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IV ZIŅOJUMS PAR INSTITŪCIJU NOSACĪJUMIEM 

Nr.
p.k. 

NOSACĪJUMI KOMENTĀRS PAR NOSACĪJUMU IEVĒROŠANU 

1. Valsts vides dienesta Rēzeknes reģionālā vides pārvalde 
 Plānojumu izstrādāt atbilstoši 2018. gada 25. oktobra Viļānu novada domes lēmumam „Par Viļānu novada 

Teritorijas plānojuma 2019.-2031. gadam izstrādes uzsākšanu” (lēmums Nr. 13, 26§, protokols Nr. 40) un šī 
lēmuma Pielikumā dotajam darba uzdevumam, kā arī atbilstoši Viļānu novada ilgtspējīgas attīstības 
stratēģijai 2014.-2030. gadam un Viļānu novada attīstības programmai 2015.-2022. gadam, tādejādi 
sasniedzot plānojuma mērķi – veidot pamatu ilgtspējīgai, efektīvai un racionālai novada teritorijas un tās 
resursu izmantošanai, izvērtēt novada teritorijas attīstībai esošo potenciālu un noteikt tā izmantošanai 
nepieciešamās prasības un ierobežojumus, radīt labvēlīgus apstākļus uzņēmējdarbības attīstībai un 
investīciju piesaistei, radīt priekšnoteikumus vides kvalitātes nodrošināšanai, rūpniecisko un vides risku 
novēršanai, veicināt pakalpojumu pieejamību un optimālu transporta sistēmas funkcionēšanu, saglabāt 
dabas un kultūras mantojumu, ainavas un bioloģisko daudzveidību, kā arī paaugstināt kultūrainavas un 
apdzīvoto vietu kvalitāti. 

Prasība ievērota. TP izstrādāts atbilstoši pašvaldības 
ilgtermiņa/vidēja termiņa plānošanas dokumentiem un 
apstiprinātajam darba uzdevumam. 

Informācija par TP atbilstību Viļānu novada (līdz 
01.07.2021.) ilgtspējīgas attīstības stratēģijai iekļauta 
Paskaidrojuma raksta VI nodaļā „Teritorijas plānojuma 
atbilstība Viļānu novada ilgtspējīgas attīstības 
stratēģijai”. 

Plānojumu izstrādāt atbilstoši Teritorijas attīstības plānošanas likuma, Noteikumu Nr. 628 prasībām un 
Ministru kabineta 2013. gada 30. aprīļa noteikumu Nr. 240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas 
un apbūves noteikumi” (turpmāk – Noteikumi Nr. 240) prasībām, kā arī citu spēkā esošo normatīvo aktu 
prasībām. 

Prasība ievērota. TP izstrādāts, ievērojot spēkā esošos 
normatīvos aktus. 

Izvērtēt esošo Viļānu pilsētas un ciemu robežas un nepieciešamības gadījumā veikt šo robežu precizēšanu 
Plānojuma grafiskajā daļā, kā arī Paskaidrojuma rakstā sniegt pamatojumu robežu izmaiņām. 

Prasība ievērota. Izvērtējot spēkā esošās ciemu 
robežas, tās grozītas. Pamatojums un skaidrojums par 
ciemu robežu izmaiņām atspoguļots Paskaidrojuma 
raksta 5.4. apakšnodaļā „Apdzīvojuma struktūra un 
ciemu robežas”. Viļānu pilsētas robežas ar TP netiek 
grozītas. 

Plānojot jaunas dzīvojamās un publiskās apbūves teritorijas, tās paredzēt vietās, kur nevar tikt pārsniegts 
smaku mērķlielums, kā arī piesārņojošo objektu ietekme nevar pārsniegt normatīvajos aktos piesārņojuma 
jomā noteiktos piesārņojuma robežlielumus trokšņa, gaisu piesārņojošo vielu u.c. emisijām. 

Prasība ievērota, ciktāl tā attiecas uz TP līmenī 
risināmiem jautājumiem. 

Būtiskas izmaiņas funkcionālajā zonējumā nav veiktas, 
proti, ar TP risinājumu nozīmīgas, jaunas dzīvojamās un 
publiskās apbūves teritorijas nav plānotas. Ievērojot 
pēctecības principu, ar TP primāri saglabāti jau iepriekš 
spēkā esošā teritorijas plānojuma risinājumi, salāgojot 
funkcionālo zonu iedalījumu un tajās atļauto 
izmantošanu ar MK 30.04.2013. noteikumos Nr. 240 
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noteikto regulējumu. Atzīmējams, ka ar TP veiktas 
izmaiņas ciemu robežās, tās primāri samazinot, un 
tādējādi neparedzot dzīvojamās un citas blīvas apbūves 
veidošanos. TIAN iekļautas prasības vides riskiem, 
savukārt izvietojumu, piemēram, būvēm dzīvniekiem, 
nosaka arī citi, augstāka līmeņa normatīvie akti. 

Izstrādājot Plānojumu, jāparedz teritorijas, kurām ir izstrādājami detālplānojumi, lokālplānojumi un jāatzīmē 
šīs teritorijas grafiskajā daļā. 

Prasība nav ievērota. 

Augstāka līmeņa normatīvais regulējums neparedz 
obligātu prasību kā teritorijas ar īpašiem noteikumiem 
noteikt teritorijas, kurām obligāti jāizstrādā 
lokālplānojumus vai detālplānojums. 

Izvērtējot Viļānu apvienības plānošanas situāciju, ar TP 
netiek noteiktas un attēlotas teritorijas, kuram obligāti 
jāizstrādā lokālplānojums vai detālplānojums. To 
izstrādes uzsākšana veicama atbilstoši MK 14.10.2014. 
noteikumos Nr. 628 un TIAN noteiktajos gadījumos. 

