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Projekta raksturojums
Projekta pasūtītājs: Pasienes pagasta padome

Projekta nosaukums:
Pasienes pagasta teritorijas plānojums 2006 - 2018
Projekta sastāvs:

 Paskaidrojuma raksts
 Vides pārskats
 Grafiskā daļa
 Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi
 Pārskats par Pasienes pagasta teritorijas plānojuma izstrādi

Projekta teritorija: Projektu izstrādā Pasienes pagasta administratīvajai teritorijai
Projekta dzīves laiks: 2006. – 2018.gadi
Projekta izstrādes laiks: 2004.gada janvāris – 2006.gada decembris
Projekta teritorijas plānotāji: Irēna Gasule, Juris Gasuls
Projekta konsultants: arhitekte Helēna Dekante, SIA “ I un MC ”
Projekta kartogrāfs: Armīns Skudra, SIA “ĢIS Projekts”
Projekta uzraudzība: Pasienes pagasta padome
Atbildīgā amatpersona - Igors Veikšāns, pagasta padomes priekšsēdētājs

..........................................................................................................................
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1. VIETĒJĀS PAŠVALDĪBAS LĒMUMI
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu un Teritorijas
plānošanas likuma 7.panta 6.1.punktu, Pasienes pagasta padome izstrādā teritorijas
plānojumu.
Saskaņā ar MKN Nr. 34 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma noteikumi” 21.punktu,
Salnavas pagasta padome pieņem lēmumu
28.04.2004.

Par Pasienes pagasta teritorijas plānojuma izstrādes
uzsākšanu

Protokols Nr.4. 1.

Saskaņā ar MKN Nr. 883 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 36.punktu,
Pasienes pagasta padome pieņem lēmumu
26.04.2006.

Par pagasta teritorijas plānojuma I redakciju un Vides
pārskata nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un
atzinumu saņemšanai

Protokols Nr.4.1.

Saskaņā ar MKN Nr. 883 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi”
41.1.punktu, Pasienes pagasta padome pieņem lēmumu
26.07.2006.

Noteikt Pasienes pagasta teritorijas plānojuma I
redakciju par galīgo redakciju un nosūtīt to Reģionālās
attīstības un pašvaldību lietu ministrijai atzinuma
saņemšanai

Protokols Nr.7. 1.

Saskaņā ar MKN Nr. 883 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 45.punktu,
Pasienes pagasta padome pieņem lēmumu
14.12.2006.

Apstiprināt Pasienes pagasta teritorijas plānojumu un
Vides pārskatu.
Izdot Pasienes pagasta padomes saistošos noteikumus
Nr.6 Pasienes pagasta teritorijas plānojuma grafiskā
daļa un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi.

Protokols Nr.12. 1.

Pasienes pagasta teritorijas plānojums stājās spēkā 2006.gada 27.decembrī, Paziņojums
publicēts “Latvijas Vēstnesī” .
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2. SABIEDRISKĀS APSPRIEŠANAS MATERIĀLI
Saskaņā ar MKN Nr.34 Vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma noteikumi 6.punktu,
29.03.2004. informatīvā vēstule Nr. 3-11/70 Reģionālās attīstības un pašvaldības lietu
ministrijai- RAPLM Par Pasienes pagasta teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu.
Saskaņā ar MKN Nr.34 - 7.punktu, informācija ievietota RAPLM mājas lapā
www.raplm.gov.lv
2.1. Sabiedriskās apspriešanas I posms 27.05.2004. – 31.08.2004.
Publikācijas presē
 Latvijas Vēstnesis, Publikācijas apliecinājums Nr.81, 21.05.2004.
 Ludzas Zeme, otrdiena, 25.05.2004.
Izstāde
 Pagasta padomē no 27.maija līdz 10.jūnijam, 2004.gadā
Tikšanās ar iedzīvotājiem un uzņēmējiem
 Apmeklētāju pieņemšana pirmdienās no pl.10.00 līdz 12.00 un no pl.16.00 līdz 18.00
Fizisko un juridisko personu priekšlikumi
 Par apmežošanu
o 10.10.2004., R.Marčenoks
o 26.10.2005.,VAS “Latvijas valsts meži” Ziemeļlatgales mežsaimniecība
 Par lauksaimniecības zemi ar viensētu
o 22.07.2004., H.Bertulāne
2.2. Sabiedriskās apspriešanas II posms 23.05.2006. – 05.07.2006.
Informācija, plānošanas dokuments un Vides pārskats ievietots Ludzas rajona mājas lapā
www.ludza.lv.
Publikācijas presē
 Latvijas Vēstnesis, publikācijas apliecinājums Nr.73, 11.05.2006.
 Ludzas Zeme, otrdiena Nr. 37, 16.05.2006.
Izstādes
 Pagasta padomē no 23.maija līdz 5.jūlijam, 2006.gadā
Tikšanās ar iedzīvotājiem, uzņēmējiem, kaimiņu pašvaldību pārstāvjiem
 05.07.2006. pl.14.00, Pasienes pagasta padomē, 0 interesentu
Fizisko un juridisko personu priekšlikumi
Nav iesniegti.
Sabiedrības aktivitāte sabiedriskajā apspriešanā. Iedzīvotāju un zemes īpašnieku interese
par teritorijas plānojumu ir ļoti zema uz sanāksmi ieradās 0 interesenti, līdz ar to sanāksme
nav protokolēta.
Priekšlikumi par zemes izmantošanu saņemti no 2 fiziskām un 1 juridiskās personas.
Vides aizsardzības jautājumi ar pagasta zemes īpašniekiem tika izdiskutēti 2001.gada periodā,
kad tika izstrādāts Dabas lieguma “Grebļukalns” dabas aizsardzības plāns.
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2.3. ZIŅOJUMS par vērā ņemtajiem un noraidītajiem fizisko un juridisko personu priekšlikumiem un iebildumiem
Tabulā ir apkopota saņemto iesniegumu informācija par sava īpašuma izmantošanas perspektīvām un to iestrādāšanu teritorijas plānojumā I posmā
Nr.
Iesniedzējs
Mērķis
Komentārs
1. Helēne Bertulāne
Īpašumā ar k/n 6884-001-0012
Iestrādāts – lauksaimniecības zeme
22.07.2004.
Mājas remonts, vasaras mājas, lapenes un
garāžas būvniecība, augļudārzs, apmežošana.
2. Romans Marčenoks
Apmežošana k/n 6884-005-0024, 42,6ha
Iestrādāts.
10.10.2004.
3. VAS “Latvijas valsts meži”
Lauksaimniecības zemes transformācija par
Iestrādāts.
Ziemeļlatgales mežsaimniecība
meža zemi
26.10.2005.Nr.4.1.Zilupes meža iecirknī
1.1/15001/05/485
Tabulā ir apkopota saņemto iesniegumu informācija par sava īpašuma izmantošanas perspektīvām un to iestrādāšanu teritorijas plānojumā II posmā
Nr.
Iesniedzējs
Mērķis
Komentārs

