēmusi Jūsu 04.06.2013. vēstuli Pieņemts zināšanai
Nr.2013-17 par atzinumu sniegšanu Skrundas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam
1.redakcijai.
Darām Jums zināmu, ka saņemto vēstuli esam pārsūtījuši AS “Latvenergo” un mūsu sagatavotais
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Institūcija
04.07.2013.
Nr.30KI40-02.04/722
AS Latvenergo
09.07.2013.
Nr.01VD00-13/4047

Atzinums

Izskatīšanas rezultāts

atzinums tiks iekļauts AS “Latvenergo” struktūru atzinumā.
Atbildot uz SIA “Projekti un vadība" 2013.gada 4.jūnija vēstuli Nr. 2013-17, kura tika
nosūtīta AS ,,Sadales tīkls", sniedzam Latvenergo koncerna atzinumu par Skrundas novada
teritorijas plānojuma 1.redakciju.
AS "Latvenergo"
AS "Latvenergo" nav iebildumu par Skrundas novada teritorijas plānojuma
1.redakciju.
AS "Sadales tīkls"
AS ,,Sadales tīkls" nav iebildumu par Skrundas novada teritorijas plānojuma
1.redakciju.
AS "Latvijas elektriskie tīkli"
Sakarā ar to, ka novada teritoriju šķērso elektroenerģijas pārvades tīkla 110 kV un 330 Izpildīts
kV gaisvadu elektrolīnijas, lūdzam šīs elektrolīnijas attēlot plānojuma grafiskajā daļā
(elektrolīniju shēmas pielikumā). Novada teritorijā atrodošās pārvades tīkla apakšstacijas
"Rudbārži", Rudbāržu pagastā, "Apakšstacija", kadastra apzīmējums 6282 010 0110, teritoriju
lūdzam noteikt kā tehniskās apbūves teritoriju un atbilstoši apzīmēt plānojuma grafiskajā daļā.
Informējam Jūs par nepieciešamajiem pasākumiem cilvēku drošībai un elektrolīniju
aizsardzībai:
1. Pašvaldības nosacījumos detālplānojumu un būvprojektu izstrādāšanai, kuru teritorija atrodas
110kV un 330kV elektrolīniju aizsargjoslā, kā arī ielu/ceļu un inženierkomunikāciju būvprojektu Pieņemts zināšanai, tiks ņemts
izstrādāšanai elektrolīniju aizsargjoslās, vai arī plānojot tādu objektu būvniecību, kuri atrodas vērā turpmākajā plānošanā
ārpus elektrolīniju aizsargjoslām, bet iespējama šo objektu aizsargjoslas pārklāšanās ar tām,
iekļaut prasību par nosacījumu vai tehnisko noteikumu saņemšanu un projektu saskaņošanu ar AS
"Latvijas elektriskie tīkli" Rīgā, Dārzciema ielā 86, LV-1073.
2. Plānojot ielu/ceļu un ar tiem saistīto objektu, ka arī inženierkomunikāciju
novietojumu paralēli vai šķērsojumos ar 110kV un 330kV gaisvadu elektrolīnijām un
tuvošanos tām, novērtēt nepieciešamību veikt šo elektrolīniju rekonstrukciju ar mērķi
ievērot nepieciešamos savstarpējos horizontālos un vertikālos attālumus saskaņā ar
Latvijas energostandarta "Gaisvadu elektropārvades līnijas (GL) ar spriegumu 110-330kW” (LEK
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Institūcija

LR VARAM Dabas
aizsardzības pārvalde
10.07.2013.
Nr.4.8/90/2013-N

Atzinums
135, 2012.gads, 1.izdevums), MK noteikumu Nr.l069 "Noteikumi par ārējo
inženierkomunikāciju izvietojumu pilsētās, ciemos un lauku teritorijās", Aizsargjoslu likuma
45.panta, MK noteikumu Nr.982 "Enerģētikas infrastruktūras objektu aizsargjoslu noteikšanas
metodika" un citu inženierkomunikāciju būvnormatīvu prasībām.
3. Plānojot būvniecību 110kV un 330kV gaisvadu elektrolīniju tuvumā, ēkas,
būves un paralēli novietotus ielas/ceļus paredzēt ārpus elektrolīniju aizsargjoslām.
4. Plānojot sporta, atpūtas, cilvēku pulcēšanās objektu un bērnu iestāžu
būvniecību vai ierīkošanu, to novietojumu paredzēt tālāk par 30 metriem no 110kV un
330kV elektrolīniju malējo vadu projekcijas.
5. 110kV un 330kV elektrolīniju balstu novietojumu neiekļaut ielu sarkano
līniju teritorijās
Dabas aizsardzības pārvaldes Kurzemes reģionālā administrācija (turpmākAdministrācija) ir saņēmusi Jūsu 2013.gada 4.jūnija vēstuli Nr.2013-17, kurā lūgts sniegt
atzinumu par Skrundas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025. gadam 1. redakciju.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012. gada 16. oktobra noteikumu Nr.711 “Noteikumi par
pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" 57.punktu un Ministru Kabineta
2009.gada 2.jūnija noteikumu Nr. 507 ,,Dabas aizsardzības pārvaldes nolikums" 3.15.
apakšpunktu, Administrācija sniedz sekojošus precizējumus, labojumus un priekšlikumus:
(1) Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi:
1) 4.2.1. nodaļā ,,Valsts īpaši aizsargājamo dabas teritoriju saraksts" papildus būtu nepieciešams
minēt, ka pamatojoties uz Ministru kabineta 2010. gada 16. marta noteikumu nr. 264 ,,Īpaši
aizsargājamo teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi" 38.3.apakšpunktu, par
aizsargājamiem ģeoloģiskajiem un ģeomorfoloģiskajiem dabas pieminekļiem uzskatāmi
laukakmeņi, kuru virszemes tilpums ir 10 un vairāk kubikmetru un 10 metru plata josla ap tiem.
2) 4.2.2. nodaļā ,,Perspektīvo pašvaldības nozīmes aizsargājamo dabas pieminekļu saraksts" 342.
punktā minēts ,,Rudbāržu mežaparks". Atbilstoši Ministru kabineta 2001. gada 20. marta
noteikumu Nr.131. “Noteikumi par aizsargājamiem dendroloģiskajiem stādījumiem" 32.punktam
un 32. pielikumam ,,Rudbāržu mežaparks" ir valsts nozīmes aizsargājamais dabas piemineklisaizsargājamais dendroloģiskais stādījums.
3) Teritorijas plānojumā nav iekļauts spēkā esošo mikroliegumu saraksts, ka arī tie nav attēloti
kartēs. Plānojumā nepieciešams noteikt, ka mikroliegumu apsaimniekošana veicama
atbilstoši Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumu Nr. 940 ,,Noteikumi par

Izskatīšanas rezultāts

Izpildīts

Veikti attiecīgi labojumi

Atbilstoši papildināti apbūves
noteikumi, mikroliegumu
saraksts pievienots
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Institūcija