Plānojuma Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos iekļaut prasības par objektu, kuru darbības laikā 
var veidoties smakas un troksnis, izvietošanu rūpnieciskās apbūves teritorijās, kas nerobežojas ar dzīvojamās 
apbūves teritoriju funkcionālā zonējuma teritorijām. 

Prasības ievērotas, ciktāl tā attiecas uz TP līmenī 
risināmiem jautājumiem. Konkrēti nosacījumi un 
prasības attiecībā uz rūpniecisku u.c. objektu 
izvietojuma plānošanu noteiktas TIAN. Ja rūpnieciskās apbūves teritorija robežojas ar citām funkcionālā zonējuma teritorijām, izņemot rūpnieciskās 

apbūves teritoriju, tehniskās apbūves teritoriju un transporta infrastruktūras teritoriju, detālplānojumā vai 
lokālplānojumā paredzēt buferzonas ierīkošanu operatoram piederošajā teritorijā gar zemes vienības/u 
robežu. 

Plānojot teritorijas lielām inženierbūvēm, transporta un loģistikas objektiem, rūpnieciskās ražošanas 
objektiem, paredzēt pasākumus šādu objektu ietekmes mazināšanai uz apkārtējām teritorijām, piemēram, 
norādīt kā organizējama transporta plūsma, lai netiktu ietekmētas dzīvojamās un publiskās apbūves 
teritorijas. Jānosaka pasākumi attiecībā uz notekūdeņu (tajā skaitā ražošanas, sadzīves, lietus ūdeņu) no 
ražošanas teritorijām savākšanu, attīrīšanu. 

Noteikt minimālos attālumus starp potenciālajiem piesārņojumu radošiem objektiem un dzīvojamo, publisko 
apbūvi, tūrisma un rekreācijas objektiem. 

Gan aprakstošajā, gan grafiskajā teritorijas plānojuma daļā, precizēt informāciju par visiem ūdensapgādes 
urbumiem, kas atrodas novada teritorijā. Iekļaut sekojošu informāciju: urbumu saraksts, atrašanās vieta, 
īpašnieks, lietotājs, urbuma stāvoklis, aizsargjoslas, plānotā apsaimniekošana. 

Noteikt saimnieciskās darbības aprobežojumus aizsargjoslu teritorijās atbilstoši Aizsargjoslu likuma 35. un 
39. panta prasībām. 

Prasība daļēji ievērota. 

Ņemot vērā pieejamo informāciju, TP Grafiskās daļas 
kartē „Funkcionālais zonējums, apgrūtinājumi un 
aprobežojumi” attēlotas pazemes ūdens ņemšanas 
vietas un to aizsargjoslas, ievērojot normatīvo aktu 
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prasības.  

TP Paskaidrojuma rakstā iekļauts apraksts atbilstoši MK 
14.10.2014. noteikumiem Nr. 626, atspoguļojot 
pieņemtos risinājumus, nevis detalizētu pašreizējās 
situācijas aprakstu. Saskaņā ar iepriekš minēto 
noteikumu 4. punktu, Teritorijas attīstības plānošanas 
dokumentu izstrādei par informatīvu materiālu izmanto 
pastāvīgi aktualizējamu pašreizējās situācijas 
raksturojumu. Visus situācijas raksturojuma materiālus 
datē un apkopo atsevišķā sējumā. Uz doto brīdi, 
jaunizveidotajai Rēzeknes novada pašvaldībai, kas 
ietver Viļānu apvienību,  šāds sējums nav sagatavots, 
taču pieejamā informācija ņemta vērā izstrādājot TP. 
Urbumu saraksts iekļauts TIAN pielikumā. 

Nav ievērota prasība attiecībā uz aprobežojumu 
noteikšanu (dublēšanu TIAN), jo saimnieciskās darbības 
aprobežojumi ir noteikti augstāka līmeņa normatīvajā 
regulējumā. Izstrādājot TP risinājumus, ņemti vērā 
likumā „Aizsargjoslu likums” noteiktie aprobežojumi, 
piemēram, neparedzot apbūvi sanitārajā aizsargjoslā. 

Iekļaut informāciju par ūdensobjektiem, norādot to platību, garumu, citus parametrus, kā arī to atbilstību 
Ministru kabineta 2002. gada 12. marta noteikumu Nr. 118 „Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu 
kvalitāti” prasībām. Atzīmēt vai ūdensobjekts ir publisks, un vai zvejas tiesības tajā pieder valstij, atbilstoši 
Civillikuma pielikumiem. 

Grafiskajā daļā atzīmēt ūdensobjektu aizsargjoslas, kā arī precizēt un iezīmēt vides un dabas resursu 
aizsargjoslas, ekspluatācijas, sanitārās un drošības aizsargjoslas, kā arī noteikt saimnieciskās darbības 
aprobežojumus minētajās teritorijās atbilstoši Aizsargjoslu likumā noteiktajam. 

Prasība daļēji ievērota. 

Norādāms, ka TP Paskaidrojuma rakstā iekļauts apraksts 
atbilstoši MK 14.10.2014. noteikumiem Nr. 626, 
atspoguļojot pieņemtos risinājumus, nevis detalizētu 
pašreizējās situācijas aprakstu. Saskaņā ar iepriekš 
minētajiem noteikumu 4. punktu, Teritorijas attīstības 
plānošanas dokumentu izstrādei par informatīvu 
materiālu izmanto pastāvīgi aktualizējamu pašreizējās 
situācijas raksturojumu. Visus situācijas raksturojuma 
materiālus datē un apkopo atsevišķā sējumā. Uz doto 
brīdi, jaunizveidotajai Rēzeknes novada pašvaldībai, kas 
ietver Viļānu apvienību, šāds sējums nav sagatavots, 
taču pieejamā informācija un dati ņemti vērā izstrādājot 
TP. Paskaidrojuma rakstā iekļauta vispārīga informācija 
par apvienības teritorijā esošajām ūdenstecēm un 
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ūdenstilpēm. 