2006.gada fizisko un juridisko personu iesniegumi tiek saskaņoti ar Pasienes pagasta teritorijas plānojuma I redakciju.
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3. PĀRSKATS PAR INSTITŪCIJU NOSACĪJUMIEM
3.1. Pārskats par institūciju nosacījumiem
Saskaņā ar MK NR.34 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma noteikumi” un MK Nr.883
“Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi”, atbilstoši Darba uzdevumam
teritorijas plānojuma izstrādei, Pasienes pagasta teritorijai, ir pieprasīti un saņemti nosacījumi
no sekojošiem dienestiem un institūcijām:
Nr.
Institūcija
Pieprasījuma Nr.,dat. Nosacījuma Nr.,dat.
1. RAPLM
Nr.3-4/36
11.05.2004.
2. VA “Sabiedrības veselības aģentūra”
Nr.25.1-14/355
14.06.2004.
3. Dabas aizsardzības pārvalde
Nr.2.10/23
07.06.2004.
4. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas
Nr.22/27-216
dienests, Ludzas brigāde
11.06.2004.
5. VAS Veselības statistikas un
Nr.462
medicīnas tehnoloģiju aģentūra
17.06.2004.
6. LR Valsts kultūras pieminekļu
07-06/1318
aizsardzības inspekcija
29.06.2004.
7. Kaimiņu pašvaldībām:
Istras pagasta padomei,
Nr.3-4/56
Šķaunes pagasta padomei,
Nr.3-4/57
Zilupes novada domei
Nr.3-4/58
08.07.2004.
8. Ludza rajona padome
Nr.3-4/59
2-4/246
08.07.2004.
15.07.2004.
9. Ietekmes uz vidi novērtējuma valsts
Nr.3-4/55
Nr.7-04/939
birojs
08.07.2004.
26.07.2004.
Nr.7-04/1676
12.11.2004.
10. LR Valsts Zemes dienests
Nr.3-4/53
Nr.1-6.4/1034
Latgales reģionālā nodaļa
08.07.2004.
14.07.2004.
11. Rēzeknes reģionālā vides pārvalde
Nr.3-4/54
Nr.4-35/1556
08.07.2004.
16.07.2004.
15. Latgales plānošanas reģiona
Nr.3-4/49
Nr.02-08/22
attīstības padomei
29.07.2004.
02.09.2004.
12. VAS Latvijas valsts meži
Nr.3-4/100
Nr.4.1.-1.2 /
Ziemeļlatgales mežsaimniecība
20.12.2004.
12899/05 / 40
15.02.2005.
13. VAS Latvenergo
Nr.3-4/110
Nr.312100-15/25
Austrumu elektriskie tīkli
20.12.2004.
10.01.2005.
Ludzas elektrisko tīklu rajons
14. Latvijas valsts ceļi
Nr.3-4/103
Nr.2
Latgales reģiona Ludzas nodaļa
20.12.2004.
07.01.2005.
16. Lauku atbalsta dienests
Nr.3-4/105
Nr.1.1.-7/138
Austrumlatgales reģionālā
20.12.2004.
14.01.2005.
lauksaimniecības pārvalde
17. Upju baseina pārvalde Nr.3-4/104
Nr.4-3/347
Latvijas vides, ģeoloģijas un
20.12.2004.
08.02.2005.
meteoroloģijas aģentūra
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18. Valsts meža dienests
Ludzas virsmežniecība
19. Latvijas gāze
20. Lattelekom
21. Latvijas mobilais telefons
22. SIA Tele 2

Nr.3-4/102
20.12.2004.
Nr.3-4/109
20.12.2004.
Nr.3-4/106
20.12.2004.
Nr.3-4/107
20.12.2004.
Nr.3-4/108
20.12.2004.

