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1. VIETĒJĀS PAŠVALDĪBAS LĒMUMI
Pamatojoties uz MK 2004. gada 19. oktobra noteikumiem Nr.883 “Vietējās pašvaldības
teritorijas plānošanas noteikumi” 5.p.un saskaľā ar 29.p.

30.07.2007.

Par Lauderu pagasta teritorijas plānojuma grozījumu
izstrādes uzsākšanu

Protokols Nr.9,1§

Saskaľā ar MK 2004. gada 19. oktobra noteikumiem Nr.883 “Vietējās pašvaldības teritorijas
plānošanas noteikumi” 36.p.
29.11.2007.

Par Lauderu pagasta teritorijas plānojuma grozījumu
I redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un
atzinumu saľemšanai

Protokols Nr. 13,1§

Saskaľā MK 2004. gada 19. oktobra noteikumiem Nr.883 “Vietējās pašvaldības teritorijas
plānošanas noteikumi” 41.1.p. un 13.11.2007.MK noteikumiem Nr.751 Grozījumi Ministru
kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumos Nr.883 “vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas
noteikumi” 1.13.p.
26.02.2008.
28.03.2008.

Noteikt Lauderu pagasta teritorijas plānojuma
grozījumu pirmo redakciju par galīgo redakciju un
nosūtīt to Latgales plānošanas reģionam atzinuma
saľemšanai

Protokols Nr.2,1§
Protokols Nr.4,1§

Saskaľā ar MK 2004. gada 19. oktobra noteikumiem Nr.883 “Vietējās pašvaldības teritorijas
plānošanas noteikumi” 45.p.
27.05.2008.

Apstiprināt Lauderu pagasta teritorijas plānojuma
grozījumus

Protokols Nr.6,1§

Lauderu pagasta teritorijas plānojuma grozījumi stājās spēkā 2008.gada 6.jūnijā,
ievērojot 22.05.2002. likuma „Teritorijas plānošanas likums” 6.panta (6) Rajona pašvaldības
teritorijas plānojums, vietējās pašvaldības teritorijas plānojums un detālplānojums stājas
spēkā nākamajā dienā pēc tam, kad lēmums par pašvaldības saistošo noteikumu izdošanu
publicēts laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

4

2. SABIEDRISKĀS APSPRIEŠANAS MATERIĀLI
Saskaľā ar MK 2004. gada 19. oktobra noteikumiem Nr.883 “Vietējās pašvaldības teritorijas
plānošanas noteikumi” 11.p. Lauderu pagasta padome nosūtīja Reģionālās attīstības un
pašvaldību lietu ministrijai lēmumu par teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu,
14.08.2007. Nr.3-5 / 645.
Saskaľā ar MK 2004. gada 19. oktobra noteikumiem Nr.883 “Vietējās pašvaldības teritorijas
plānošanas noteikumi” 32.p. Lauderu pagasta padome organizēja sabiedriskās apspriešanas
pirmo posmu.

2.1. Sabiedriskās apspriešanas I posms 15.08.2007. – 17.09.2007.
Publikācijas presē, Pielikums 2
 Latvijas Vēstnesis, Publikācijas apliecinājums Nr.131, 15.08.2007.
 Ludzas Zeme, otrdiena Nr.59, 03.08.2007.
Izstāde
 Pagasta padomē no 15.augusta līdz 17.septembrim, 2007.gadā
Apmeklētāju pieľemšanas un rakstisko priekšlikumu iesniegšanas laiks tika noteikts no
 2007.gada 15.augusta līdz 17.septembrim pagasta padomē no pl. 08.00 līdz 16.00.
Fizisko un juridisko personu priekšlikumi, Pielikums 3.
 Šajā laika posmā netika saľemti.
2.2. Sabiedriskās apspriešanas II posms 27.12.2007. – 12.02.2008.
Publikācijas presē, Pielikums 2
 Latvijas Vēstnesis, publikācijas apliecinājums Nr.198, 11.12.2007.
 Ludzas Zeme, piektdiena Nr.94, 07.12.2007.
Izstāde
 Pagasta padomē no 2007.gada 27. decembra līdz 2008.gada12.februārim.
Tikšanās ar iedzīvotājiem, uzľēmējiem, kaimiľu pašvaldību pārstāvjiem, Pielikums 3
 12.02.2008.pl.10.00, Lauderu pagasta padomē, 0 interesenti, Protokols Nr.1
Fizisko un juridisko personu priekšlikumi, Pielikums 3
 Šajā laika posmā netika saľemti.
Sabiedrības aktivitāte sabiedriskajā apspriešanā. Iedzīvotāji un zemes īpašnieki savu
interesi par teritorijas plānojuma grozījumu izstrādāšanu neizrādīja. Netika saľemts neviens
priekšlikums.
Lauderu pagasta padome 2008.gada 27.maija sēdē, Protokols Nr.6, 1§, apstiprināja Lauderu
pagasta teritorijas plānojuma grozījumus un kā pašvaldības saistošos noteikumus Nr.1 izdeva
tā grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus.
Publikācijas presē
 Latvijas Vēstnesis, publikācijas apliecinājums Nr.87., 05.06.2008.
 Ludzas Zeme, otrdiena, 03.06.2008.
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2.4. ZIŅOJUMS par vērā ņemtajiem un noraidītajiem fizisko un juridisko personu priekšlikumiem un iebildumiem
Sabiedriskās apspriešanas pirmā posma laikā no fiziskām un juridiskām personām netika saľemti priekšlikumi un ierosinājumi.
Tabulā ir apkopota informācija par priekšlikumiem un to iestrādāšanu teritorijas plānojumā, saľemti sabiedriskās apspriešanas II posmā.
Tabula 2.4.1.
Nr.
Iesniedzējs
1. Edvīns Ţogota, SIA “Latgales meţs”
19.07.2007.