TP Grafiskās daļas kartē „Funkcionālais zonējums, 
apgrūtinājumi un aprobežojumi” attēlotas aizsargjoslas 
atbilstoši normatīvo aktu prasībām un kartogrāfiskā 
materiāla mērogam.  

TP saistošajā daļā, atbilstoši normatīvajam 
regulējamam, nav dublējamas citu normatīvo aktu 
prasības (saimnieciskās darbības aprobežojumi ir 
noteikti augstāka līmeņa normatīvajā regulējumā). 
Izstrādājot TP risinājumus, ņemti vērā likumā 
„Aizsargjoslu likums” noteiktie aprobežojumi, 
piemēram, neparedzot apbūvi sanitārajā aizsargjoslā. 

Teritorijas kartēs atzīmēt potenciālo pludmaļu ierīkošanas vietas, kā arī publiskās peldvietas un atpūtas 
vietas pie publiskajiem ūdeņiem. 

Prasība daļēji ievērota. 

MK 30.04.2013. noteikumi Nr. 240 nosaka, ka publiskās 
peldvietas un atpūtas vietas pie publiskajiem ūdeņiem 
norāda teritorijas plānojumā, lokālplānojumā vai 
detālplānojumā. TP ietvaros ar piktogrammām 
norādītas divas peldvietas, vienlaikus atzīmējams, ka tās 
nav pašreizējā situācijā nav oficiālas peldvietas 
normatīvo aktu izpratnē. Citu potenciālo pludmaļu 
izvietojumu pieļauj attiecīgā funkcionālā zonējuma 
teritorijas izmantošanas veidi, ievērojot citu normatīvo 
aktu prasības. 

Jāņem vērā, ka ir apstiprināts jauns Daugavas upju baseinu apgabala apsaimniekošanas plāns 2016.-
2021. gadam, kas raksturo esošo ūdens kvalitāti ezeros, upēs, slodzes, ietekmes, sniedz riska izvērtējumu un, 
ja ūdeņu kvalitāte nav laba vai pastāv risks, ka tā pasliktināsies, piedāvā iespējamos risinājumus, kurus būtu 
jāiekļauj, izstrādājot Plānojumu. 

Prasība ievērota. TP izstrādes gaitā izvērtēts minētais 
dokuments. 

Noteikt prasības notekūdeņu savākšanai. Apbūves teritorijās nodrošināt notekūdeņu centralizētu savākšanu 
un attīrīšanu atbilstoši Ministru kabineta 2002. gada 22. janvāra noteikumu Nr. 34 ,,Noteikumi par 
piesārņojošo vielu emisiju ūdenī’’ prasībām. 

Prasības ievērotas, ciktāl tās attiecas uz TP līmenī 
risināmiem jautājumiem (neregulē augstāka līmeņa 
tiesību akti), t.sk. pašvaldības deleģējumam noteikt 
prasības TIAN. Prasības inženiertehniskās apgādes 
tīkliem un objektiem noteiktas TIAN. 

Plānojumā paredzēt pasākumus, lai nodrošinātu ciemu decentralizētajās sistēmās radušos notekūdeņu un ar 
tiem saistīto atkritumu savākšanu un utilizēšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 

Plānojot jaunu dzīvnieku novietņu izvietošanu, jāiekļauj prasības attiecībā uz minimālajiem attālumiem no 
dzīvojamās un publiskās apbūves līdz lauksaimniecības dzīvnieku turēšanas būvei, saskaņā ar Noteikumu 
Nr. 240 7.8. sadaļas prasībām. 

Prasība daļēji ievērota, jo MK 30.04.2013. noteikumu 
Nr. 240 140. punktā jau ir noteikti minimālie attālumi 
no tuvākās esošās dzīvojamās ēkas vai publiskās būves 
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līdz lauksaimniecības dzīvnieku turēšanas būvei. TP 
saistošajā daļā, atbilstoši normatīvajam regulējamam, 
nav dublējamas citu normatīvo aktu prasības. TIAN 
noteiktas prasības būvju dzīvniekiem izvietošanai. 

Iekļaut informāciju par piesārņotajām un potenciāli piesārņotajām vietām novadā (tajā skaitā rekultivētās 
sadzīves atkritumu izgāztuves), atzīmējot tās arī grafiskajā daļā, un noteikt darbības aprobežojumus šajās 
teritorijās. 

Prasība ievērota. Informācija par Viļānu apvienības 
teritorijā reģistrētajām potenciāli piesārņotajām vietām 
iekļauta Paskaidrojuma raksta 5.11.  apakšnodaļā 
„Vides riski”, kā arī grafiski attēlotas TPG Grafiskās daļas 
kartē „Funkcionālais zonējums, apgrūtinājumi un 
aprobežojumi”. 

TIAN noteiktas prasības vides risku samazināšanai, t.sk. 
attiecībā uz būvniecību potenciāli piesārņotajās vietās. 

Plānojumā iekļaut un teritorijas kartēs iezīmēt esošās un ierīkot plānotās derīgo izrakteņu atradnes. Prasība daļēji ievērota. Grafiskās daļas kartē 
„Funkcionālais zonējums, apgrūtinājumi un 
aprobežojumi” attēlota viena esošā (nozīmīgākā) derīgo 
izrakteņu ieguves vieta. Prasības jaunu derīgo izrakteņu 
atradņu plānošanai un ierīkošanai noteiktas TIAN. 