Nr.5-2/45
28.01.2005.
Nr.14-1-1/17
04.01.2005.
Nr.29.1-3/367
28.12.2004.
Nr.Z/58
06.01.2005.

Saskaņā ar MKN Nr.34 6.punktu vietējās pašvaldības lēmums par teritorijas plānojuma
izstrādes uzsākšanu tika nosūtīts Reģionālās attīstības un pašvaldības ministrijai. Pēc
publikācijas mājas lapā un nosūtīšanas padotajām institūcijām, saskaņā ar 8.punktu, Pasienes
pagasta padome nosacījumus saņēma tikai no 5 institūcijām.
Sekoja Pasienes pagasta iniciatīva un tika tieši lūgti nosacījumi no 5 institūcijām, kuru
nosacījumi plānojumam ir būtiski, un informētas kaimiņu pašvaldības.
Pamatojoties uz MKN Nr.883 19.10.2004.)13.punktu Pasienes pagasta padome izsūtīja
nosacījumu pieprasījumu vēl 10 institūcijām, no kurām nosacījumus neizsniedza 1 institūcijaSIA Tele2.
No 3 kaimiņu pašvaldībām ieteikumi vai nosacījumi netika saņemti.
Sadarbojoties ar institūcijām Pasienes pagasta teritorijas plānojuma izstrādes procesa laikā,
papildus ir pieprasīta un saņemta informācija no sekojošiem dienestiem un institūcijām:
Nr.
Institūcija
Pieprasījuma
Informācijas
Informācija par
Nr.,dat.
Nr.,dat.
1. Dabas aizsardzības
28.06.2004.
28.06.2004.
Par dabas lieguma
pārvalde
e-pasts
e-pasts
“Grebļukalns”
robežām
2. Valsts Zemes dienests
Nr.3-4/53
Nr.1-6.4/1048
Par topogrāfisko
Latgales reģionālā
08.07.2004.
20.07.2004.
karti un kadastrālo
nodaļa
informāciju
3. VZD Latgales
Nr.3-4/48
Par zemes lietošanas
reģionālajai nodaļai
29.07.2004.
mērķiem un
veidiem*
4. Rēzeknes reģionālā
Nr.2557
Par izmaiņām MKN
vides pārvalde
09.11.2004.
5. Rēzekne reģionālā vides
Nr.4-8/2501
Sadzīves atkritumu
pārvalde
03.11.2004.
izgāztuves
(“Gorbači”)
rekultivācijas
tehniskie noteikumi
* materiāls nav pievienots Pielikumā 5.
Nosacījumu pieprasījums pievienots, Pielikumā 5, tām institūcijām, kuras nav sniegušas
nosacījumus: Tele2 un kaimiņu pašvaldības (3).

Pasienes pagasta teritorijas plānojums 2006 – 2018

8

3.2. ZIŅOJUMS PAR INSTITŪCIJU NOSACĪJUMU IEVĒROŠANU
Tabulā ir apkopota informācija par atbildīgo Institūciju izvirzītajām pamatprasībām un to ievērošanu teritorijas plānojumā.
Nr.
Institūcija
Nosacījumi
Komentārs
1. Sabiedrības veselības
Paredzēt teritorijas zonējumu ar atbilstošu apbūvi.
Ievērots.
aģentūra
Paredzēt aizsargjoslas, īpaša vērība artēziskajiem dziļurbumiem.
Rēzeknē
Paredzēt ūdens apgādes sistēmas un notekūdeņu attīrīšanas
24.05.2004.Nr.25.1sistēmas attīstību atbilstoši kvalitātes prasībām.
14/293
Paredzēt kapsētu ekspluatāciju, ievērojot sanitāro aizsargjoslu.
Paredzēt apdzīvotās vietās betonēto laukumu iekārtošanu cieto
atkritumu konteineriem.
Paredzēt sadzīves pakalpojumu objektu attīstību.
2. Valsts ugunsdzēsības un
1.-4. ievērot atbilstošu normatīvo aktu prasības
Ievērots.
glābšanas dienests, Ludzas 5. ārējās ugunsdzēsības ūdensapgādes nodrošinājums
brigāde
6. perspektīvais ugunsdzēsības depo izvietojums
31.05.2004.Nr.22/27-197
7.-10. paaugstinātas bīstamības objektu, situāciju, materiāli
tehniskās bāzes nodrošinājuma pasākumu programmu izstrāde un
ievērošana pagasta perspektīvajā attīstībā
11. ierobežojumi potenciālajām palu un plūdu teritorijām
3. Veselības statistikas un
Nodrošināt veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību saskaņā ar
Atbilst rajona teritorijas plānojuma
medicīnas tehnoloģiju
struktūrplānu,
MKN Nr.350”Ambulatorās un stacionārās
līmenim, saskaņā ar MKN Nr.770, 9.17.p
aģentūra
veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju struktūrplāna
17.06.2004.Nr.462
izstrādāšanas un ieviešanas kārtība” 13.p., 31.p.
4. Rēzeknes reģionālā vides
Paskaidrojuma raksts
Ievērots, atbilstoši MKN Nr.883.Vietējās
pārvalde
Saistošā daļa
pašvaldības teritorijas plānošanas
16.07.2004.Nr.4-35/1556
Likumdošana
noteikumi.
Izstrādāts Vides pārskats, atbilstoši MKN
Nr.157 Kārtība, kādā veicams ietekmes uz
vidi stratēģiskais novērtējums
5. Valsts zemes dienests
Latgales reģionālā nodaļa
14.07.2004.Nr.1-6.4/1034