Mērķis
Mainīt zemes izmantošanas mērķi no meţa zemes (M) uz
derīgi izrakteľu ieguves teritoriju (IJ) zemes vienībām ar k/n
6864-006-0005 (Vāverīte), 6864-006-0009(Dzērvenīte),
6864-006-0111, 6864-006-0053 (Dzērvenīte).

Komentārs
Iestrādāts.

2.
3.
Derīgo izrakteľu ieguves teritorija (IJ)
Meţu teritorijas (M)
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3. PĀRSKATS PAR INSTITŪCIJU NOSACĪJUMIEM
3.1. Pārskats par institūciju nosacījumiem
Saskaľā ar MK Nr.883 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi”, atbilstoši Darba uzdevumam teritorijas plānojuma izstrādei, Lauderu
pagasta teritorijai, ir pieprasīti un saľemti nosacījumi no sekojošiem dienestiem un institūcijām.
Tabula 3.1.1.
Nr.
Institūcija
Datums, pieprasījuma Nr.
Datums, nosacījuma Nr.
RAPLM
14.08.2007.Nr.3-5/ 645
1. Rēzeknes reģionālā vides pārvalde
14.08.2007. Nr.3-5/ 664
28.08.2007.Nr.5-8/2368
2. LR Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija
14.08.2007. Nr.3-5/ 663
29.08.2007.Nr.14/9324
3. Latvijas valsts ceļi Latgales reģiona Ludzas nodaļa
14.08.2007. Nr.3-5/ 662
27.08.2007.Nr.4.6.3-114
4. VA “Sabiedrības veselības aģentūra”
14.08.2007. Nr.3-5/ 661
17.08.2007.Nr.258
5. LR Valsts Zemes dienests Latgales reģionālā nodaļa
14.08.2007. Nr.3-5/ 660
28.08.2007.Nr.2A-6.1/1966
6. VAS Latvenergo Austrumu elektriskie tīkli
14.08.2007. Nr.3-5/ 659
7. Latvijas gāze
14.08.2007. Nr.3-5/ 658
8. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Ludzas brigāde 14.08.2007. Nr.3-5/ 656
13.09.2007.Nr.22/27-297
9. Ludzas rajona padome
14.08.2007. Nr.3-5/ 657
10.09.2007.Nr.2-4/253
10. Latgales plānošanas reģiona attīstības padomei
14.08.2007. Nr.3-5/ 655
03.09.2007.Nr.2-4.3/237
11 Lauku atbalsta dienests
14.08.2007. Nr.3-5/ 654
24.08.2007.Nr.1.1-7/2103
12. Valsts meţa dienests
14.08.2007. Nr.3-5/ 653
16.01.2008.
*19.09.2007. Nr.5-2/560
13. VAS Latvijas valsts meţi Ziemeļlatgales meţsaimniecība
14.08.2007. Nr.3-5/ 652
17.09.2007.Nr.4.1.1.1/0466/150/07/1002
14 Daugavas upju baseinu pārvalde
14.08.2007. Nr.3-5/ 651
22.08.2007.Nr.4-3/2468
Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra
15. Lattelekom
14.08.2007. Nr.3-5/ 650
21.08.2007.Nr.17224
16. Latvijas mobilais telefons
14.08.2007. Nr.3-5/ 649
04.09.2007.Nr.Z/3452
17. SIA Tele 2
14.08.2007. Nr.3-5/ 648
20.08.2007.Nr.68/5600
18. Bite
14.08.2007. Nr.3-5/ 647
19. Valsts robeţsardze Ludzas pārvalde
14.08.2007. Nr.3-5/ 646
24.08.2007.Nr.23/4-1/1383
Trīs institūcijas nav sniegušas nosacījumus TP grozījumu izstrādei (Latvenergo, Latvijas gāze un Bite).
Valsts meţa dienesta nosacījumus Lauderu pagasta padome saľēma tikai reizē ar atzinumu par I redakciju, t.i. 16.01.2008.
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Saskaľā ar MK 2004. gada 19. oktobra noteikumiem Nr.883 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 15.p. Lauderu pagasta padome
informēja četras pašvaldības, kuru administratīvās teritorijas robeţojas ar Lauderu pagasta teritoriju:
Kaimiľu pašvaldībām
14.08.2007. Nr.3-5/ 665
Nirza, 22.08.2007.Nr.3-9/90
Nirzas, Rundēnu, Istras pagasta padomēm un Zilupes novada
līdz 668
domei
Atbilstoši likumam “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” un MK 23.03.2004.noteikumiem Nr.157 “Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais
novērtējums” 5.,6.p., Lauderu pagasta padome iesniedz informāciju par teritorijas plānojuma grozījumu izstrādāšanu:
Vides pārraudzības valsts birojs
06.09.2007.Nr.3-5/ 692
13.09.2007.Nr.7-01/2224
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3.2. Ziņojums par institūciju nosacījumu ievērošanu
Tabulā ir apkopota informācija par atbildīgo Institūciju izvirzītajām pamatprasībām un to ievērošanu teritorijas plānojumā.
Tabula 3.2.1.
Nr.
1.