Izstrādājot Plānojumu, ņemt vērā riska teritorijas, piemēram, paaugstinātas bīstamības objektus, plūdu riska 
teritorijas. 

Prasība ievērota. TP izstrādes ietvaros apzinātas Viļānu 
apvienības teritorijā esošās riska teritorijas. Informācija 
par tām iekļauta Paskaidrojuma raksta 
5.11. apakšnodaļā „Vides riski”. 

Plānojuma grafisko daļu sagatavot uz aktuāli pieejamās Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras 
topogrāfiskās kartes pamatnes. Plānojuma izstrādei izmantot aktuālus Valsts zemes dienesta izsniegtus 
Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas grafiskos datus. 

Prasība ievērota. TP Grafiskās daļas karte 
„Funkcionālais zonējums, apgrūtinājumi un 
aprobežojumi” sagatavota, ievērojot normatīvo aktu un 
Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras izsniegto 
nosacījumu prasības attiecībā uz kartogrāfiskā 
materiāla sagatavošanu. 

2. Dabas aizsardzības pārvalde 
 Saskaņā ar likuma „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” 21. punktu, veicot teritorijas plānošanu, 

jāievēro īpaši aizsargājamo dabas teritoriju izvietojums, to aizsardzības un izmantošanas noteikumi. 
Atbilstoši Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumu Nr. 940 „Noteikumi par mikroliegumu 
izveidošanas un apsaimniekošanas kārtību, to aizsardzību, kā arī mikroliegumu un to buferzonu noteikšanu” 
53. punktam, izstrādājot pašvaldības teritorijas plānojumu, jāņem vērā arī mikroliegumu izvietojums un 
jāievēro to aizsardzības un apsaimniekošanas prasības. 

Prasība ievērota. 

Lūdzam teritorijas plānojumā ņemt vērā maz pārveidotās dabas teritorijas, īpaši aizsargājamo sugu un 
biotopu atradnes, bioloģiski vērtīgos zālājus un ainaviski augstvērtīgās teritorijas un veidot ilgtspējīgas 

Prasība ievērota, izstrādājot TP risinājumus, atbilstoši 
pieejamai informācijai. 
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attīstības principiem atbilstošu novada plānojumu, lai saglabātu vietējo ainavu, rekreācijas resursus un 
nodrošinātu dabas resursus nenoplicinošo saimniecisko darbību, jo atbilstoši Sugu un biotopu aizsardzības 
likuma 7. pantam īpaši aizsargājamo biotopu labvēlīgas aizsardzības statuss nedrīkst pasliktināties. 

3. VAS „Latvijas Valsts ceļi”  
 Teritorijas plānojumu izstrādāt ievērojot spēkā esošos normatīvos aktus un noteikumus, šo normatīvo aktu 

hierarhiju. Vadīties pēc Latvijas Valsts likumiem (likums „Par autoceļiem”, „Aizsargjoslu likums”, u.c.), 
Ministru kabineta noteikumiem (2014. gada 14. oktobra noteikumi Nr. 628 „Noteikumi par pašvaldību 
teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”, 2010. gada 13. aprīļa noteikumi Nr. 240 „Vispārīgie 
teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi”, 2008. gada 07. jūlija noteikumi Nr. 505 
„Noteikumi par pašvaldību, komersantu un māju ceļu pievienošanu valsts autoceļiem” u.c.), Būvnormatīviem 
(LBN 006-01; LBN 008-14; u.c.), Latvijas Valsts standartiem ceļu projektēšanas jomā (LVS 190 grupas 
standarti), un citiem saistošiem normatīvajiem dokumentiem., kā arī šiem LVC nosacījumiem. Normatīvo 
aktu hierarhijā zemāk stāvošie normatīvie akti nedrīkst būt pretrunā ar augstākstāvošiem aktiem. Likuma 
virsvadības princips paredz pārējo normatīvo aktu atbilstību likumam. Uz normatīvo aktu hierarhijas zemākā 
pakāpiena atrodas pašvaldību saistošie noteikumi, kuriem jāatbilst ne tikai likumiem, bet arī Ministru 
kabineta noteikumiem. Teritorijas plānojumā nodrošināt likumdošanas normatīvajiem aktiem atbilstošu 
autoceļu lietošanas, pārvaldes, aizsardzības un attīstības kārtību. 

Prasība ievērota. TP izstrāde veikta, ievērojot 
normatīvo aktu prasības, ciktāl tās attiecas uz TP līmenī 
risināmiem jautājumiem, t.sk. pašvaldības 
deleģējumam noteikt prasības TIAN. 

Teritorijas plānojumā jāietver vispārīgs transporta attīstības plāns atbilstoši Ministru kabineta 2013. gada 
30. aprīļa noteikumu Nr. 240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” 
6.nodaļai „Transporta infrastruktūras plānošana”. Vispārīgajā transporta attīstības plānā shematiski  attēlo 
vienotu ceļu tīklu, tai skaitā arī plānoto ceļu trases, perspektīvos pievienojumus, transporta mezglus, kā arī 
ceļu kategorijas viegli pārskatāmā veidā. Apbūves teritoriju (jauno, vai rekonstruējamo un paplašināmo 
esošo) saisti ar valsts autoceļu tīklu veicot ievērot “pakāpeniskuma” principu, tas ir, to tiešos pievienojumus 
paredzēt pie pašvaldību (galvenokārt) vai valsts vietējiem autoceļiem, orientējoties uz pievienojumu kopīgā 
skaita samazināšanu un savstarpēju attālināšanu perspektīvā, kas uzlabotu satiksmes drošības apstākļus. 
Jaunu pievienojumu plānošana valsts galvenajiem autoceļiem nav pieļaujama, bet reģionālajiem tikai 
izņēmuma gadījumos, ja tas ir saistīts ar esošā transporta tīkla pārplānošanu plašākā apkārtnē. 