1.-3. VZD pamatdati
4. aizsargjoslas
5. izstrādāt reālservitūtus
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6. Dabas aizsardzības
pārvalde
07.06.2004. Nr.2.10/23
7. Valsts kultūras pieminekļu
aizsardzības inspekcija
29.06.2004.Nr.07-06/1318

8. Valsts meža dienests
Ludzas virsmežniecība
28.01.2005. Nr.5-2/45
9. Latvijas valsts meži
Ziemeļlatgales
mežsaimniecība
15.02.2005.Nr.4.1.1.2/12899/05/40
10. Latvenergo
Austrumu elektriskie tīkli
10.01.2005.
Nr.312100-15/25
11. Latvijas valsts ceļi
Latgales reģiona

Īpaši aizsargājamā teritorija
Valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi
Aizsargjosla 500m lauku apvidū
Arhitektūras pieminekļu saraksta projektā

Iezīmēt dabiskos meža biotopus.
Nodrošināt servitūta ceļus pie katra meža masīva.
Nepieļaut zemes transformāciju ainaviskajās vietās.
Informācija par atpūtas vieta “Pasiene” un ceļiem.

Jāievēro tehniskie noteikumi
Informācija precizēta Zilupes elektrisko tīklu rajonā:
20 kV līnijas
transformatoru apakšstacijas
Pagastu šķērso valsts 1.šķiras autoceļš P52 IV tehniskās kategorijas
ceļš, nodalījuma josla 22m -11m uz katru pusi;
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1- izstrādājot detaļplānojumus,
2- izstrādājot būvprojektus,
3- zemes ierīcības uzdevumu
izstrādes kārtībā, pamatojoties uz
likumu Par zemes lietošanu un
zemes ierīcību
Iestrādāts.
Ievērots.
Skripščinas, Šuškovas, Katalovas,
Kozlovas, Latišonku, Pasienes (Sopkas),
Šešku-Zaborjes, Pakruļu, Šešku senkapi;
Meikšānu un Kausas ar apmetni pilskalns;
Pasienes katoļu baznīca ar žogu un
vārtiem.
Perspektīvā: Muižas apbūve un parks,
ambulance, Pasienes kapu kapliča.
Iestrādāts.
Iestrādāts.

Iestrādāts.

Ievērots.
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Ludzas nodaļa
07.01.2005.Nr.2

12. Latgales plānošanas
reģiona attīstības padome
LRAA
02.09.2004.Nr.02-08/22
13. Lauku atbalsta dienests
14.01.2005. Nr.1.1.-7/138
14. Latvijas mobilais telefons
06.01.2005.Nr.Z/58

15. Lattelekom SIA
28.12.2004.Nr.29.1-3/367
16. Latvijas vides, ģeoloģijas
un meteoroloģijas
aģentūra
27.01.2005.Nr.4-3/226

2.šķiras autoceļi: V515, V518, V520, V538, V tehniskās
kategorijas ceļš, nodalījuma josla 19m – 9,5 uz katru pusi.
Aizsargjosla 1.šķiras ceļiem- 60m un 2.šķiras un pašvaldības
ceļiem- 30m.
IV kategorijas gar ceļiem paredz zaļumu joslu apbūves teritorijās.
Neparedzēt jaunus apbūves teritoriju pieslēgumus pie 1.šķ.ceļiem
Latgales telpiskais struktūrplāns kā rekomendējošs dokuments

Ievērots.

Informācija par nosusināto l/s zeme, ūdensnotekām.

Iestrādāts.