Institūcija
Rēzeknes reģionālā vides
pārvalde
Ē. Ruskule

2.

LR Valsts kultūras
pieminekļu aizsardzības
inspekcija
J. Asaris

3.

Latvijas valsts ceļi
Latgales reģiona Ludzas
nodaļa

Nosacījumi
1.Teritorijas pašreizējās izmantošanas apraksts un teritorijas
attīstības priekšnoteikumi.
2.Teritorijas attīstības mērķi un virzieni.
3.TP risinājumu apraksts un pamatojums:
3.1.dabas resursu perspektīvā izmantošana,
3.2.vides aizsardzības pasākumi,
3.3.infrastruktūra, tās attīstība
II grafiskā daļa, kartes ar mēroga noteiktību 1:5000 vai 1:2000
III TIAN
Likumu un noteikumu prasības.
Informācija
Nosacījumi:
1.par saimniecisko darbību kultūras pieminekļos vai to aizsargjoslā
2./3.kultūras mantojuma iesaistīšana
4.grafiskā daļa
5.kultūrvēsturiski nozīmīgo objektu uzrādīšana
Neiebilst TP grozījumiem, kas paredz zemes gabalus ar k/n 6864006-0005, 6864-006-0009, 6864-006-0111, 6864-006-0053 iekļaut
zemes izmantošanas zonā “Derīgo izrakteľu ieguves teritorijas”.

Komentārs
Iestrādāts.
Nosaka spēkā esošais teritorijas
plānojums 2006-2018, apstiprināts
19.06.2006.
Kartes ar mēroga noteiktību 1:10 000
Ievērots.
Nosaka spēkā esošais teritorijas
plānojums 2006-2018, apstiprināts
19.06.2006.

I. Kalvītis

4. VA “Sabiedrības veselības Uzdevums:
aģentūra”
1.derīgo izrakteľu ieguves teritorijas izvietojumu atbilstoši trokšľa,
putekļu u.c. nelabvēlīgo un kaitīgo faktoru aizsardzības
A.Vasiļjevs
pasākumiem, attiecībā pret esošām tuvākām dzīvojamām mājām,
publiskām ēkām un to apkārtējām teritorijām;
2.esošo dziļurbumu un citu dzeramā ūdens avotu un peldvietu
aizsargjoslu prasību ievērošanu;

1.Ľemts vērā.

2.Ľemts vērā.
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3.atzīmēt izmaiľas pagasta teritorijas grafiskajā kartē.
Atzinuma saľemšana par grozījumu izstrādi.
5.

LR Valsts Zemes dienests
Latgales reģionālā nodaļa
M. Sokolova

1.grafisko daļu izstrādā digitālā veidā, M1:10 000
2.aktuālā VZD nekustamo īpašumu valsts kadastra informācija
3.Aizsargjoslas
4.attēlo ciemu robeţas
5.saskaľo ar blakus esošo pašvaldību
6.atzinumam iesniedz manuālā veidā un CD formātā
7. Aizsargjoslu sadaļas izstrādē jāievēro nosacījumi

8.apstiprināto TP iesniedz CD un manuālā veidā
9.apstiprinātā TP grafiskos materiālus iesniedz, iekļaušanai
aizsargjoslu datu bāzē atbilstoši nosacījumiem

6.

VAS Latvenergo
Austrumu elektriskie tīkli

Nav saľemti.

7.

Latvijas gāze

Nav saľemti.

8.

Valsts ugunsdzēsības un
glābšanas dienests
Ludzas brigāde

Galvenās prasības ugunsdrošības, ugunsdzēsības un civilās
aizsardzības nodrošināšanas jomā.

3.Iestrādāts.
Saskaľā ar MK noteikumiem Nr.883,
13.p.
1.Saskaľā ar MK noteikumiem Nr.883,
28.p.
2.Nav noteikts darba uzdevumā.
3., 7.Izpildīts.
4., 5.Nosaka spēkā esošais teritorijas
plānojums 2004-2016, apstiprināts
19.04.2006.
6. Netiks iesniegts manuālā veidā iesiets
dokuments, bet CD formātā, par ko
informēts VZD speciālists Zelčs un
vienošanās notika 03.09.2007.
(telefoniski), to nenosaka arī MK
noteikumu Nr.883, 37.2.p.
8., 9. TP tiks iesniegts atbilstoši MK
19.10.2004.noteikumu Nr.883 46.2.p.
prasībām, ľemot vērā arī MK
13.11.2007.notekumi Nr.751, 1.17.p.