Prasība ievērota. TP ietvaros izstrādāts vispārīgs 
transporta attīstības plāns. 

Teritorijas plānojumā jāietver detalizēts transporta attīstības plāns atbilstoši Ministru kabineta 2013. gada 
30. aprīļa noteikumu Nr. 240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” 
6.nodaļai „Transporta infrastruktūras plānošana", ja nav nodrošināta piekļūšana kādam atsevišķam zemes 
īpašumam vai arī uzsākot, vai paplašinot uzņēmējdarbību, vai attīstot apdzīvojamo apbūvi uz esošiem zemju 
īpašumiem, kā arī veicot to sadali vairākos. Detalizētajā transporta attīstības plānā: 

◼ jānorāda esošie un plānotie ceļi un ielas, pilnībā atrisinot piekļūšanu katrai zemes vienībai, ievērojot 
„pakāpeniskuma” principu teritoriju pieslēgšanai valsts autoceļu tīklam (skat. 2) punktu), norādot vietējā 
ceļu (ielu) tīkla pieslēgšanās vietas valsts autoceļu tīklam, pēc iespējas samazinot jau esošo atsevišķo 
īpašumu pievienojumu skaitu valsts autoceļam; 

Prasība daļēji ievērota. 

Prasība attiecībā uz detalizēto transporta attīstības 
plānu nav atbilstoša augstāka līmeņa normatīvajā 
regulējumā noteiktajam. MK 30.04.2013. noteikumu 
Nr. 240 (MK 13.10.2020. noteikumu Nr. 630 redakcijā) 
70. punkts nosaka, ka detalizētu transporta attīstības 
plānu kā tematisko plānojumu izstrādā pilsētām, 
ciemiem vai to daļām, vai, ja nepieciešams, visai 

https://likumi.lv/ta/id/317952-grozijumi-ministru-kabineta-2013-gada-30-aprila-noteikumos-nr-240-visparigie-teritorijas-planosanas-izmantosanas-un-apbuves-not...
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◼ jāiekļauj sabiedriskā transporta shēma, ietverot sabiedriskā transporta maršrutus ar pieturvietām. pašvaldības teritorijai. Ņemot to vērā Viļānu apvienības 
teritorijas plānojuma ietvaros iepriekš minētais plāns 
nav izstrādāts. 

Sagatavota sabiedriskā transporta shēma (skatīt 
Paskaidrojuma rakstu). 

Teritorijas plānojuma grafiskajā daļā jānorāda plānotie ceļi un plānotās pievienojumu vietas valsts un 
pašvaldību autoceļiem atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 30. oktobra noteikumiem Nr. 665 „Grozījumi 
Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumos Nr. 628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības 
plānošanas dokumentiem”. 

Plānojot teritoriju apbūvi, ņemt vērā LVC izveidoto valsts autoceļu ceļu pievienojumu reģistru un reģistrā 
noteiktās ceļu pievienojumu kategorijas atbilstoši Ministru kabineta 2008. gada 7. jūlija noteikumiem Nr. 505 
„Noteikumi par pašvaldību, komersantu un māju ceļu pievienošanu valsts autoceļiem”. Gadījumā, ja plānotās 
apbūves rezultātā būs nepieciešama ceļu pievienojumu kategoriju izmaiņas, aicinām sagatavot un iesniegt 
attiecīgo ceļu pievienojumu sarakstu saskaņošanai ar LVC. Teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumos (TIAN) paredzēt, ka jauna ceļa pievienojuma izveidošanas gadījumā nepieciešams tā 
izvērtējums, ko veic ceļu projektēšanas jomā sertificēta persona (sertifikāts attiecībā uz laukumu, stāvvietu, 
autoceļu un ielu projektēšanu) atbilstoši Ministru kabineta 2008. gada 07. jūlija noteikumiem Nr. 505 
„Noteikumi par pašvaldību, komersantu un māju ceļu pievienošanu valsts autoceļiem”, izvērtējot katra ceļa 
pievienojuma radītās satiksmes režīma izmaiņas un satiksmes negadījuma risku pieaugumu, salīdzinot ar 
risinājumiem, kad ceļa pievienojumu pievieno citam – zemākas šķiras valsts autoceļam, pašvaldības, 
komersanta vai māju ceļam, nodibinot servitūtu normatīvajos aktos noteiktā kārtībā, un ceļa pievienojumu 
pievieno tuvumā esošam ceļa pievienojumam (saskaņā ar Ministru Kabineta 2008. gada 7. jūlija noteikumu 
Nr. 505 3. daļas “Ceļu pievienojumu izveidošanas kārtība” prasību, kā arī ceļa pievienojuma atbilstību LVS 
190-3 prasībām, tai skaitā attālumu starp ceļa mezgliem izpildi. 

Dzīvojamās un publiskās apbūves teritorijas plānot tādā attālumā no valsts autoceļiem, lai būtu nodrošināti 
apstākļi, kas neprasa papildus pasākumus aizsardzībai pret autotransporta radīto troksni, atbilstoši Ministru 
kabineta 2013. gada 30. aprīļa noteikumu Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un 
apbūves noteikumi” 147. punktam. 

Prasība ievērota. 