LR Valsts kultūras
pieminekļu
aizsardzības inspekcija
11.07.2013.Nr.0606/1537

Atzinums

Izskatīšanas rezultāts

mikroliegumu izveidošanas un apsaimniekošanas kārtību, to aizsardzību ka arī mikroliegumu paskaidrojuma rakstam.
un to buferzonu noteikšanu" nosacījumiem.
Saraksts un kartoshēma
pievienoti paskaidrojuma
rakstam.
(2) Paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta 10.lpp. minēts, ka Dabas lieguma ,,Ventas un Šķerveļa ieleja" platība ir Informācija precizēta
953ha un 25.1pp 2.4. nodaļas 2. tabulā minēta dabas lieguma ,,Ventas un Šķerveļa ieleja" platība – atbilstoši atzinumam un
1381 ha. Atbilstoši Ministru kabineta 2012. gada 3. janvāra noteikumiem Nr.13. ,,Dabas MKN. Nr. 13; vienlaikus
lieguma ,,Ventas un Šķerveļa ieleja" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi" 4. norādām, ka informācija par
punktam dabas lieguma „Ventas un Šķerveļa ieleja" platība ir 1459ha (Skrundas un Saldus platību 1381 ir iekļauta DAP
mājas lapā
novads kopā).
Ņemot vērā iepriekš minēto, Administrācija uzskata, ka kopumā Skrundas novada teritorijas http://www.daba.gov.lv/public
plānojuma 1. redakcija nav pretrunā ar īpaši aizsargājamo dabas teritoriju, kā arī sugu un biotopu /lat/iadt/dabas_liegumi/ventas
aizsardzības mērķiem, ja tiek veikts augstāk minētais precizējums teritorijas plānošanas _un_skervela_ieleja/%22%22/
dokumentos.
Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijā (turpmāk - Inspekcija) ir
izskatīta Skrundas novada teritorijas plānojuma 2013.- 2025. gadam 1. redakcija.
Inspekcija 2012. gada 15. februārī ir izsniegusi nosacījumus Skrundas novada
teritorijas plānojuma izstrādei Nr.06-11/331. Saskaņā ar Ministru kabineta 2012. gada 16.
oktobra noteikumu Nr.711 Noteikumi par pašvaldību attīstības plānošanas dokumentiem
57. punktu, Inspekcija sniedz atzinumu par novada teritorijas plānojuma 1. redakciju.
Izvērtējot iesniegto materiālu, secināts, ka plānojuma grafiskajā daļā daļēji ir
atzīmēti valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā iekļautie kultūras pieminekļi, un
norādītas aizsardzības zonas ap tiem. Plānojuma sastāvā izstrādātajos novada teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumos (turpmāk - TIAN) iekļautas sadaļas 4.3. Valsts
aizsargājamie kultūras pieminekļi un 4.4. Pašvaldības nozīmes kultūrvēsturiskie objekti.
Kopumā pozitīvi vērtējot ieguldīto darbu Skrundas novada teritorijas plānojuma
izstrādē, Inspekcija iesniegtajā novada teritorijas plānojuma 1. redakcijā konstatējusi
vairākas nepilnības un neprecizitātes:
1. Grafiskajā daļā:
1.1. Plānotās izmantošanas kartēs grūti atrodami valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu
apzīmējumi un to aizsargjoslu grafiskie apzīmējumi. Iesakām lietot vispārpieņemto Izpildīts
7
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kultūras pieminekļu apzīmējumu.
Kartēs ir uzrādīti kultūras pieminekļu aizsardzības numuri, bet eksplikācijā nav Izpildīts. Valsts aizsargājamo
pievienots valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksts, ne visās kartēs eksplikācijā kultūras pieminekļu saraksts
iekļauts
teritorijas
atrodams nosacīto apzīmējumu skaidrojums.
izmantošanas un apbūves
noteikumos
Izpildīts
1.3.Plānojuma kartēs nav uzrādīti šādi kultūras pieminekļi un aizsardzības zonas:
Valsts nozīmes kultūras piemineklis - vēsturiska notikuma vieta - O. Kalpaka vadītā
Latvijas atsevišķā bataljona Štāba vieta (valsts aizsardzības Nr.8702), O.Kalpaka Rudbāržu
pamatskolā Rudbāržos, kadastra apzīmējums 6282 008 0174 001;
Vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis Kalnamuižas (Sieksātes) kungu māja (valsts
aizsardzības Nr.8775), Sieksātes pamatskola Sieksātē Rudbāržu pagastā, kadastra apzīmējums
6282 005 0118 001;
Valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis Skrundas viduslaiku pils (valsts aizsardzības Nr.1262),
Skrundas pilsētā.
Saraksts papildināts
1.4. Plānojumā neprecīzi uzrādītas arheoloģisko pieminekļu atrašanās vietas:
• Nīkrāces (Upenieku) pilskalns (valsts aizsardzības Nr. 1241);
• Lēnu senkapi (valsts aizsardzības Nr. 1242);
• Vormsātes pilskalns (valsts aizsardzības Nr. 1245);
• Imuļu (Lēnu) pilskalns (valsts aizsardzības Nr. 1246);
• Dzeldas (Dzelzgales) pilskalns (valsts aizsardzības Nr. 1243);
• Namdaru kalns -pilskalns (valsts aizsardzības Nr. 1244);
• Kapenieku senkapi (valsts aizsardzības Nr. 1250);
• Kraķu senkapi (valsts aizsardzības Nr. 1251);
• Baznīcas kalns - kulta vieta (valsts aizsardzības Nr. 1252);
• Krievu kalns —pilskalns (valsts aizsardzības Nr. 1263);
• Sīpolu senkapi (valsts aizsardzības Nr. 1264);
• Raņķu (Plostnieku) pilskalns (valsts aizsardzības Nr. 1265);
2. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos.
2.1.Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu sadaļā 4.3. Valsts aizsargājamie Izpildīts
kultūras pieminekļi iekļautas vispārīgās prasības kultūras pieminekļu aizsardzībai, bet
1.2.
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arheoloģiskā mantojuma aizsardzībai lūdzam to papildināt ar šādu punktu: arheoloģisko
pieminekļu teritorijās nav pieļaujama jaunu objektu būvniecība, karjeru izstrāde, jaunu
ceļu ierīkošana un citi ar zemes reljefa pārveidošanu saistīti darbi.
2.2.Sadaļā 4.3.1 Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksts nav minēti šādi
kultūras pieminekli:
Saraksts papildināts
- Valsts nozīmes kultūras piemineklis - vēsturiska notikuma vieta - O. Kalpaka vadītā
Latvijas atsevišķā bataljona štāba vieta (valsts aizsardzības Nr.8702), O. Kalpaka rudbāržu
pamatskolā Rudbāržos, kadastra apzīmējums 6282 008 0174 001;
- Vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis Kalnamuižas (Sieksātes) kungu māja (valsts
aizsardzības Nr.8775), Sieksātes pamatskola Sieksātē Rudbāržu pagastā, kadastra apzīmējums 62
82 005 0118 001;
- Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis ,,Zantiņu" dzīvojamā māja (valsts aizsardzības
Nr.6372) ,,Zantiņos" Skrundas pagastā, kadastra apzīmējums 6229 010 0042 001;
Vietējās nozīmes arheoloģijas piemineklis Baznīcas kalns - Kulta vieta (valsts
aizsardzības Nr.1252) pie Plūdoņiem un Mazraņķiem Raņķu pagastā.
2.3. Sadaļā 4.4. Pašvaldības nozīmes kultūrvēsturiski objekti vēlams norādīt pašvaldības
noteikto kultūrvēsturisko objektu atrašanās vietas, kā arī pievienot vismaz nelielu informāciju Veikti atbilstoši labojumi
par katru no tiem. Tāpat lūdzam šajā sadaļā nelietot jēdzienu kultūras pieminekļi, to aizstājot ar
jēdzienu kultūrvēsturiski objekti.
Atzinums - Inspekcija lūdz precizēt Skrundas novada teritorijas plānojuma grafisko daļu un
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus, un iesniegt izskatīšanai Inspekcijā plānojuma
pilnveidoto redakciju.
LR VARAM Valsts
vides dienesta Liepājas
reģionālā vides
pārvalde
19.07.2013.Nr.5.5.8./638