LMT nekustamie īpašumi neatrodas
Paredzēt iespēju teritorijā uzstādīt un ekspluatēt mobilo
elektronisko sakaru tīkla iekārtas un ar to saistītās
inženierkomunikācijas
Būvniecības darbi atbilstoši likumdošanai
Ievērot ekspluatācijas aizsargjoslas.
Saskaņot perspektīvās būvniecības un ielu, un teritoriju
rekonstrukciju darbus.
Jāatspoguļo virszemes ūdensobjekti, izmantošanas nosacījumi
Pazemes ūdeņi
Apstādījumi un dabas teritorijas
Meliorācijas sistēma
Uzņēmumu raksturojums
Dzīvojamās apbūves teritoriju attīstība
Mazdārziņu teritorijas
Ūdens apgādes un notekūdeņu sist.
Atkritumu apsaimniekošanas sist.
Piesārņotās un potenciāli piesārņotās vietas
Riska teritorijas –plūdu, erozijas
Hidrotehniskās būves

Ņemts vērā.
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Ievērots un iestrādāts.
Ņemts vērā.
Ievērots.
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17. AS Latvijas Gāze
04.01.2005. Nr.14-1-1/17

18. Ludzas rajona padome
15.07.2004. Nr.2-4/246
19. Ietekmes uz vidi
novērtējuma valsts birojs
12.11.2004.Nr.7-04/1676

Rekreācijas teritorijas
Peldūdeņu raksturojums, labiek.peldvietas
Informācija – gāzes apgāde iespējama no projektējamā gāzes vada
Upmala – Preiļi – Rēzekne.
Ievērtēt un atspoguļot perspektīvos gāzes vadus un to aizsargjoslas.
Paredzēt augstā vai vidējā spiediena sadales gāzes vadu novietni,
rekonstruējot vai projektējot ceļus.
Ievērot likumdošanu.
Topošā rajona TP vadlīnijas.
Piemērot stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru
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4. PĀRSKATS PAR INSTITŪCIJU ATZINUMIEM
4.1. Pārskats par institūciju atzinumiem
Saskaņā ar MK Nr.883 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi”, par Pasienes
pagasta teritorijas plānojuma I redakciju ir saņemti atzinumi, norādījumi un ierosinājumi no
sekojošiem dienestiem un institūcijām:
Nr.
Institūcija
Pieprasījuma Nr.,dat.
Atzinuma Nr.,dat.
1. Dabas aizsardzības pārvalde
12.06.2006.
06.07.2006.
Nr.3-4/ 81
Nr.33/ 90
2. Rēzeknes reģionālā vides pārvalde
12.06.2006.
25. 07. 2006.
Nr.3-4/ 80
Nr. 2330
3. VA “Sabiedrības veselības aģentūra”
12.06.2006.
20.07.2006.
Nr.3-4/ 77
Nr.23
4. Latvijas vides, ģeoloģijas un
12.06.2006.
03.07.2006.
meteoroloģijas aģentūra
Nr.3-4/ 70
Nr.4-3/ 2400
5. LR Valsts Zemes dienests
12.06.2006.
19.07.2006.
Latgales reģionālā nodaļa
Nr.3-4/ 76
Nr.2A-6.1/ 1580
6. LR Valsts kultūras pieminekļu
12.06.2006.
05.07.2006.
aizsardzības inspekcija
Nr.3-4/ 79
Nr.18
7. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas
12.06.2006.
26.07.2006.
dienests, Ludzas brigāde
Nr.3-4/ 66
Nr. 15
8. Latvijas Valsts ceļi Latgales reģiona
12.06.2006.
10.07.2006.
Ludzas nodaļa
Nr.3-4/ 78
Nr.4.6.3.- 84
9. Valsts robežsardze
12.06.2006.
12.07.2006.
Ludzas pārvalde
Nr.3-4/ 67
Nr.23/ 4-1/ 1049
10. VAS Latvijas valsts meži
12.06.2006.
24.07.2006. Nr.4.1.Ziemeļlatgales mežsaimniecība
Nr.3-4/ 71
1.1/ 15001/ 06/ 877
11. Valsts meža dienests
12.06.2006.
04.09.2006.
Nr.3-4/ 72
Nr.5-2/239
12. Lauku atbalsta dienests
12.06.2006.
14.07.2006.
Nr.3-4/ 73
Nr.1.1.-7/ 1189
13. VAS Latvenergo
12.06.2006.
10.07.2006.
Austrumu elektriskie tīkli
Nr.3-4/ 75
Nr.312100-15/ 447
Ludzas elektrisko tīklu rajons
14. Lattelekom
12.06.2006.
03.07.2006.
Nr.3-4/ 68
Nr.29.5-3/ 436
15. Latvijas mobilais telefons
12.06.2006.
11.07.2006.
Nr.3-4/ 69
Nr.Z/ 2801
16. Latvijas gāze
12.06.2006.
14.07.2006.
Nr.3-4/ 74
Nr.14-1-1/ 2016
17. Latgales plānošanas reģiona
12.06.2006.
18.07.2006.Nr.07/
attīstības padomei
Nr.3-4/ 64
132 un Nr.07/ 133
18. Ludzas rajona padome
12.06.2006.
16.08.2006.
Nr.3-4/ 65
Nr.2-4/259
19. Vides pārraudzības valsts birojs
23.05.2006.
Info par sabiedrisko
Nr.59
apspriešanu
20. Kaimiņu pašvaldības: Šķaunes, Istras 23.05.2006. Nr.56-58 14.12.2006.
pag.pad., Zilupes novada dome
Nr.3-13/333
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4.2. ZIŅOJUMS PAR INSTITŪCIJU NORĀDĪJUMU IEVĒROŠANU
Tabulā ir apkopota informācija par atbildīgo Institūciju izvirzītajām pamatprasībām un to ievērošanu teritorijas plānojumā.
Nr.
Institūcija
Atzinumi, norādījumi, rekomendācijas
Komentārs
1. Dabas aizsardzības pārvalde
Konceptuāli atbalsta sagatavoto vides pārskatu.
2. Rēzeknes reģionālā vides
Ierosināts veikt labojumus:
pārvalde
1. Pasienes TP gadi nepareizi 20.lpp
Labots
2. Nav raksturota DIA “Pasiene”
Iestrādāts DIA “Pasiene”raksturojums
3. Neprecīza informācija par Šuškovas NAI
Labots
4. Precizēt tauvas joslas
Labots
5. Grafiskajā daļā PPV DUS Pasienē – neatbilst apzīmējumam Labots
6. Grafiskajā daļā ūdensapgādes urbumiem nav BD Nr.
Iestrādāts
7. Grafiskajā daļā precizēt dabas lieguma robežas
Precizēts atbilstoši DAP vektordatiem
3. Sabiedrības veselības aģentūra
Rēzeknes filiāle
4. Latvijas vides, ģeoloģijas un
meteoroloģijas aģentūra