Norādāms, ka būtiskas izmaiņas funkcionālajā 
zonējumā nav veiktas, proti, ar TP risinājumu nozīmīgas, 
jaunas dzīvojamās un publiskās apbūves teritorijas nav 
plānotas. Ievērojot pēctecības principu, ar TP primāri 
saglabāti jau iepriekš spēkā esošā teritorijas plānojuma 
risinājumi, salāgojot funkcionālo zonu iedalījumu un 
tajās atļauto izmantošanu ar MK 30.04.2013. 
noteikumos Nr. 240 noteikto regulējumu. Atzīmējams, 
ka ar TP veiktas izmaiņas ciemu robežās, tās primāri 
samazinot, un tādējādi neparedzot dzīvojamās un citas 
blīvas apbūves veidošanos. 

Ar TP risinājumu noteikta viena teritorija  ar īpašiem 
noteikumiem – Akustiskā diskomforta zona (TIN13). 
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Lai nodrošinātu Aizsargjoslu likuma 13. pantā noteikto aizsargjoslas noteikšanas mērķi – lai samazinātu ielu, 
autoceļu un dzelzceļu negatīvo ietekmi uz vidi, nodrošinātu transporta maģistrāļu ekspluatāciju un drošību, 
kā arī izveidotu no apbūves brīvu joslu, nosakot vai paplašinot pilsētas vai ciema robežas, tās jānosaka ne 
tuvāk par valsts autoceļa aizsargjoslu. Ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem, atbilstoši normatīvo aktu 
hierarhijai, un ņemot vērā to, ka valsts autoceļiem noteikto aizsargjoslu platumi ar normatīvajiem aktiem nav 
mainīti, kā arī šie valsts autoceļi nav atjaunoti vai pārbūvēti (mainot autoceļa trasi), vai likvidēti, un Viļānu vai 
Rēzeknes novada pašvaldība nav skaņojusi ar Satiksmes ministriju valsts autoceļu aizsargjoslu parametru 
izmaiņas, nav pieļaujams mainīt „Aizsargjoslu likumā” noteikto aizsargjoslu platumu (skat. tabulu). 
Autoceļam noteikt sarkano līniju var tikai gadījumā, kad tam atbilstoši normatīvajiem aktiem ir piešķirts ielas 
statuss. 

Prasība daļēji ievērota. 

Autoceļu aizsargjoslās pieļaujams plānot tikai tādus objektus, kuri apkalpo blakus esošā autoceļa lietotājus, 
tādi kā – degvielas uzpildes stacija, autoserviss, ēdināšanas uzņēmums, kuru precīza atrašanās vieta būs 
jānosaka detālplānojumā, respektējot attiecīgā autoceļa pārbūves vai paplašināšanas vajadzības un LVS 190 
grupas standartos izvirzītās prasības. Autoceļu aizsargjoslās var būt pieļaujami arī inženiertīkli, ja to 
izvietojums netraucēs attiecīgā autoceļa pārbūves un paplašināšanas vajadzības. 

Prasība ievērota, ciktāl tā attiecas uz TP līmenī 
risināmiem jautājumiem. Skatīt arī iepriekšējos 
komentārus. 

Servisa objektus plānot tikai apdzīvoto vietu robežās, kur atļautais braukšanas ātrums ir ne lielāks par 70 km 
stundā, bet teritorijās ārpus apdzīvotām vietām servisa objektu izvietojumu saskaņot individuāli. 

Daļēji ņemts vērā. 

TIAN nosaka atļautās izmantošanas veidus visās 
funkcionālajās zonās, atbilstoši MK noteikumu Nr. 240 
prasībām un funkcionālo zonu izvietojumam Viļānu 
apvienībā. Ārpus apdzīvotām vietām dominē 
Lauksaimniecības teritorijas (L), kurā ir atļauta 
pakalpojumu (t.sk. servisa objektu) izvietošana. 
Konkrētu objektu izvietojums jāprecizē detālplānojumā 
vai būvniecības dokumentācijā. 

4. VAS „Latvijas Dzelzceļš” 
 Viļānu novada teritorijā izvietots publiskās lietošanas stratēģiskās nozīmes dzelzceļa infrastruktūras iecirknis 

Krustpils – Rēzekne. 

Izstrādājot Viļānu novada teritorijas plānojuma, ievērot sekojošus nosacījumus: 

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

2. Publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā neplānot jaunas būves, t.sk. ielas, 
inženierkomunikācijas, ietves, veloceliņus. Topogrāfiskā plāna pamatnē norādītie ceļi dzelzceļa zemes 

 
 
 

1. Prasība ievērota. Atbilstoši mēroga noteiktībai, 
apgrūtinājumi un aprobežojumi attēloti TP 
Grafiskajās daļas kartē „Funkcionālais zonējums, 
apgrūtinājumi un aprobežojumi”. 
 

2. Prasība ievērota, izstrādājot TP risinājumus. 
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nodalījuma joslā nevar būt par pamatu piebraucamo ceļu ierīkošanai. 

3. Ielu sarkanās līnijas projektēt ārpus publiskās lietošanas dzelzceļa zemes nodalījuma joslas. 

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

5. Teritorijas atļautās izmantošanas plānā dzelzceļa infrastruktūras teritorijām noteikt vienotu funkcionālo 
izmantošanu – transporta infrastruktūras teritorijas (TR). 

 

 

6. Teritorijas plānojumā uzrādīt esošās un plānotās gājēju/velobraucēju un autotransporta dzelzceļa 
šķērsojuma vietas, kā arī pievedceļus pie tām. Noteikt dzelzceļa šķērsojuma veidus (tilts, tunelis, 
vienlīmeņa pāreja vai pārbrauktuve). 