Valsts vides dienesta Liepājas reģionālajā vides pārvalde (turpmāk - Pārvalde) ir saņēmusi
Jūsu izstrādāto Skrundas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam 1.redakciju. Pārvalde
izvērtēja Skrundas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam 1.redakciju, un pamatojoties
uz 2012.gada 16.oktobra MK noteikumu Nr.711 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības
plānošanas dokumentiem" 57.1., 57.2. un 57.3.apakšpunktu, norāda:
1. Teritorijas plānojuma izstrādei Pārvalde nav sniegusi grafiskos un teksta
materiālus.
2. Teritorijas plānojuma izstrāde veikta izmantojot vides aizsardzības nozari
reglamentējošos normatīvos aktus - Civillikums, Aizsargjoslu likums, Zvejniecības likums,
9

Skrundas novada teritorijas plānojums 2013.-2025.gadam
Institūcija

Atzinums
Sugu un biotopu aizsardzības likums, likums ,,Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām",
MK 13.06.2006. noteikumi Nr.475 “Virszemes ūdensobjektu un ostu akvatoriju tīrīšanas
un padziļināšanas kārtība", MK 03.06.2008. noteikumi Nr.406 “Virszemes ūdensobjektu
aizsargjoslu noteikšanas metodika", MK 01.02.2000. noteikumi Nr.38,,Noteikumi par
Latvijas būvnormatīvu LBN 222-99 ,,Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves".
3. Teritorijas plānojuma izstrādē nav ievēroti Pārvaldes 2012.gada 14.februāra
Nr.5.5.11./180 nosacījumi teksta un grafiskās daļas materiālos un ir nepieciešams veikt
sekojošus teritorijas plānojuma uzlabojumus:
• Paskaidrojuma raksts:
1) Sadaļas ,,2.3. Teritorijas dabas apstākļu un resursu raksturojums" 1.tabulā
jālabo kļūdainie upju garumi, jo atbilstoši Ūdens saimniecisko iecirkņu
klasifikatoram (ŪSIK 2005) - Robalts garums 13 km, Garūdenes garums 22
km, Klūgas garums 17 km; sadaļu papildināt ar tekstu par publiskām upēm Ventu no Civillikuma; riska ūdensobjektiem - Ventu un Aloksti no MK
31.05.2011. noteikumiem Nr.418 “Noteikumi par riska ūdensobjektiem";
lašveidīgo un karpveidīgo zivju ūdeņiem –Ventu, Škerveli, Letīža, Koju un
Cieceri no MK 12.03.2002. noteikumiem Nr.118 ,,Noteikumi par virszemes un
pazemes ūdens kvalitāti".
2) Sadaļu ,,2.4. Dabas un kultūras mantojums" papildināt ar tekstu par
mikroliegumiem atbilstoši vides aizsardzības likumdošanai un Dabas
aizsardzības pārvaldes dabas datu pārvaldības sistēmas OZOLS publiski
pieejamajai informācijai.
3) Sadaļas ,,2.7. Tehniskā infrastruktūra" 5.tabulā kļūdainais galvenā autoceļa A9 Rīga-Liepāja
(P107-P116) nosaukums jāizlabo - A9 Rīga(Skulte)-Liepāja; sadaļu papildināt ar tekstu
par hidroelektrostacijām: Rudbāržu HES, Sudmalnieku HES, Lēnu HES un Urbuļu HES;
nerekultivēto izgāztuvi “Sniedzes" Rudbāržu pagastā; piesārņotām un potenciāli piesārņotām
vietām no VSIA ,,Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" Piesārņoto un potenciāli
piesārņoto vietu reģistra.
Kuldīgas novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi:
1) 62., 72., 74., 76., 248., 373.punktā atceltie MK noteikumi Nr. l148 ,,Vietējās pašvaldības
teritorijas plānošanas noteikumi" jānomaina ar spēkā esošiem MK 16.10.2012.
noteikumiem Nr.711 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas

Izskatīšanas rezultāts

Upju garumi precizēti

Paskaidrojuma raksta teksts
papildināts
ar
norādīto
informāciju

Mikroliegumu saraksts un
izvietojuma
kartoshēma
paskaidrojuma
raksta
pielikumā.
Autoceļa nosaukums izlabots.
Informācija par HES un
piesārņotajām un potenciāli
piesārņotajām vietām skat.
Vides pārskatā

Izpildīts
1
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dokumentiem".
2) 135.punktu papildināt ar īpašām vides prasībām dzīvnieku novietnēs atbilstoši MK
27.07.2004. noteikumiem Nr.628 “Īpašās vides prasības piesārņojošo darbību veikšanai
dzīvnieku novietnēs".
3) 234.punkta atceltie MK noteikumi Nr.400 jānomaina ar spēkā esošiem MK
12.06.2012. noteikumiem Nr.409 “Noteikumi par vides aizsardzības prasībām
degvielas uzpildes stacijām, naftas bāzēm un pārvietojamām cisternām".
4) 256., 312., 320.punktā terminu vēja ģeneratori nomainīt ar vēja elektrostacijas atbilstoši
Aizsargjoslu likumam 29. Un 58.'pantam.
5) Sadaļu “4.Dabas un kultūras mantojuma aizsardzība" papildināt ar nodaļu par
mikroliegumiem un to aizsardzību atbilstoši vides aizsardzības likumdošanai un Dabas
aizsardzības pārvaldes dabas datu pārvaldības sistēmas OZOLS publiski pieejamajai
informācijai.
6) 376.punkts papildināt ar virszemes ūdensobjektiem - Ēnava, Sumata, Bērzene, Gaidupe,
Ciecere, Ponakste, Robalts, Mazupe, Porupe, Garūdene, Klūga un to minimālajām
aizsargjoslām (m) atbilstoši Paskaidrojuma raksta 1.tabulai.

Izskatīšanas rezultāts
Izpildīts

Izpildīts

Izpildīts
Izpildīts

Daļēji izpildīts. Sarakstā nav
iekļauta Porupe un Gaidupe,
jo atbilstoši Aizsargjoslu
likuma prasībām ap tām tiek
noteikta aizsargjosla 10 metru
platumā, kam atbilstošais
ūdensobjektu
uzskaitījums
netiek veikts.

7) Sadaļu ,,5.4.Sanitārās un drošības aizsargjoslas" papildināt ar nodaļu par nerekultivēto
izgāztuvi “Sniedzes" Rudbāržu pagastā un tai nepieciešamo sanitāro aizsargjoslu atbilstoši Izpildīts
aizsargjoslu likuma 28. un 55.pantam.
8) 404.punktu papildināt ar Rudbāržu HES, Sudmalnieku HES, Lēnu HES un Urbulu HES Izpildīts
aizsprostu drošības aizsargjoslām atbilstoši Aizsargjoslu likuma 32. un 58.pantam.
Grafiskā daļa:
- Kartes „ Skrundas novada teritorijas plānojums 2013.-2025.gadam. Teritorijas, kurās atļauta
vēja ģeneratoru (ar jaudu virs 20 kW) būvniecība" virsrakstā vārdu vēja ģeneratoru vietā
jāraksta – vēja elektrostacijas .
• Kartes „Tūrisma attīstība" apzīmējumi jāpapildina ar iezīmēto nozīmīgo Izpildīts
kultūrvēsturisko ainavu nosaukumiem.
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•