Nosaka spēkā esošais teritorijas
plānojums 2006-2018, apstiprināts
19.06.2006.

I.Arbidāns
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9.

Ludzas rajona padome
J.Dombrovskis

10.

Latgales plānošanas
reģions

1.TP grozījumus izstrādāt ar mēroga noteiktību ne lielāku 1:5000;
2.Ievērot likumdošanu un Ludzas rajona teritorijas izmantošanas
noteikumus.
Jāľem vērā apstiprinātais Latgales plānošanas reģiona teritorijas
plānojums 2006-2026.

1.Kartes ar mēroga noteiktību 1:10 000,
pieejamā topogrāfiskā karte.
2.Ievērots.
Apstiprināts 03.10.2007., protokols Nr.8.
3§

A.Badūns
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Lauku atbalsta dienests
Austrumlatgales reģionālā
lauksaimniecības pārvalde

Informācija par nosusināto lauksaimniecībā izmantojamo zemi un
ūdensnotekām Ludzas raj. Lauderu pagastā.

Nosaka spēkā esošais teritorijas
plānojums 2006-2018, apstiprināts
19.06.2006.

Nav saľemti mēneša laikā, i.i. līdz 2007.g.septembrim // Saľemti
Lauderu pagasta padomē 16.01.2008., Nr.18, Lieta Nr.3-5:
Nosacījumi:
1. lai saglabātu bioloģisko un ainavisko daudzveidību meţa
zemēs, vajadzētu noteikt meţa zemes transformēšanas
ierobeţojumus (atļaut ne vairāk par 10% no kopējās zemes
kadastra vienības);
2. pirms meţa zemes transformēšanas nemeţa zemē būtu
nepieciešams veikt inventarizāciju, lai noskaidrotu, vai nav
nepieciešams izveidot mikroliegums.
AS “Latvijas valsts meţi” valdījumā esošā zeme 390,59 ha
kopplatībā ar nosaukumu “Lauderu masīvs” ir nostiprināta
zemesgrāmatā uz valsts vārda Zemkopības ministrijas personā.

Daļēji iestrādāti:
- iestrādāts apgrūtinājums par
inventarizācijas veikšanu pirms meţa
zemes transformēšanas, kas būs par
pamatojumu atļaut vai tikai daļēji
(piem.,10 vai 90%) atļaut transformāciju,
TIAN, 10.3.

1.dabas resursi
2.ekonomiskās aktivitātes

Nosaka spēkā esošais teritorijas
plānojums 2006-2018, apstiprināts

A. Puncuļs

12.

Valsts meţa dienests

13.

VAS Latvijas valsts meţi
Ziemeļlatgales
meţsaimniecība

Ľemts vērā.

G.Vigups

14

Latvijas vides, ģeoloģijas
un meteoroloģijas
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aģentūra
A. Leitass

15.

SIA Lattelekom

3.antropogēnā slodze
4.riska teritorijas
5.stipri pārveidotie un mākslīgie ūdensobjekti
6.rekreācija un tūrisms
7.likumdošana par ūdensresursiem
Jāievēro vispārējie nosacījumi

V. Vancovočs

16.

Latvijas Mobilais
Telefons, SIA
J.Briedis

17.

Tele 2, SIA

Teritorijā neatrodas LMT nekustamais īpašums.
Paredzēt iespēju uzstādīt un ekspluatēt publiskā mobilo
elektronisko sakaru tīkla iekārtas un ar to saistītās
inţenierkomunikācijas.
TIAN noteikt zemes gabala minimālo platību no 400m2 līdz 600m2,
nenoteikt maksimālo augstuma ierobeţojumus.
Paredzēt iespēju izbūvēt mobilo telekomunikāciju iekārtas un
tīklus, sakaru mastu.

M.Drevinskis

19.06.2006.

Nosaka spēkā esošais teritorijas
plānojums 2006-2018, apstiprināts
19.06.2006.
Nosaka spēkā esošais teritorijas
plānojums 2006-2018, apstiprināts
19.06.2006.

Nosaka spēkā esošais teritorijas
plānojums 2006-2018, apstiprināts
19.06.2006.

18. Bite
Nav saľemti.
..........................................
19. Valsts robeţsardze Ludzas Priekšlikumu nav.
pārvalde
A. Liepiľš

Vides pārraudzības valsts birojs,

Lēmums Nr.66-p Par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma
procedūras nepiemērošanu

J.Avotiľš

Nirzas pagasta padome

Iebildumu nav.