 
3. Prasība ievērota, izstrādājot TP risinājumus. 

4. Prasība ievērota, izstrādājot TP risinājumus. 

 

 
 
5. Prasība ievērota. TP Grafiskajās daļas kartē 

„Funkcionālais zonējums, apgrūtinājumi un 
aprobežojumi” dzelzceļa infrastruktūras teritorijas 
attēlotas kā funkcionālā zonas „Transporta 
infrastruktūras teritorija”. 

6. Prasība ievērota ciktāl tā attiecas uz Viļānu 
apvienības situāciju.  TP Grafiskajās daļas kartē 
„Funkcionālais zonējums, apgrūtinājumi un 
aprobežojumi” attēlotas dzelzceļa šķērsojuma 
vietas. 

5. Valsts meža dienests 
 Teritorijas plānojumā ir jānorāda visas aizsargājamas teritorijas meža zemēs: 

◼ valsts un vietējās nozīmes īpaši aizsargājamās dabas teritorijas; 
◼ mikroliegumi (nenorādot konkrētu mikrolieguma aizsargājamo sugu) un buferzonas ap tiem; 
◼ aizsargjoslas ap virszemes ūdensobjektiem, tai skaitā mākslīgiem ūdensobjektiem (izņemot tādus, kas 

kalpo ūdens novadīšanai no piegulošās teritorijas), purviem, nosakot konkrētu platumu atbilstoši 
Aizsargjoslu likumam. Papildus jānorāda tās aizsargjoslas, kurām virszemes ūdensobjekti atrodas ārpus 
novada teritorijas, bet aizsargjosla skar Viļānu novadu. Paskaidrojuma rakstā nepieciešams uzskaitīt visus 
ūdensteču, ūdenstilpju, purvu platības, pirms tam pieprasot informāciju par tām no Vides, ģeoloģijas un 
meteoroloģijas aģentūras; 

◼ applūstošās teritorijas atbilstoši Ministru kabineta 2008. gada 3. jūnija noteikumiem Nr. 406 „Virszemes 
ūdensobjektu aizsargjoslu noteikšanas metodika”. Šo teritoriju izmantošana plānojuma atbilstoši 
Aizsargjoslu likuma 37. panta pirmās daļas 4. punkta prasībām; 

◼ aizsargjoslas ap ūdens ņemšanas vietām; 
◼ aizsargjoslas ap kultūras pieminekļiem. 

Prasība daļēji ievērota. Pašvaldības kompetencē esošās 
aizsargjoslas noteiktas TIAN, aizsargjoslas un 
apgrūtinātās teritorijas atbilstoši mēroga noteiktībai 
attēlotas TP Grafiskās daļas kartē „Funkcionālais 
zonējums, apgrūtinājumi un aprobežojumi”. 

Prasība attiecībā uz informāciju attiecībā uz 
ūdensobjektiem, purviem u.tml. ievērota daļēji. 
Norādāms, ka TP Paskaidrojuma rakstā iekļauts apraksts 
atbilstoši MK 14.10.2014. noteikumiem Nr. 626, 
atspoguļojot pieņemtos risinājumus, nevis detalizētu 
pašreizējās situācijas aprakstu. Saskaņā ar iepriekš 
minētajiem noteikumu 4. punktu, Teritorijas attīstības 
plānošanas dokumentu izstrādei par informatīvu 
materiālu izmanto pastāvīgi aktualizējamu pašreizējās 
situācijas raksturojumu. Visus situācijas raksturojuma 
materiālus datē un apkopo atsevišķā sējumā. 
Pašreizējās situācijas informācija un dati ņemti vērā 
izstrādājot TP risinājumus.  
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Jāparedz, ka galvenā izmantošana mežsaimnieciskajās teritorijās ir mežsaimniecība. Prasība ievērota. Funkcionālajā zonā „Mežu teritorija” 
galvenais teritorijas izmantošanas veids ir 
„Mežsaimnieciska izmantošana”. 

Atļautā izmantošana ar mežu izmantošanu un apsaimniekošanu saistītā darbība. Prasība ievērota. Funkcionālajā zonā „Mežu teritorija” 
noteiktais galvenais teritorijas izmantošanas veids ir 
„Mežsaimnieciska izmantošana”. Saskaņā ar MK 
130.04.2013. noteikumiem Nr. 240, tajā atļauta meža 
ilgtspējīga apsaimniekošana, izmantošana, aizsardzībai 
nepieciešamā meža un medību infrastruktūra, ietverot 
rekreācijas objektus, savvaļas dzīvnieku dārzus, malkas 
meža, celulozes meža un lietaskoku, Ziemassvētku 
eglīšu un citu meža produktu audzēšanu un ciršanu. 

Jānosaka koku ciršanas kārtība ārpus meža zemēm, paredzot īpašu kārtību platlapju koku ciršanai parkos, 

alejās un ciemu teritorijās. 

Prasība nav ievērota. TIAN nav iekļaujamas šādas 
prasības. Atļaujas koku ciršanai ārpus meža zemēm 
izsniedz pašvaldība normatīvajos aktos noteiktajā 
kārtībā (apstiprinot atsevišķus pašvaldības saistošos 
noteikumus). 

Parkus ieteicams izveidot par vietējās nozīmes īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, būtu vēlams tiem 

izstrādāt detālplānojumu. 

Priekšlikums pieņemts zināšanai. Nav TP līmenī 
risināms jautājums (kompetence). 

TP kā teritorija ar īpašiem noteikumiem attēlota viena 
Viļānu apvienības teritorijā izveidota vietējas nozīmes 
kultūrvēsturiskā un dabas teritorija (pašvaldības 
nozīmes aizsargājamās kultūrvēsturiskās un dabas 
teritorijas un objekti) – Radopoles muižas parks. 