•

•
•

•

•

Kartē „ Skrundas novada Skrundas pilsētas teritorijas atļautās izmantošanas plāns"
Ventas upes applūstošās teritorijas iezīmēt kā Ventas aizsargjoslas teritoriju atbilstoši
Aizsargjoslu likuma 7.pantam; iezīmēt ūdensapgādes urbumu Nr.3022, Nr.3028,
Nr.3033 un ūdensgūtnes ,,Cērpiņi" un to urbumu Nr. l un Nr. 2 stingra režīma,
bakterioloģiskās un ķīmiskās aizsargjoslas atbilstoši Aizsargjoslu likuma 9.pantam.
Kartē „ Skrundas novada Skrundas pagasta teritorijas atļautās izmantošanas plāns"
Ventas upes applūstošās teritorijas iezīmēt kā Ventas aizsargjoslas teritoriju atbilstoši
Aizsargjoslu likuma 7.pantam; iezīmēt Jaunmuižas, Kušaiņu un Cieceres ciemu un
Skrundas arodvidusskolas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu sanitārās aizsargjoslas atbilstoši
Aizsargjoslu likuma 28.pantam; Jaunmuižas, Kušaiņu un Cieceres ciemu un Skrundas
arodvidusskolas ūdensapgādes urbumu bakterioloģiskās un ķīmiskās aizsargjoslas
atbilstoši Aizsargjoslu likuma 9.pantam.
Kartē „ Skrundas novada Skrundas pagasta Cieceres ciema teritorijas atļautās
izmantošanas plāns" iezīmēt Cieceres upes aizsargjoslu atbilstoši Aizsargjoslu likuma
7.pantam; notekūdeņu attīrīšanas iekārtu sanitāro aizsargjoslu atbilstoši Aizsargjoslu
likuma 28.pantam; ūdensapgādes urbuma bakterioloģisko un ķīmisko aizsargjoslu
atbilstoši Aizsargjoslu likuma 9.pantam.
Kartē „ Skrundas novada Skrundas pagasta Rūnaišu ciema teritorijas atļautās
izmantošanas plāns" Ventas upes applūstošās teritorijas iezīmēt kā Ventas aizsargjoslas
teritoriju atbilstoši Aizsargjoslu likuma 7.pantam.
Kartē „ Skrundas novada Skrundas pagasta Jaunmuižas ciema teritorijas atļautās
izmantošanas plāns" iezīmēt Sumalas (Jaunmuižupes) aizsargjoslu atbilstoši
Aizsargjoslu likuma 7.pantam; ūdensapgādes urbumu stingra režīma un ķīmiskās
aizsargjoslas atbilstoši Aizsargjoslu likuma 9.pantam.
Kartē „ Skrundas novada Skrundas pagasta Kušaiņu ciema teritorijas atļautās
izmantošanas plāns" Ventas upes applūstošās teritorijas iezīmēt kā Ventas aizsargjoslas
teritoriju atbilstoši Aizsargjoslu likuma 7.pantam; ūdensapgādes urbuma ķīmisko
aizsargjoslu atbilstoši Aizsargjoslu likuma 9.pantam.
Kartē „ Skrundas novada Rudbāržu pagasta teritorijas atļautās izmantošanas plāns"
iezīmēt rekultivējamās izgāztuves ,,Sniedzes" sanitāro aizsargjoslu atbilstoši
Aizsargjoslu likuma 28. pantam; Rudbāržu HES aizsprosta drošības aizsargjoslu

Izskatīšanas rezultāts
Izpildīts

Izpildīts

Izpildīts

Izpildīts

Izpildīts

Izpildīts

Izpildīts
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atbilstoši Aizsargjoslu likuma 32.pantam; Rudbāržu sanatorijas internātskolas notekūdeņu
attīrīšanas iekārtas sanitāro aizsargjoslu atbilstoši Aizsargjoslu likuma 28.pantam.
• Kartē „Skrundas novada Raņķu pagasta teritorijas atļautās izmantošanas plāns"
iezīmēt Sudmalnieku HES aizsprosta drošības aizsargjoslu atbilstoši Aizsargjoslu
likuma 32.pantam.
• Karte „ Skrundas novada Raņķu pagasta Raņķu ciema teritorijas
atļautās izmantošanas plāns" Ventas upes applūstošās teritorijas iezīmēt kā
Ventas aizsargjoslas teritoriju atbilstoši Aizsargjoslu likuma 7.pantam; iezīmēt
Sudmalnieku HES aizsprosta drošības aizsargjoslu atbilstoši Aizsargjoslu likuma
32.pantam.
• Kartē „ Skrundas novada Nīkrāces pagasta teritorijas atļautās izmantošanas
plāns" Ventas upes applūstošās teritorijas iezīmēt kā Ventas aizsargjoslas
teritoriju atbilstoši Aizsargjoslu likuma 7.pantam; iezīmēt Dzeldas ciema notekūdeņu
attīrīšanas iekārtas sanitāro aizsargjoslas atbilstoši Aizsargjoslu likuma 28.pantam;
iezīmēt Dzeldas ciema ūdensapgādes urbumu stingra režīma un ķīmiskās
aizsargjoslas atbilstoši Aizsargjoslu likuma 9.pantam; Rukaišu HES, Dzeldas HES,
Lēnu
HES
un
Urbuļu
HES
aizsprostu
drošības
aizsargjoslām atbilstoši Aizsargjoslu likuma 32.pantam
• Kartē „ Skrundas novada Nīkrāces pagasta Lēnu ciema teritorijas atļautās
izmantošanas plāns" iezīmēt Lēnu HES aizsprosta drošības aizsargjoslu atbilstoši
Aizsargjoslu likuma 32.pantam; Ventas upes aizsargjoslu atbilstoši Aizsargjoslu
likuma 7.pantam.
• Kartē „ Skrundas novada Nīkrāces pagasta Dzeldas ciema teritorijas atļautās
izmantošanas plāns" iezīmēt notekūdeņu attīrīšanas iekārtas sanitāro aizsargjoslu
atbilstoši Aizsargjoslu likuma 28.pantam; ūdensapgādes urbumu stingra režīma un
ķīmiskās aizsargjoslas atbilstoši Aizsargjoslu likuma 9.pantam.

Izskatīšanas rezultāts

Izpildīts

Izpildīts

Izpildīts

Izpildīts

Izpildīts

Pamatojoties uz augstāk minēto, Pārvalde izsniedz negatīvu atzinumu par Kuldīgas
novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam 1.redakciju.
SIA Tele2

Atbildot uz SIA “Projekti un vadība” 04.06.2013. vēstuli Nr.2013-17 par atzinuma sniegšanu, Pieņemts zināšanai
informējam, ka SIA Tele2 nav iebildumu pret izstrādāto Skrundas novada teritorijas plānojuma
1
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24.07.2013. Nr.24.1/122
LR Veselības
ministrijas Veselības
inspekcija
26.07.2013. Nr.2231