5. Valsts zemes dienests Latgales
Reģionālā nodaļa

Neiebilstam projekta risinājumiem.
Iebildumi:
1.papildināt purvu raksturojumu
2.iekļaut rūpnieciskās un lauksaimnieciskās ražošanas
uzņēmumu raksturojumu, izdalot uzņēmumus, kuru novadītie
notekūdeņi satur bīstamās vielas.
3. ietvert meliorācijas sistēmu raksturojumu.
4. iekļaut informāciju par stipri pārveidotiem un mākslīgiem
ūdensobjektiem.
5.iekļaut peldūdeņu raksturojumu, labiekārtotu peldvietu
izvietojumu.
6. noteikt ūdensobjektus, kuros plānota motorizēto u.c. ūdens
braucamrīku izmantošana, un to izmantošanas nosacījumus.
Aizsargjoslas nav pārskaitītas TIAN;
Nav iesniegts vektordatu formātā.
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Iekļauta pieejamā informācija.
Nav atbilstošu uzņēmumu.

LAD kompetence.
Nav informācijas par šādiem objektiem.
Iestrādāts.
Iestrādāts, TIAN, 10.4.4.
Aizsargjoslas bija un ir norādītas TIAN
4.nodaļas 4.31., 4.32., un
4.33.apakšnodaļās
Grafiskā daļa tika iesniegta vektordatu
formātā Arc View
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6. Valsts kultūras pieminekļu
aizsardzības inspekcija
7. Valsts ugunsdzēsības un
glābšanas dienests, Ludzas
brigāde
8. Latvijas valsts ceļi Latgales
reģiona Ludzas nodaļa

Nav pretrunā ar LR likumdošanu.
Pret projekta īstenošanu iebildumu nav
Konstatētas neprecizitātes:
Paskaidrojuma rakstā. 7.lpp.ceļu nosaukumi uz V515 JoņičkiPasiene un V518 Šuškova-Beļejova; 14.lpp. nosaukums a/s
“Latvijas valsts ceļi” uz VAS “Latvijas Valsts ceļi”.
TIAN: 51.lpp.-Prasības jaunajai satiksmes infrastruktūrai –
jāizņem teikumus 1...., pagriezienos brauktuves platums
jāpaplašina par 2,0m; 2. Velosipēdu joslas platumam jābūt ...

9. Valsts robežsardze Ludzas
pārvalde
10. Latvijas valsts maži
Ziemeļlatgales mežniecība
11. Valsts meža dienests Ludzas
virsmežniecība
12. Lauku atbalsta dienests
Austrumlatgales reģionālā
lauksaimniecības pārvalde
13. Latvenergo

Iebildumu un papildinājumu nav.

14. Lattelekom

Nav iebildumu.

15. Latvijas mobilais telefons

Precizējumu un papildinājumu nav.

16. Latvijas gāze

Nav iebildumu apstiprināšanai.

17. Latgales plānošanas reģiona
attīstības padome

Nav komentāru un ierosinājumu.

Labots.

Iestrādāts.
Veloceliņu nepieciešamību nosaka
pašvaldība.

Nav iebildumu.
Nav iebildumu.
Nav iebildumu.
Priekšlikumu, papildinājumu un piezīmju nav.
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18. Ludzas rajona padome

Vides pārskats
3.4.2.Potenciāli piesārņotās vietas – piesārņoto vietu
rekultivācijas plānu izstrāde, sask.ar Raj.TP 2.11.p.
GD
Pārskatīt ciema robežas
Ludzas raj.TP vadlīnijas
atlikt rokādes un ainaviski vērtīgos ceļus.