A.Stjade
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4. PĀRSKATS PAR INSTITŪCIJU ATZINUMIEM
4.1. Pārskats par institūciju atzinumiem
Saskaľā MK Nr.883 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 37.2.punktu pieprasītie un saľemtie institūciju atzinumi par Lauderu
pagasta teritorijas plānojuma I redakciju.
Tabula 4.1.1.
Nr.
Institūcija
Datums, pieprasījuma Nr.
Datums, atzinuma Nr.
1. Rēzeknes reģionālā vides pārvalde
02.01.2008.Nr.3-5/ 3
17.01.2008.Nr.5.-9./ 91
2. LR Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija
02.01.2008.Nr.3-5/ 4
17.01.2008.Nr.13/ 157
3. Latvijas valsts ceļi Latgales reģiona Ludzas nodaļa
02.01.2008.Nr.3-5/ 5
17.01.2008.Nr.4.6.3-3
4. VA “Sabiedrības veselības aģentūra”
02.01.2008.Nr.3-5/ 6
18.01.2008. Nr.1
5. LR Valsts Zemes dienests Latgales reģionālā nodaļa
02.01.2008.Nr.3-5/ 7
07.02.2008.Nr.15-05-Z/5
6. VAS Latvenergo Austrumu elektriskie tīkli
02.01.2008.Nr.3-5/ 8
7. Latvijas gāze
02.01.2008.Nr.3-5/ 9
30.01.2008.Nr.14-1/ 366
8. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Ludzas brigāde
02.01.2008.Nr.3-5/ 10
10.01.2008.Nr.01
9. Ludzas rajona padome
02.01.2008.Nr.3-5/ 11
05.02.2008. Nr.2-4/ 36
10. Latgales plānošanas reģiona attīstības padomei
02.01.2008.Nr.3-5/ 12
14.01.2008.Nr.2-4.3/ 8
11 Lauku atbalsta dienests
02.01.2008.Nr.3-5/ 13
11.01.2008.Nr.11-7/ 49
12. Valsts meţa dienests
02.01.2008.Nr.3-5/ 14
14.01.2008.Nr.5-2/ 26
13. VAS Latvijas valsts meţi Ziemeļlatgales meţsaimniecība
02.01.2008.Nr.3-5/ 15
17.01.2008.
Nr.4.1.-1.1/ 0052/ 150/ 08/ 27
14 Daugavas upju baseinu pārvalde
02.01.2008.Nr.3-5/ 16
10.01.2008.Nr.4-3/ 77
Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra
15. Lattelekom
02.01.2008.Nr.3-5/ 17
16.01.2008.Nr.444-1
16. Latvijas mobilais telefons
02.01.2008.Nr.3-5/ 18
28.01.2008.Nr.Z/ 356
17. SIA Tele 2
02.01.2008.Nr.3-5/ 19
29.02.2008.Nr.TD 22/ 5900
18. Bite
02.01.2008.Nr.3-5/ 20
19. Valsts robeţsardze Ludzas pārvalde
02.01.2008.Nr.3-5/ 21
08.01.2008.Nr.23/ 4-1/ 44
Atbilstoši MK Nr.883 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 12.3.punktam savus atzinumus nav sniegušas divas institūcijas: VAS
Latvenergo, SIA „BITE Latvija”.
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Saskaľā MK Nr.883 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 15.3.punktu, noskaidrotie pašvaldību, kuru administratīvās teritorijas
robeţojas ar Lauderu pagasta teritoriju, viedokļi.
Tabula 4.1.2.
Nr.
Institūcija
Datums, pieprasījuma Nr.
Datums, atzinuma Nr.
1. Nirzas pagasta padome
02.01.2008.Nr.3-5/ 22
2. Rundēnu pagasta padome
02.01.2008.Nr.3-5/ 23
3. Istras pagasta padome
02.01.2008. Nr.3-5/ 24
4. Zilupes novada dome
02.01.2008. Nr. 3-5/ 25
Kaimiľu pašvaldības savu viedokli neizteica (12.02.2008.sanķsmē Lauderu pagasta padomē) un neiesniedza.
Papildus ir pieprasīta informācija no sekojošiem dienestiem un institūcijām:
Nr.
1. Valsts meţa dienests

Institūcija

Datums, pieprasījuma Nr.
04.03.2008.Nr.3-5/ 211

Tabula 4.1.3.
Datums, informācijas Nr.
28.03.2008.Nr.3-2/194

Pieprasīti atzinumi par galīgo redakciju no sekojošiem dienestiem un institūcijām:
Nr.
Institūcija
1. Valsts meţa dienests
2. VA Sabiedrības veselības aģentūra
3. LR Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija
4.
Latgales plānošanas reģions
Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601

Datums, pieprasījuma Nr.
14.04.2008.Nr.3-5/591
14.04.2008.Nr.3-5/592
14.04.2008.Nr.3-5/593
14.04.2008. Nr.3-5/ 589
14.04.2008.
Nr.3-5/ 590

Tabula 4.1.4.
Datums, informācijas Nr.