Atzinums

Izskatīšanas rezultāts

1.redakciju.
Skrundas novada teritorijas plānojums (turpmāk teksta - Plānojums) tiek izstrādāts ar
perspektīvu uz 13 gadiem kā pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokuments.
Skrundas novada teritorijas plānojums tika izstrādāts ESF projekta
1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/096 “Skrundas un Kuldīgas novadu teritorijas plānojumu
izstrāde" ietvaros.
Atbilstoši LR Teritorijas attīstības plānošanas likumam, Skrundas novada teritorijas
plānojumā rakstveidā un grafiski attēlota novada teritorijas pašreizējā un noteikta perspektīvā
atļautā izmantošana, novada attīstības iespējas, virzieni un izmantošanas aprobežojumi.
Teritorijas plānojuma saturs izveidots, ņemot vērā 06.10.2009. MK noteikumus Nr. 1148
,,Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi" (pēc 2012.gada 19.oktobra šo noteikumu
vietā stājās spēkā 16.10.2012. MK noteikumi Nr. 711 ,,Noteikumi par pašvaldību teritorijas
attīstības plānošanas dokumentiem").
Skrundas novada teritorijas plānojums sastāv no trīs savstarpēji saistītām daļām, kas
ietver teksta un grafiskās daļas:
- paskaidrojuma raksts, kurā ietverts plānošanas situācijas apraksts, novada attīstības virzieni un
mērķi, sniegts vērtējums par spēkā esošajiem novada teritorijas plānojumiem, teritorijas
plānojuma risinājumu apraksts;
- grafiskā daļa - ietilpst kartogrāfiskie materiāli, kuros noteikta novada pašreizējā izmantošana un
plānotā (atļautā) izmantošana;
- Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi - noteiktas prasības novada teritorijas
izmantošanai, nosacījumi turpmākajam plānošanas procesam un būvniecības īstenošanai.
Skrundas novada teritorijas plānojums būs galvenais novada turpmākās attīstības
plānošanas dokuments attiecībā uz zemju izmantošanu līdz 2025. gadam.
Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles nodaļas nosacījumi teritorijas plānojuma
izstrādei izsniegti 27.01.2012. ar Nr. 11.
SLĒDZIENS
Izvērtējot atbilstību higiēnas prasībām, Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles nodaļai
kopumā nav iebildumu Skrundas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam 1. redakcijas
risinājumam, ar nosacījumiem:
1
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1.Izvērtēt Skrundas novadā esošās peldvietas un Teritorijas plānojuma grafiskā daļā attēlot
perspektīvo publisko peldvietu izvietojumu;

Izskatīšanas rezultāts
Skrundas novadā nav
paredzētas publiskās
peldvietas

2. Skrundas novada teritorijas plānojuma sējumā „ Teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumi" veikt sekojošas korekcijas:
- Sadaļā 2.Noteikumi visai teritorijai iekļaut sekojošas apakšnodaļas:
1.Prasības aizsardzībai pret trokšņiem, vibrāciju un smakām, kurā iekļaut t.sk.
Izpildīts
sekojošas prasības:
1) Vietās vai teritorijās ar paaugstinātu trokšņa līmeni un paaugstinātu vibrāciju
jāveic trokšņa un vibrācijas samazināšanas pasākumus atbilstoši normatīvo aktu
prasībām;
2) Ceļu satiksmi, objektu izvietojumu ar paaugstinātu vides trokšņa emisiju
(piemēram, vēja elektrostacijas) plāno tā, lai netiktu pārsniegti vides trokšņa
robežlielumi dzīvojamās un publiskās apbūves teritorijās atbilstoši normatīvo aktu
prasībām;
3) Smaku negatīvās iedarbības novērtēšanai uz cilvēku veselību un smaku
mērķlieluma pārsnieguma gadījumā jāpiemēro normatīvajos aktos noteiktās
piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodes un jāveic korektīvās
darbības smaku izplatīšanās ierobežošanai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
2. Publiskas atpūtas vietas, kurā iekļaut MK 30.04.2013. Noteikumu Nr. 240
Izpildīts
„ Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi" (turpmāk Noteikumi Nr. 240) - 9.3.apakšsadaļā noteiktas, t.sk. sekojošas prasības:
1) Publiskos objektus, tai skaitā publisko pasākumu vietas un atpūtas vietas dabā,
nodrošina ar tualetēm, kas iekārtotas, ievērojot vides pieejamības prasības un
paredzot vietu papildu tualešu izvietošanai publisko pasākumu norišu laikā
(Noteikumu Nr. 240- 180.punkta prasības);
2) Publisko masu pasākumu vietās un atpūtas vietās dabā paredz iespēju īslaicīgu
lielas ietilpības autonovietņu nodrošināšanai, ņemot vērā paredzamo apmeklētāju
skaitu (Noteikumu Nr. 240 -181 .punkta prasības);
3) Atpūtas vietas iekārto atbilstoši higiēnas un vides aizsardzības prasībām, paredzot atkritumu
savākšanas vietas un vides pieejamības prasībām atbilstošas tualetes (Noteikumu Nr. 240 182.punkta prasības);
1
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4) Publiski pieejamas peldvietas ierīko, ievērojot prasības, kas noteiktas normatīvajos aktos
par peldvietas izveidošanu un uzturēšanu, kā arī vides pieejamības prasības (Noteikumu Nr.
240- 183.punkta prasības);
Apakšnodaļā 2.1.3. Piekļūšanas noteikumi
89.punktu ar tekstu: Pagasta publiskās teritorijās, kā arī sabiedriskās un darījumu iestādēs
jānodrošina vides pieejamību cilvēkiem ar īpašām vajadzībām... koriģēt sekojoši: Pagasta
publiskās teritorijās, kā arī sabiedriskās un darījumu iestādēs jānodrošina vides pieejamību
cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem (personām ar dzirdes, redzes, kustību un garīga rakstura
traucējumiem)...
Apakšnodaļā
2.1.11.
Attālumi
starp
ēkām
un
būvēm
129.punktā ar tekstu: Izsauļojuma (insolācijas) prasības jāpieņem saskaņā ar spēkā esošiem
normatīviem (LBN 211-98, LBN 208-00 u.c.) koriģēt normatīvo aktu numurus uz LBN 211-08,
LBN 208-08
- Pievēršam Jūsu uzmanību, ka apakšnodaļā 2.1.12. Ugunsdrošības prasības - 133.punktā
norādītais Latvijas būvnormatīvs 201-96 ,,Ugunsdrošības normas" zaudējis spēku;
- Apakšnodaļā 2.1.13. Ēkas un būves dzīvniekiem iekļaut sekojošas prasības:
1) 138.punktā minētie nosacījumi nav attiecināmi gadījumos, ja lauksaimniecības
dzīvnieku turēšanai paredzētās būves un dzīvojamā apbūve pieder vienam īpašniekam, atrodas
vienā zemes vienībā vai ir panākta savstarpēja vienošanās (Noteikumu Nr.240 – 142.punkta
prasības);
2) Plānojot cūku novietņu izvietojumu, ievēro nosacījumu, lai apkārtējā teritorijā 3 km rādiusā
cūku blīvums nepārsniegtu 1500 dzīvnieku vienības. Šī prasība neattiecas uz cūku novietnēm,
kurās tiek turētas piecas vai mazāk dzīvnieku vienības (Noteikumu Nr. 240 - 143.punkta prasības);
- Apakšnodaļā 2.5.4. Noteikumi degvielas uzpildes staciju (DUS) un gāzes uzpildes
staciju (GUS) izvietojumam
231.punktā ar tekstu: Degvielas un gāzes uzpildes staciju izvietojums (projektēšana, būvniecība,
ekspluatācija) nav pieļaujams:.... papildināt t.sk. ar aizliegumu izvietot degvielas uzpildes
stacijas aizsargjoslās ap ūdens ņemšanas vietām (Aizsargjoslu likuma - 39.panta, 2.punkta
prasības) un/vai ierakstīt citos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos;
233.punktu ar tekstu: Attālums no degvielas uzpildes stacijām ar pazemes rezervuāriem šķidrās
degvielas glabāšanai līdz pirmskolas izglītības iestāžu un skolu zemesgabalu robežām vai līdz
dzīvojamo un sabiedrisko ēku un būvju sienām jāpieņem ne mazāk par 50 metriem... koriģēt