19. Vides pārraudzības valsts birojs
20. Šķaunes pagasta padome,
Krāslavas raj.

TIAN
1.jēdzienam Būve dot skaidrojumu- sarakstu papildināt; 2.papildināt ar nomnieku;
2. - 7.2.nodaļa-jēdziens īslaicīgās lietošanas būve;
3.jēdziena Mazēka skaidrojums 4. 9.nod.nosacījumus papild.ar nomnieku
6.labot arh.piem.Skripščinas senkapi Nr. 1659 uz Nr.1569.
Iesniegts tiks mēneša laikā.

Papildināts.

Pārskatītas un atstātas bez izmaiņām.
Iestrādātas.
6.shēma, pielikums TIAN un
Paskaidrojuma raksts.
Labots.
Labots.
Labots.
Labots.
Atzinuma saņemšanai iesniegts
28.07.2006.Nr.3-4/ 131

Nav iebildumu.

Kopumā atzinumi ir pozitīvi, rekomendācijas, lielākoties, ir atsevišķu informāciju papildinoša, precizējoša un redakcionāla rakstura. Savu atzinumu
nav sniegušas divas institūcijas Valsts meža dienests / uz 12.06.2006.Nr.3-4/ 72 / un Ludzas rajona padome / uz 12.06.2006.Nr.3-4/ 65 /.
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5. ZIŅOJUMS par Pasienes pagasta teritorijas plānojuma atbilstību augstāka
plānošanas līmeņa teritorijas plānojuma prasībām
Dabas liegums “Grebļukalns” dabas aizsardzības plāns, apstiprināts 08.10.2002.,
VARAM rīkojums Nr. 166.
Latgales telpiskais struktūrplāns izstrādāts, bet nav apstiprināts.
Latgales reģiona teritorijas plānojums izstrādāts I redakcijā – nav apstiprināts.
Ludzas rajona teritorijas plānojums ir izstrādāts galīgajā redakcijā - nav apstiprināts.
Par teritorijas plānojuma atbilstību Latgales telpiskajam struktūrplānam un Latgales
reģiona teritorijas plānojuma gala redakcijai
Pasienes pagasta teritorijas plānojums izstrādāts saskaņā ar Latgales telpisko struktūrplānu un
Latgales plānošanas reģiona teritorijas plānojuma I redakciju, atbilst:
Reģiona vīzijas telpiskajai koncepcijai (1.1.);
Lauku teritoriju (1.3.) vispārējiem mērķiem (pieciem) Latgales reģionā (1.3.2.)- ievērota
vēlamā telpiskā struktūra (1.3.3.): Aizsargājamās dabas teritorijas, Mežsaimniecībai
nozīmīga teritorija, Austrumu pierobeža, kuras ir savā starpā integrējamas;
Infrastruktūras (1.4.) stratēģiskajiem mērķiem (četriem) – ievērota vēlamā telpiskā
struktūra (1.4.3.) ceļu tīkla attīstībā, atbilstoši P 52, kas savieno starprajonu vietējās un
novada nozīmes centrus.
Reģiona plānojums paredz arī ainavu ceļu veidošanu, lai tiktu saglabāta Latgales raksturīgās
kultūrainavas un veicināta tūrisma attīstība. Tiem būs piemērojami īpaši nosacījumi – šajos
posmos veicot ceļu rekonstrukciju un nodrošinot kvalitatīvu segumu, vienlaicīgi saglabājams
ceļa raksturs, ainava un izteiksmīgums.
Kā ainavu ceļus reģiona teritorijas plānojums paredz attīstīt vairākus autoceļus, t.sk. Pasienes
pagasta teritorijā P52:
Zilupe – Šķaune – Ezernieki;
Latgales reģiona teritorijas plānojums izdala visu Austrumu pierobežu kā teritoriju ar īpašu
režīmu un statusu.

Par teritorijas plānojuma atbilstību Ludzas rajona teritorijas plānojumam
Pasienes pagasta teritorijas plānojums izstrādāts saskaņā ar Ludzas rajona teritorijas
plānojuma galīgo redakciju un atbilst:
Apdzīvojuma struktūras attīstība (21.1.) – vietējās nozīmes centrs Pasienes ciems;
Pasienes pagasta teritorijas plānojums 2006 – 2018
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Transports un satiksme (21.2.) – reģiona nozīmes ainaviskais ceļš P 52, saglabājot ceļa
raksturu un apkārtējās ainaviskās (un lauksaimniecībai saglabājamās teritorijas) ir
noteiktas vietējās nozīmes vērtīgās lauksamniecības zemes;
Atvērtā telpa-dabas teritorijas un lauku vide (21.4.) – rajona nozīmes tūrisma un
rekreācijas teritorija un mežu teritorija, un īpaši aizsargājamās dabas teritorijas – dabas
liegums “Grebļukalns”;
Pierobeža (21.5.) – rokādes ceļa attīstība.
Ar Ludzas rajona teritorijas plānojumu var iepazīties Ludzas rajona padomē.