09.05.2008.
Nr.2-4.3/ 256
Pielikums 6,
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4.2. Ziņojums par institūciju norādījumu ievērošanu
Tabulā ir apkopota informācija par atbildīgo institūciju norādītajām pamatprasībām, papildinājumiem un to iestrādāšanu teritorijas plānojumā.
Tabula 4.2.1.
Nr.
Institūcija
1. Rēzeknes reģionālā vides
pārvalde

Atzinumi un atsauksmes
Nav būtisku iebildumu.
Ierosinām veikt labojumus un precizējumus:
Paskaidrojuma raksts
2.1.4.Ģeoloģija. 4.tabula. minēt smilts-grants un smilts atradni
„Eglītes”, papildināt kūdras atradľu sarakstu, izmantojot LVĢMA
datu bāzi www.vgd.gov.lv;
2.4.2.vēlams izmantot jaunākus statistikas datus, lai raksturotu vidē
novadīto piesārľojumu ar notekūdeľiem. Labot- SIA „Bidrija” ir
saľēmusi B kategorijas piesārľojošās darbības atļauju
28.07.2004.RET 15-021.
TIAN
4.32. teritorijas plānojumā noteiktās variablās aizsargjoslas. Kas tā
par terminoloģiju „variablās aizsargjoslas” ? Likumdošana tādas
neparedz.
Ē.Ruskule Kartes
Par kartogrāfisko materiālu nav iebildumu.
2. LR Valsts kultūras
Kopumā teritorijas plānojums izstrādāts korekti.
pieminekļu aizsardzības
Ierosina:
inspekcija
Grafiskajā materiālā pie pieminekļu nosaukumiem nepieciešams
pievienot arī to valsts aizsardzības numuru.
Tekstā norādāms, kādas darbības tiek ierobeţotas kultūras
pieminekļu aizsardzības zonā.
Nav tuvāk raksturoti un ar attēliem paskaidroti valsts aizsardzībā
esošie kultūras pieminekļi, dots tikai to uzskaitījums.
Paskaidrojuma raksts 3.4.3.koriģējams teksts, minot, ka ēku
nojaukšana paredzama atbilstoši Būvniecības likuma 31.panta (4)
daļas prasībām: „Lēmums par būves nojaukšanu saskaľojams ar

Komentārs

Iestrādāts.

Labots.

Labots.

Papildināts.
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3.

4.

5.

6.

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju, ja ēka iekļauta
valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā vai ir vecāka par
50 gadiem”.
J.Asaris Lūdz galīgo redakciju iesniegt Inspekcijā atkārtota atzinuma
saľemšanai.
Latvijas valsts ceļi
Neiebilst.
Latgales reģiona Ludzas
nodaļa
I.Kalvītis
VA “Sabiedrības veselības Neiebilstam plānojuma risinājumiem.
aģentūra”
Rekomendācija- saľemt VA SVA atzinumu par gala redakcijas
S.Viļuma atbilstību higiēnas prasībām.
LR Valsts Zemes dienests Atbilst izsniegtajiem nosacījumiem.
Latgales reģionālā nodaļa
M.Sokolova
VAS Latvenergo
Austrumu elektriskie tīkli

7. Latvijas gāze
I.Laube
8. Valsts ugunsdzēsības un
glābšanas dienests, Ludzas
brigāde
A.Stukāns
9. Ludzas rajona padome
J.Slišāns
10. Latgales plānošanas
reģiona attīstības padomei

Ievērots.

Ievērots.

Atzinums pieprasīts 02.01.2008.Nr.3-5/ 8
(izsūtīts 05.01.2008. Kārsavas pasta
nodaļa, B klases ierakstītā vēstule)

Nav iebildumu.
Iebildumu nav.

Nav iebildumu.
Ir ietverts Latgales plānošanas reģiona apskats.
Rekomendācijas:
1. TIAN 10.lpp.1.5.punktā „Pārkāpumi un sodi” kārtību, kādā var
pārsūdzēt Lauderu pagasta padomes lēmumu.
2. Precizēt 9.2.p.”Labiekārtotas koplietošanas teritorijas” nosakot
konkrētus apbūves rādītājus.

Precizēts.
Precizēts.

16

3. atsauces uz spēku zaudējušiem normatīvajiem aktiem25.lpp.MK 214 „Noteikumi par akustiskā trokšľā normatīviem
dzīvojamo un publisko ēku telpās un teritorijās”, pemērot MK
13.07.2004. noteikumu Nr.598 „Noteikumi par akustiskā trokšľa
normatīviem dzīvojamo un publisko ēku telpās un teritorijās”
prasības; LBN 000, LBN 100 un LBN 209, kopš Administratīvā
A.Vaivods procesa likuma spēkā stāšanos, saskaľā ar likuma 17.panta otro
daļu, minētie dokumenti spēku zaudējuši ar 01.01.2006.
11 Lauku atbalsta dienests
Nav iebildumu.
A.Puncuļs
12. Valsts meţa dienests
Netika ľemti vērā izsniegtie nosacījumi.
A.Erta Nosacījumi:
1) lai saglabātu bioloģisko un ainavisko daudzveidību meţa
zemēs, vajadzētu noteikt meţa zemes transformēšanas
ierobeţojumus (atļaut ne vairāk par 10% no kopējās zemes
kadastra vienības);
2) pirms meţa zemes transformēšanas nemeţa zemē būtu
nepieciešams veikt inventarizāciju, lai noskaidrotu, vai nav
nepieciešams izveidot mikroliegums.

13. VAS Latvijas valsts meţi
Ziemeļlatgales
meţsaimniecība
G.Vigups
14 Latvijas vides, ģeoloģijas
un meteoroloģijas
aģentūra

Labots.