Izskatīšanas rezultāts

Izpildīts

Izpildīts

Punkts atbilstoši labots
Izpildīts

Izpildīts
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sekojoši: “.... vai līdz dzīvojamo un citu sabiedrisko ēku un būvju sienām.... ", jo punkta sākumā
norādītas iestādes - pirmsskolas izglītības iestādes, skolas ir publiskas (sabiedriskas) ēkas un
būves atbilstoši LBN 208-08 ,,Publiskas ēkas un būves" 1 .pielikumā noteiktām publisko ēku un
būvju funkcionālām grupām;
- Apakšnodaļā 2.5.2. Noteikumi autostāvvietām, velosipēdu novietnēm iekļaut sekojošas
prasības:
l)Atklātas pastāvīgās autonovietnes no dzīvojamās apbūves, pirmsskolas izglītības iestādēm,
skolām vai veselības aprūpes iestādēm norobežo ar apstādījumu joslu, ko veido kā dzīvžogu
(Noteikumu Nr. 240 - 201.punkta prasības);
2) Izbūvējot atsevišķu atklātu autonovietni daudzdzīvokļu māju pagalmos, to labiekārto, paredzot
norobežojošos stādījumus gar bērnu rotaļu laukumiem, sporta laukumiem vai iedzīvotāju atpūtas
vietām. (Noteikumu Nr. 240 - 202.punkta prasības);
3) Autonovietnēs publiskajā ārtelpā un pie publiskām ēkām paredz speciālas ne mazāk kā 3,5 m
platas autostāvvietas personām ar īpašām vajadzībām. Autostāvvietas, kas paredzētas personām
ar īpašām vajadzībām, izvieto vistuvāk objektam (Noteikumu Nr. 240 - 203.punkta prasības);
4) Ja pie publiskās ēkas paredzēts veidot vairāk nekā 10 autostāvvietu, personām ar īpašām
vajadzībām paredz vismaz vienu autostāvvietu uz katrām 20 autostāvvietām. Ja pie publiskās
ēkas paredzēts mazāk par 10 autostāvvietām, personām ar īpašām vajadzībām paredz vismaz
vienu autostāvvietu (Noteikumu Nr. 240 - 204.punkta prasības);
5) Pie jaunbūvējamām daudzdzīvokļu mājām nodrošina vismaz vienu autostāvvietu personām ar
īpašām vajadzībām, ko izvieto maksimāli tuvu ieejai (Noteikumu Nr. 240 - 205.punkta prasības);
- Apakšnodaļā 2.1.14. Alternatīvo energoapgādes objektu izvietošana
izvērtēt 140.punkta ar tekstu: Vēja elektrostaciju ar maksimālo jaudu 20 kilovati un vairāk
būvniecība, kā arī esošo izmantošana atļauta tikai Lauku un Meža zemēs, teritorijās, kuras noteiktas
grafiskās daļas kartē "Teritorijas, kurās atļauta,vēja elektrostaciju (ar jaudu virs 20 kW) būvniecība”
atbilstību Noteikumu Nr. 240 - 161.un 162. punkta prasībām (Vēja elektrostacijas, kuru jauda
ir lielāka par 20 kW, atļauts izvietot rūpniecības teritorijā (R), tehniskās apbūves teritorijā (TA)
un
lauksaimniecības teritorijā (L), Teritorijas plānojumā vai lokālplānojumā var noteikt
teritorijas, kurās vēja elektrostaciju būvniecība ir aizliegta) un veikt atbilstošas noteikumu
prasībām korekcijas. Saistībā ar iepriekšminēto veikt atbilstošas korekcijas apakšnodaļā 3.11.
Mežu teritorijas - 312.4.punktā;

Izskatīšanas rezultāts

Izpildīts

Vēja elektrostaciju būvniecība
saglabāta arī Meža zemēs
atbilstoši Ministru kabineta
30.04.2013. noteikumu Nr.
240 punktam 242.
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141.2. punktu ar tekstu: No esošām dzīvojamām mājām vēja elektrostacijas izvieto ne tuvāk par
500 metriem, attālumu nosakot no vēja elektrostacijas torņa koriģēt sekojoši: No lauku teritorijā
esošām dzīvojamām mājām vēja elektrostacijas izvieto ne tuvāk par 500 m (Noteikumu Nr. 240 163.2.punkta prasības);
141.6. punktu ar tekstu: Vēja elektrostacijas būvprojekta sastāvā ir jāiekļauj vēja ģeneratora
radīto trokšņu prognozes aprēķins, un slēdziens par trokšņa ietekmi uz blakus zemes īpašumiem
un esošo apbūvi, papildināt ar sekojošo: Prognozētie trokšņa līmeņi apbūves teritorijās nedrīkst
pārsniegt vides trokšņa robežlielumus atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām;
Apakšnodaļā iekļaut sekojošas prasības:
1) No lauku teritorijā esošām dzīvojamām mājām vēja parku izvieto ne tuvāk par attālumu, kas ir
piecas reizes lielāks nekā vēja elektrostacijas maksimālais augstums (Noteikumu Nr. 240163.3.punkta prasības);
2) No ciemu un pilsētu teritorijās esošās vai plānotās blīvās dzīvojamās apbūves un publiskās
apbūves vēja elektrostaciju izvieto ne tuvāk par 1 km, bet vēja parku – ne tuvāk par 2 km.
(Noteikumu Nr. 240 - 163.4.punkta prasības);
3) Vēja parka robežu nosaka no malējās vēja elektrostacijas torņa projekcijas, bet vēja
elektrostacijas attālumu nosaka no vēja elektrostacijas torņa (Noteikumu Nr. 240 - 163.8.punkta
prasības);
- Pārbaudīt izvēlēto teritoriju, kurās atļauta vēja elektrostaciju (ar jaudu virs 20 kW)
būvniecība, atbilstību Noteikumu Nr. 240 - 163.punkta prasībām un noteikt teritorijas, kurās vēja
elektrostaciju būvniecības ir aizliegta (Noteikumu Nr. 240-162.punkta prasības);

Izskatīšanas rezultāts
Izpildīts

Izpildīts

Izpildīts

Kartoshēma papildināta ar
teritorijām
kurās
vēja
elektrostaciju ar jaudu lielāku
par 20 kW būvniecība ir
aizliegta.