Pasienes pagasta teritorijas plānojums 2006 – 2018
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6. PĀRSKATS PAR DARBA FORMĀM
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” XIII nodaļa Pašvaldību sadarbība 95.p.un MKN NR.34 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma noteikumi”
22.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 ar konsultantu arhitekti Helēnu Dekanti (LR Sertifikāts arhitekta praksei N0 10-1044), SIA “I un MC”;
2. Apspriedes ar vietējiem speciālistiem un interesentiem.
3. Pagasta plānotāju darbs.
Tabulā apkopota darba izstrādes gaita, izmantojot 3 darba formas.
Nr.
Darba forma
Darba uzdevums
Izstrādātais materiāls
1. Pagasta padome
Izstrādes procesa
Lēmums par TP izstrādes uzsākšanu
28.04.2004.
organizatoriskā struktūra
Darba uzdevums
Prot.Nr.4 1§
Sabiedriskās apspriešanas I posms
2. Apspriede ar pagasta
Teritoriju veidošanās un
Derīgo izrakteņu teritorijas, dabas un kultūras pieminekļi, artēziskie urbumi, atpūtas vietas,
speciālistiem
attīstība
applūstošās vietas, kapi, šķiroto atkritumu savākšanas punkti, apbūve, VUG depo,
Pasienē, 27.06.2005.
Teritorijas šodien
īdensņemšanas vietas, LIZ, ainavu skatu punkti.
Protokols Nr.1
3. Apspriede ar arhitektu Teritorijas zonējuma
Zonējums apdzīvotās vietās: Pasienes un Šuškovas ciemi
Pasienē, 01.07.2005.
principi
Teritorijas ar īpašiem izmantošanas noteikumiem – Draudzības kurgāns, Grebļa kalns
Protokols Nr.2
Atkritumu šķirošanas un kompostēšanas laukmi.
4. Apspriede ar pagasta
Kartogrāfiskā materiāla
Esošās situācijas izvērtēšana, Plānotās (atļautās) teritorijas izmantošanas precizēšana
speciālistiem
izvērtēšana
Pasienē, 05.10.2005.
Protokols Nr.3
5. Apspriede ar arhitektu TIAN
Pasienes un Šuškovas ciemu apbūve
Rīgā 24.02.2006.*
Teritorijas un izmantošanas noteikumi- TIAN
Apspriedes ar arhitektu regulāras darba procesa gaitā: uz vietas Pasienes pagastā, Rīgā un ar IT starpniecību, protokolētas tikai atsevišķas.
*nav protokolēts.
Sadarbība ar kartogrāfu kartogrāfiskā materiāla sagatavošanā, SIA “ĢIS projekts” uz līguma pamata, konkursa kārtībā.
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2004.gadā līdz gada beigām tika veikta vienkāršotās topogrāfiskās kartes M 1: 10 0000 izstrāde Ludzas rajona teritorijām, tas apgrūtināja un nopietni
kavēja teritorijas plānojuma izstrādi, saskaņā ar MKN Nr.34 20.p.- vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma sagatavošanai izmanto Latvijas
ģeodēziskajā koordinātu sistēmā LKS 92 TM izstrādātu ( ne vecāku par pieciem gadiem) topogrāfisko karti ar mēroga noteiktību 1 : 10 000.
Saskaņā ar MKN Nr.34 20.p. – bet atsevišķām pašvaldības teritorijas daļām, ja nepieciešams, topogrāfisko plānu ar mēroga noteiktību 1 : 2000.
Šī nepieciešamība ir apdzīvotām vietām ar blīvu apbūvi, kur ir blīvs inženierkomunikāciju tīkls. Pasienes pagastā: Pasienes, Šuškovas ciemi.
Latvijā šādu kartogrāfisko pamatdatu nav, izņemot reģiona nozīmes pilsētām un atsevišķām teritorijām.
Tieši teritorijas plānošanas procesā šo problēmu nav iespējams risināt un atrisināt, jo nepieciešams papildus laiks un finansējums.
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7. PĀRSKATS PAR DARBA GAITU UN TO IETEKMĒJOŠIEM FAKTORIEM

Faktori un norises
MK noteikumi Nr.34
Topogrāfijas izstrāde Ludzas rajona
teritorijai
Organizatoriskie jautājumi
Teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšana
Sabiedriskās apspriešanas I posms
VZD kartogrāfisko datu izsniegšana
Valsts institūciju nosacījumu izsniegšana
Fizisko un juridisko personu priekšlikumi
Par procedūras ietekmes uz vidi piemērošanu
MK noteikumi Nr.883
Sabiedriskās apspriešanas II posms
Valsts institūciju atzinumi
Ietekmes uz vidi novērtējuma valsts birojs
RAPLM
Pagasta padomes lēmums - apstiprināt
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Darbs uzsākts 2004.gada maijā. Izstrādes gaitu ietekmēja (kavēja):
1. VZD kartogrāfisko datu saņemšana, jo sakrita ar topogrāfijas izstrādes darbu
2. MK noteikumu, kuri regulē teritorijas plānojumu izstrādes noteikumus, maiņa izstrādes procesa gaitā ( jāatzīst - uz kvalitatīvākiem)
3. Nepilnīga izpratne par teritorijas plānojumu nozīmi un ietekmi uz īpašumu izmantošanu un apsaimniekošanu nākotnē
4. Neproporcionālas attiecības starp darba grupas kapacitāti un darba apjomu
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