 Lauderu pagasta padome netika
saľēmusi VMD nosacījumus TP
grozījumu izstrādei.
 Konkrētie nosacījumi (19.09.2007.
Nr.5-2/560) tika saľemti tikai
16.01.2008. kopā ar atzinumu.
 Nosacījumi ir daļēji iestrādāti:
- iestrādāts apgrūtinājums par
inventarizācijas veikšanu pirms meţa
zemes transformēšanas, kas būs par
pamatojumu atļaut vai tikai daļēji
(piem.,10 vai 90%) atļaut transformāciju,
TIAN, 10.3.
 Galīgā redakcija ir iesniegta VMD
atkārtota atzinuma sniegšanai.

Nav iebildumu.

Ierosinājumi:
1. meţu resursu raksturojumu papildināt ar informāciju par meţa
tipu.
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15.

16.

17.
18.

A.Leitass 2. minēt kritušo dzīvnieku apglabāšanas risinājumus.
3. norādīt ūdensobjektus, kuros plānota motorizēto u.c. ūdens
braucamrīku izmantošana, un to izmantošanas nosacījumus.
Lattelekom
Nav iebildumu.
 Nosakot apgrūtinājumus zemes gabaliem un attēlojot tos zemes
robeţu plānos, lūdzu saľemt precīzu informāciju SIA Citrus
Solutions, Ludzā, Latgales ielā 103, tālr.65724141, 28600994.
 Lūdzu laicīgi informēt par jauno dzīvojamo māju un
uzľēmējdarbības objektu celtniecību.
 Lūdzam plānojuma galīgās redakcijas kartogrāfisko materiālu
M.Petrovskis
iesniegt DGN formātā, lai varētu nodrošināt elektronisko sakaru
tīkla infrastruktūras uzturēšanu.
Latvijas mobilais telefons Ierosinām:
 papildināt TIAN 10.2.Lauksaimniecības zeme ar viensētu
apbūvi, un noteikt, ka šajās apbūves teritorijās atļautā
izmantošana ir arī inţeniertehniskās apgādes tīkli un to objekti,
kuros ietilpst arī publiskā mobilo elektronisko sakaru tīkla
iekārtas un ar to saistītās inţenierkomunikācijas;
 noteikt TIAN telekomunikāciju līniju, torľu un antenu masti,
zemes gabala (parceles) minimālā platība ir 400m2 līdz 600m2
vai, ka ierobeţojumi- zemesgabala minimālā plātība un
J.Briedis
apbūves maksimālais augstums (m) nav attiecināmi uz
inţeniertehniskās apgādes tīkliem un to objektiem.
SIA Tele 2
Nav iebildumu.
M.Drevinskis
Bite

19. Valsts robeţsardze Ludzas
pārvalde

Papildināts.
Norādīts.
Ľemts vērā.

TIAN - teritorijās atļautā izmantošana ir
arī inţeniertehniskās apgādes tīkli un to
objekti, kuros ietilpst arī publiskā mobilo
elektronisko sakaru tīkla iekārtas un ar to
saistītās inţenierkomunikācijas.

Atzinums pieprasīts 02.01.2008.Nr.3-5/20
(izsūtīts 05.01.2008. Kārsavas pasta
nodaļa, B klases ierakstītā vēstule)

Iebildumu un papildinājumu nav.
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Saľemtie atzinumi par Lauderu pagasta teritorijas plānojuma grozījumu pirmo redakciju pamatā apstiprina, ka atbilst izsniegtajiem nosacījumiem un
likumdošanai. Atsevišķu institūciju sniegtās rekomendācijas un ierosinājumi ľemti vērā un ir veikti nepieciešamie labojumi un precizējumi. Galīgā
redakcija iesniegta Valsts meţa dienestā, Sabiedrības veselības aģentūrā, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijā un Lattelekom (grafiskā
daļa).
Ziľojums par Lauderu pagasta teritorijas plānojuma grozījumu gala redakcijas Latgales plānošanas reģiona atzinumu sagatavots, 27.05.2008., un
pievienots Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas un Latgales plānošanas reģiona iesniegtajiem dokumentiem.
Ievērojot MK noteikumu Nr.883 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 46.p., Lauderu pagasta padome iesniedza zināšanai:
Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija (Lāčplēša iela 27, Rīga, LV-1011), LR Valsts Zemes dienests Latgales reģionālā nodaļa
(Jupatovkas iela ½, Rēzekne, LV-4601), Rēzeknes reģionālā vides pārvalde (Zemnieku ielā 5, Rēzekne, LV-4601), Latgales plānošanas reģions (Atbrīvošanas aleja 95,
Rēzekne, LV-4601).