- Sadaļu 2.4. Inženiertehniskās apgādes nodrošinājums papildināt ar apakšnodaļu Elektroniski
sakari un komunikācijas un tajā iekļaut t.sk. sekojošas prasības:
Izpildīts
l) Privātos un publiskos elektronisko sakaru tīklus un objektus ierīko un izbūvē atbilstoši
normatīvo aktu prasībām;
2) Pirms būvprojekta izstrādes, jāveic jaunas sakaru bāzes stacijas novietojuma vietas izvēli,
pamatojoties uz elektromagnētiskā lauka līmeņu aprēķinu (modelēšanu) bāzes stacijas apkārtnē un
tā, lai apbūves teritorijās un iedzīvotājiem pieejamās vietās elektromagnētiskā lauka robežlīmeņu
pārsniegumi netiktu prognozēti un tiktu nodrošināta elektromagnētiskā lauka līmeņu atbilstība
robežlīmeņiem saskaņā ar normatīvo aktu prasībām (ICNIRP 1998.gada vadlīnijām ,,Vadlīnijas
1
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laikā mainīgo elektrisko, magnētisko un elektromagnētisko lauku iedarbības ierobežošanai (līdz
300DHz)" un Eiropas Savienības rekomendācijām ,,Padomes 1999.gada 12 jūlija rekomendācija
elektromagnētisko lauku (HZ līdz 300GHz) iedarbības uz vispārējo sabiedrību ierobežošanai"
(1999/519/EK);
3) Pirms jaunas sakaru bāzes stacijas nodošanas ekspluatācijā jāveic elektromagnētiskā lauka
līmeņu praktiskos mērījumus un mērījumu rezultātu atbilstības izvērtēšana Veselības inspekcijā.
Ierīkoto mobilo sakaru bāzes staciju pieņem ekspluatācijā tikai pēc spēkā esošajos normatīvajos
aktos noteikto robežlīmeņiem atbilstošu elektromagnētiskā lauka līmeņu konstatēšanas bāzes
stacijas apkārtnē, iedzīvotājiem pieejamās vietās, t.sk. apbūves teritorijās.
Apakšnodaļu 2.4.2. Ūdensapgāde papildināt ar sekojošam prasībām:
1) Lokālās ūdens ieguves vietas no neaizsargātā gruntsūdens horizonta (grodu, cauruļveida akas
u.c.) maksimāli attālina (vismaz 20-50 m) no iespējamiem ūdens piesārņojuma avotiem (sausās
tualetes, izvedamas notekūdeņu krāj tvertnes, dzīvnieku novietnes u.c), tajā skaitā no kaimiņu
zemes vienībās novietotajiem;
2) Grodu, cauruļaku vai artēzisko aku būvniecība veicama normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā,
un to konstruktīvajiem risinājumam ir jāatbilst normatīvo aktu prasībām un šādiem nosacījumiem:
- Artēzisko aku ierīkošanu atļauts veikt tikai atbilstoši licencētām uzņēmējsabiedrībām;
- Grodu un cauruļveida aku konstrukcijai jāatbilst šādām prasībām:
- to augšējai malai jāatrodas ne mazāk kā 0,8 metri virs zemes līmeņa;
- tām apkārt 1-2 metru platā joslā jāparedz betona vai bruģējuma apmale ar slīpumu ne mazāku kā
0,1 m no akas;
- ap tām jāizveido māla aizsargkārta 0,5 metru platumā un 1,5-2 metru dziļumā no zemes
virsmas;
- grodu akas dibenā ierīko 20-30 cm biezu grants vai akmens šķembu segumu, smilšu oļu vai
porainā betona filtru;
- grodu aku jānosedz ar vāku vai dzelzsbetona pārseguma lūku, kuru noslēdz ar vāku.
3) Urbumus, kuru turpmākā izmantošana nav iespējama, nepieciešams tamponēt normatīvajos
aktos noteiktajā kārtībā.
- Apakšnodaļā 2.4.3. Kanalizācija
208.punktu ar tekstu: Veidojot jaunas savrupmāju,apbūves, teritorijas vai paplašinot esošās
līdz apjomam, kas pārsniedz 30 dzīvojamās mājas, paredz centralizētas notekūdeņu savākšanas
sistēmas ierīkošanu, koriģēt sekojoši: Veidojot jaunas vai paplašinot esošas savrupmāju apbūves

Izskatīšanas rezultāts

Īpašas prasības grodu un
cauruļveida aku konstrukcijai
noteikumos nav iekļautas, to
izbūve veicama atbilstoši
normatīvo aktu prasībām.

Izpildīts
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Izskatīšanas rezultāts

teritorijas, kurās dzīvojamo māju skaits pārsniegs 20, paredz centralizētas notekūdeņu
savākšanas sistēmas ierīkošanu (Noteikumu Nr. 240 - 156.punkta prasības);
209.punktu ar tekstu: Līdz brīdim, kamēr nav izbūvēta centralizētās notekūdeņu savākšanas
sistēma, savrupmāju dzīvojamās apbūves teritorijās var izbūvēt hermētiski izolētu krājrezervuāru
katrā apbūves gabalā, paredzot iespēju perspektīvā pieslēgties centralizētajiem tīkliem, koriģēt
sekojoši: Savrupmāju apbūves teritorijās līdz centralizētas notekūdeņu savākšanas sistēmas
izbūvei, ievērojot spēkā esošo būvnormatīvu un vides jomu regulējošo normatīvo aktu prasības,
var ierīkot individuālas attīrīšanas ietaises vai hermētiski izolētu krājrezervuāru katrā apbūves
gabalā, paredzot iespēju pieslēgties centralizētajiem tīkliem (Noteikumu Nr. 240 - 157.punkta
prasības);
VAS Latvijas valsts
ceļi Kurzemes reģiona
Kuldīgas nodaļa
29.07.2013. Nr. 4.4.1116

Ierosinām sadaļā teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi zemāk minētos punktus izteikt Izpildīts
šādā redakcijā:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

235. Ja DUS tiek projektēta pie valsts autoceļa, būve ir jāsaskaņo ar VAS Ļatvijas valsts
ceļi”
5.3.1. Aizsargjoslas un ceļu zemes nodalījuma joslas gar autoceļiem
382. Skrundas novada teritorijas plānojumā noteikt šādas aizsargjoslas (attālums no
autoceļa ass):
382.1. Gar valsts galveno autoceļu A9 “Rīga – Liepāja” - 100m
382.2. Gar valsts reģionālajiem autoceļiem – 60m
382.3. Gar valsts vietējiem autoceļiem – 30m
382.4. Gar pašvaldības autoceļiem – 30m
383. Valsts pašvaldību un komersantu autoceļu ceļu zemes nodalījuma joslas minimālais
platums no autoceļa ass uz katru pusi ir:
383.1. 25 metri – divu brauktuvju autoceļam ar sadalošo joslu līdz 10 metriem
383.2. 15.5 metri – vienas brauktuves autoceļam ar klātnes platumu no 12.5 metriem līdz
20 metriem
383.3. 13.5 metri – vienas brauktuves autoceļam ar klātnes platumu no 10.5 metriem līdz
12 metriem
383.4. 11 metru - vienas brauktuves autoceļam ar klātnes platumu no 8.5 metriem līdz 10
metriem
2
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•
•

VAS Latvijas dzelzceļš
30.07.2013. Nr. DN7.3.2./529-2013

Valsts ugunsdzēsības
un glābšanas dienests

383.5. 9.5metri – vienas brauktuves autoceļam ar klātnes platumu līdz 8 metriem
383.6 Ja saskaņā ar būvniecības projektu nepieciešams izvietot autoceļa konstrukcijas
daļas, ceļu zemes nodalījuma joslas platums var būt lielāks par minimālo platumu.
Minētais ceļu zemes nodalījuma joslas platums ir attiecināms tikai uz tiem pašvaldību un
komersantu ceļiem, kuru būvniecība uzsākta pēc 2009. gada 13. janvāra. Uz līdz 2009.
gada 13. janvārim izbūvētiem pašvaldību un komersantu ceļiem attiecināms tas pašvaldību,
komersanti un māju ceļu zemes nodalījuma joslas platums, kas noteikts līdz 2009. gada 13.
janvārim. Ja līdz 2009. gada 13. janvārim izbūvēta pašvaldības un komersanta ceļa platums
ir mazāks par šajā pantā noteikto, to var palielināt, ja autoceļa īpašnieks un autoceļam
piegulošo zemju īpašnieks par to savstarpēji vienojušies.
Valsts akciju sabiedrībā “Latvijas dzelzceļš" ir izskatīts Jūsu 2013.gada 4.jūnija
iesniegums Nr.2013-17 (saņemts 21.06.2013.) par atzinuma sniegšanu Skrundas novada
teritorijas plānojuma 1.redakcijai, un teritorijas plānojuma dokumentācija iesniegumam
pievienotajā CD.
Izskatot Skrundas novada teritorijas plānojuma 1.redakciju, secinām sekojošo:
1. Teritorijas plānojuma grafiskajā daļā, plānotās (atļautās) izmantošanas plānos nav
izpildīta valsts akciju sabiedrības ,,Latvijas dzelzceļš" nosacījumu prasība, uzrādīt
publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslas robežu.
2. Skrundas pilsētā publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā
noteikta dažāda teritorijas izmantošana, kas neatbilst Dzelzceļa likuma 4.panta
prasībām.
3. Aizsargjoslas gar dzelzceļu noteiktas, neievērojot valsts akciju sabiedrības ,,Latvijas
dzelzceļš" nosacījumu prasības un normatīvo aktu prasības.
4. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos nav noteikts ne dzelzceļa ekspluatācijas
aizsargjoslas, ne drošības aizsargjoslas platums.
Pamatojoties uz iepriekš minēto, sniedzam negatīvu atzinumu un lūdzam veikt precizējumus,
labojumus Skrundas novada teritorijas plānojuma 1.redakcijai. Pilnveidoto teritorijas
plānojuma 1.redakciju iesniegt izskatīšanai valsts akciju sabiedrībā ,,Latvijas dzelzceļš".

Izpildīts
Izpildīts
Izpildīts
Izpildīts.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona brigādes Kuldīgas daļa Pieņemts zināšanai
izskatīja Skrundas novada teritorijas plānojuma 2013. - 2025. gadam 1. redakciju un neiebilst pret
tā realizāciju.
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Kurzemes reģiona
brigāde Kuldīgas daļa

Informējam Jūs, ka Ugunsdrošības prasībās nosakot attālumus starp ēkām un būvēm,
jāievēro Latvijas būvnormatīva LBN 201-10 “Būvju ugunsdrošība”.

Izskatīšanas rezultāts

31.07.2013. Nr.
22/12.3-88-91
Valsts SIA "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" Kurzemes reģiona meliorācijas nodaļā
ir saņemts Jūsu iesniegums atzinuma izsniegšanai par Skrundas novada teritorijas plānojuma
2013.-2025.gadam 1.redakciju.
Izvērtējot Skrundas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam 1.redakcijas
Paskaidrojuma rakstu, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus un Ziņojumu par
institūciju nosacījumu ievērošanu, un plānojuma atbilstību VSIA ,,ZMNĪ" 2012.gada 13.februāra
31.07.2013. Nr. K/83
nosacījumiem Nr. K/24, Kurzemes reģiona meliorācijas nodaļai nav būtisku iebildumu pret
Skrundas novada teritorijas plānojuma 1.redakcijas risinājumiem.
Vienlaikus informējam, ka Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu sadaļas
5.3.6. ,,Aizsargjoslas ap meliorācijas būvēm un ierīcēm" 398. apakšpunkta redakciju būtu
pareizāk izteikt formā ,,Skrundas novada teritorijas plānojumā noteiktas aizsargjoslas 5-20m joslā
ap valsts, valsts nozīmes, pašvaldības un koplietošanas meliorācijas sistēmām" (skatīt LR MK
2012.gada 02.maija Noteikumu Nr. 306 punktus 3., 4., 5. un 6.).
Norādām uz kļūdu Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu sadaļas 2.6. ,,Prasības
reljefa un augsnes virskārtas aizsardzībai, grāvju un dabīgo noteču saglabāšanai" 241.
apakšpunktā - kā institūcija, kurā veicama būvniecības saskaņošana, norādīta reģionālā
lauksaimniecības pārvalde. 2010.gada 25.janvāra Meliorācijas likuma 4.pants šo saskaņojuma
funkciju deleģē valsts SIA ,,Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi".
Izvērtējot TP 1. redakciju, konstatētas šādas nepilnības:
Kurzemes plānošanas
1.
izstrādātajā TP 1. redakcijā nav norādes par TP risinājumu atbilstību Latvijas ilgtspējīgas
reģions 07.08.2013. Nr.
attīstības stratēģijā līdz 2030. gadam un Kurzemes plānošanas reģiona teritorijas
6-1/40/13
plānojumā 2006. - 2026. gadam noteiktajam. Līdz ar to nav izpildīta 13.10.2011.
Teritorijas attīstības plānošanas likuma 23. panta 1. daļā un 16.10.2012. MK noteikumu
Nr. 711 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 18.
punkta prasības.
2. TP paskaidrojuma rakstam pievienotajā kartoshēmā “Apdzīvojuma struktūras attīstība”,
kā arī citās kartoshēmās nav attēlotas mazāk apdzīvotās vieta – ciemi, piemēram, Lēnu
VSIA “Zemkopības
ministrijas nekustamie
īpašumi” Kurzemes
reģiona meliorācijas
nodaļa

Izpildīts

Izpildīts

Paskaidrojuma
papildināts

raksts

Izpildīts
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3.

4.

5.

6.

7.
8.

ciems u.c. Saskaņā ar Kurzemes plānošanas reģiona Teritorijas plānojuma 2006. - 2026.
gadam III daļas 1.1.1. Vadlīnijām apdzīvojuma tīkla attīstības plānošanai, apdzīvojuma
attīstība plānojama, ievērojot valsts autoceļu un dzelzceļa izvietojumu, kā arī saistībā ar
sabiedriskā transporta infrastruktūru;
TP teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu (turpmāk TIAN) 2.8. nodaļā “Skrundas
novada ciemi nav iekļauti Rudbāžu pagasta Sieksātes ciems, Raņķu pagasta Smilgu ciems
un Raņķu ciems, kuriem TP grafiskajā daļā ir noteiktas ciema robežas;
TIAN vairākkārt tiek lietota atsauce uz 06.10.2009. MK noteikumiem Nr. 1148, kas ir
zaudējuši spēku līdz ar 16.10.2012. MK noteikumu Nr. 711 “Noteikumi par pašvaldību
teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” stāšanos spēkā;
TP paskaidrojuma raksta pielikumu – kartoshēmu “Civilās aizsardzības un potenciālās
riska teritorijas” ieteicams papildināt ar bijušajiem padomju armijas objektiem, iespēju
robežās norādot areālus, kuros ir konstatēts piesārņojums ar sprādzienbīstamiem
priekšmetiem, saskaņā ar Kurzemes plānošanas reģiona Teritorijas plānojuma III daļas 1.4.
Vadlīnijām plānošanai lauku telpas areālos. Kā arī civilās aizsardzības kartē nepieciešams
attēlot maģistrālo dabasgāzes cauruļvadu un stratēģiskās valsts nozīmes dzelzceļa līniju,
kas šķērso Skrundas novadu, saskaņā ar Kurzemes plānošanas reģiona Teritorijas
plānojumā 2006. – 2026. gadam I daļas “Esošā telpiskā struktūra” 4.5.1. nodaļā “Riska
teritorijas” ietverto 4.18. attēlu “Paaugstināta ekoloģiskā un rūpnieciskā riska teritorijas un
objekti”;
Nosakot teritorijas, kur atļauta vēja elektrostaciju ar jaudu virs 20kW būvniecība, ieteicams
ņemt vērā nozīmīgo kultūrvēsturiskās ainavas un tūrisma areālus, kas attēloti TP
paskaidrojuma rakstam pievienotajā kartoshēmā “Tūrisma attīstība” (īpaši tas attiecas uz
Nīkrāces pagasta teritoriju);
TP Grafiskajā daļā tiek lietots termins “vēja ģeneratori”, kas neatbilst TIAN un
Aizsargjoslu likumā lietotam terminam “vēja elektrostacijas”;
Ieteicams papildināt TIAN 8.3. nodaļas “Elektroapgāde un alternatīvā energoapgāde” 163.
punktu, nosakot minimālo attālumu vēja parka izvietojumam no apdzīvotām vietām
(ciemiem, pilsētas un viensētām) saskaņā ar 30.04.2013. MK noteikumiem Nr. 240
“Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi”, un iekļaut
skaidrojumu terminam “vēja parks”.

Izskatīšanas rezultāts

Punkts atbilstoši labots
Izpildīts
Izpildīts

Teritorijas, kurās atļauta vēja
elektrostaciju būvniecība ir
precizētas
Izpildīts
Izpildīts
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