Tehnisku iemeslu dēļ 46.p.noteiktais termiľš nav ievērots.
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5. ZIŅOJUMS PAR LAUDERU PAGASTA TERITORIJAS PLĀNOJUMA
ATBILSTĪBU AUGSTĀKA PLĀNOŠANAS LĪMEŅA TERITORIJAS PLĀNOJUMA
PRASĪBĀM
Latgales plānošanas reģiona teritorijas plānojums 2006-2026
Ludzas rajona teritorijas plānojums 2006-2018
Par teritorijas plānojuma atbilstību Latgales plānošanas reģiona teritorijas plānojumam
Lauderu pagasta teritorijas plānojums izstrādāts saskaľā ar Latgales plānošanas reģiona
teritorijas plānojumu un, atbilstoši teritorijas plānojuma vadlīnijām, Lauku apdzīvoto vietu
plānošana (2.3.); Kritēriji apdzīvojuma centru līmeľiem (2.4.): (1) Atvērtās telpas
apdzīvotajās vietās un (2) vietējās nozīmes centros; Vispārējās vadlīnijas lauku teritorijām
(4.1.); Lauksaimniecības attīstības teritorijas (4.2.): pagasta teritorijā nav nacionāla, reģiona
un rajona nozīmes īpaši vērtīgās lauksaimniecības zemes, bet ir noteiktas vietējās nozīmes
īpaši vērtīgās lauksamniecības zemes ar platību virs 10 ha; Ezeru apvidus Latgales augstienē –
uzsvars uz kultūras un rekreācijas tūrismu (3.6.). Kultūrainavu uzturēšana un saglabāšana
pieļauj arī tradicionālās saimnieciskās darbības turpināšanu, tikai mūsdienīgā izpratnē un
tehniskajā līmenī (3.7.).
Ar Latgales plānošanas reģiona teritorijas plānojumu var iepazīties www.latgale.lv – LRAA

Par teritorijas plānojuma atbilstību Ludzas rajona teritorijas plānojumam
Lauderu pagasta teritorijas plānojums izstrādāts saskaľā ar Ludzas rajona teritorijas
plānojums un atbilst: Apdzīvojuma struktūra (1.1.) – vietējās nozīmes centrs – Lauderi;
Ciemu apbūves teritorijas (2.1.2.); Autoceļi (2.3.1.); Lauksaimniecības zemes (2.7.3.), pagasta
teritorijā nav nacionāla, reģiona un rajona nozīmes īpaši vērtīgās lauksaimniecības zemes, bet
ir noteiktas vietējās nozīmes īpaši vērtīgās lauksamniecības zemes ar platību virs 10 ha.
Atbilstoši TP Grafiskās daļas – Perspektīvā situācija, pagasta teritorijā noteiktas –
perspektīvās tūrisma attīstības teritorijas (3.6.).
Ar Ludzas rajona teritorijas plānojumu var iepazīties www.ludza.lv – Ludzas rajona padome
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6. PĀRSKATS PAR DARBA FORMĀM
Saskaľā ar likuma “Par pašvaldībām” XIII nodaļa Pašvaldību sadarbība 95.p. un MK Nr.883
“Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 30.p., atbilstoši Darba uzdevumam
teritorijas plānojuma izstrādei, ir organizētas un izmantotas sekojošas darba formas:
1. Apspriedes un konsultācijas ar institūciju speciālistiem*;
2. Apspriedes ar vietējiem speciālistiem un interesentiem;
Tabula 6.1.
Nr.
Darba forma
Darba uzdevums
Izstrādātais materiāls
1 Apspriede
TP grozījumu
Lēmums par uzsākšanu
Lauderi, 30.07.2007.
izstrāde
Protokols Nr.1
2. Apspriede
Sabiedriskās
Izstādes materiāli.
Lauderi,15.08.2007.
apspriešanas
Protokols Nr.2
pirmais posms
3. Apspriede
Sabiedriskās
Valsts institūciju nosacījumu izvērtējums.
Lauderi 17.09.2007.
apspriešanas
Protokols Nr.3
pirmais posms
4. Apspriede
Sabiedriskās
TP grozījumu I redakcija
Lauderi, 27.12.2007.
apspriešanas
Protokols Nr.4
otrais posms
5. Apspriede
Sabiedriskās
Valsts institūciju un fizisko, juridisko
Lauderi,12.02.2008.
apspriešanas
personu atzinumu un ierosinājumu
Protokols Nr.5
otrais posms
izvērtējums
Apspriedes un konsultācijas ar institūciju speciālistiem, konsultācijas netika
protokolētas un nav pievienotas pielikumā 7;
Konsultācijas ar kartogrāfu grozījumu iestrādāšanā grafiskajā materiālā, Armīns Skudra.
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7. PĀRSKATS PAR DARBA GAITU UN TO IETEKMĒJOŠIEM FAKTORIEM
Tabula 7.1.
Pasākumi
Teritorijas plānojumagrozījumu izstrādes
uzsākšana
Sabiedriskās apspriešanas I posms
Valsts institūciju nosacījumu izsniegšana
Fizisko un juridisko personu
priekšlikumi
Par procedūras ietekmes uz vidi
nepiemērošanu vai piemērošanu
Sabiedriskās apspriešanas II posms
Valsts institūciju atzinumi
Latgales plānošanas reģions
Pagasta padomes lēmums - apstiprināt

1

2

3

4 5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3 4

5

6

7 8 9 10

11

12
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