Augstāka līmeņa normatīvais regulējums neparedz 
obligātu prasību kā teritorijas ar īpašiem noteikumiem 
noteikt teritorijas, kurām obligāti jāizstrādā 
lokālplānojumus vai detālplānojums. 

Izvērtējot Viļānu apvienības plānošanas situāciju, ar TP 
netiek noteiktas un attēlotas teritorijas, kuram obligāti 
jāizstrādā lokālplānojums vai detālplānojums. To 
izstrādes uzsākšana veicama atbilstoši MK 14.10.2014. 
noteikumos Nr. 628 un TIAN noteiktajos gadījumos. 

Apdzīvotu vietu teritorijās esošos mežus jāsaglabā kā mežaparka teritorijas, neparedzot tās apbūvei (izņemot 

teritorijas labiekārtošanai). 

Prasība ievērota, izvērtējot meža teritoriju esošo 
situāciju un izmantošanas iespējas. 



RĒZEKNES NOVADA VIĻĀNU APVIENĪBAS TERITORIJAS PLĀNOJUMS 
PĀRSKATS PAR TERITORIJAS PLĀNOJUMA IZSTRĀDI 

77 
 

Jānosaka ainaviski un kultūrvēsturiski vērtīgas teritorijas, jāieplāno skatu perspektīvas un skatu punktus, 

rekreācijas un tūrisma infrastruktūras teritorijas, jāiestrādā rīcība to saglabāšanai. Jāiekļauj prasību, ka nav 

pieļaujama šādu teritoriju atmežošana vai apmežošana. 

Prasība daļēji ievērota. 

TP izstrādes procesā tika secināts, ka Viļānu apvienības 
teritorijā neatrodas ainaviski un kultūrvēsturiski 
vērtīgas teritorijas, kurām jānosaka īpašas prasības 
TIAN. Ņemot vērā Maltas upes piekrastes ainaviskumu, 
ar TP tās piegulošajām teritorijām noteikta atbilstoša 
funkcionālā zona „Dabas un apstādījumu teritorija”. 
Vienlaikus, pašvaldība turpmākajā plānošanas gaitā, var 
izvērtēt un noteikt šādas teritorijas, piemēram, Maltas 
upes krastu piegulošajās teritorijās, un, atbilstoši TIAN 
prasībām, aizliegt atsevišķu darbību veikšanu, 
piemēram, derīgo izrakteņu ieguvi. 

6. Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra 
 Nepieciešams ievērot normatīvo aktu prasības attiecībā uz ģeotelpisko informāciju, kas izmantojama 

teritorijas plānojuma grafiskās daļas izstrādei: 

◼ atbilstoši Viļānu novada pašvaldības 2019. gada 25. oktobrī apstiprinātā Darba uzdevuma saturam un 
Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas 
attīstības plānošanas dokumentiem” (turpmāk – Noteikumi) 7. punktam pašvaldības teritorijas 
plānojuma izstrādei jāizmanto aktuālāko LĢIA uzturēto topogrāfisko karti. Kā palīgmateriālu var izmantot 
pieejamo LĢIA uzturēto ortofotokarti; 

◼ atbilstoši Noteikumu 57. punktam un saskaņā ar 59. punktu plānošanas dokumentu izstrādātājam 
jānodrošina institūcijas izsniegto datu nemainību, par nepieciešamajām izmaiņām informējot un 
saskaņojot tās ar LĢIA. 

Prasības ievērotas. TP Grafiskā karte „Funkcionālais 
zonējums, apgrūtinājumi un aprobežojumi” izstrādātā, 
ievērojot augstāka līmeņa un institūcijas nosacījumos 
izvirzītās prasības. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atbilstoši Noteikumu 6. punktam teritorijas plānojuma grafiskās daļas materiālus noformē, ievērojot 
normatīvajos aktos par dokumentu noformēšanu noteiktās prasības, norādot koordinātu sistēmu, 
koordinātu tīklu, kartes nosaukumu, kartes pamatnes mēroga un izdrukas mēroga noteiktību (ja tas atšķiras 
no kartes pamatnes mēroga), lietotos apzīmējumus ar skaidrojumiem un grafiskās daļas izstrādātāju. 

Vienlaikus norādām, ka atbilstoši Ģeotelpiskās informācijas likuma 25. pantam ģeotelpiskā informācija, tajā 
skaitā ģeotelpiskās informācijas pamatdati, kas izmantoti teritorijas plānojuma grafiskās daļas izstrādei, ir 
autortiesību objekts un teritorijas attīstības plānojuma grafiskajā daļā ir nepieciešama norāde uz datu 
turētāju, kura dati izmantoti. 

Lai izpildītu prasības, kādas ir noteiktas MK Noteikumu Nr. 392 „Teritorijas attīstības plānošanas informācijas 
sistēmas noteikumi” IV daļas 29. punktā un V daļas 40. un 41.1. punktā un saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 20., 
35. un 49. pantu teritorijas plānojumā jāiekļauj informācija par valsts ģeodēziskā tīkla punktiem. 

Teritorijas plānojuma teksta daļā norādīt plānojuma teritorijā esošo valsts ģeodēziskā tīkla punktu skaitu un 
pievienot valsts ģeodēziskā tīkla punktu sarakstu, norādot informācijas avotu un datumu. Ja plāna grafiskā 

Informācija par valsts ģeodēziskā tīkla punktiem 
iekļauta Paskaidrojuma raksta III nodaļas „Teritorijas 
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noteiktība atļauj, tad teritorijas plānojuma grafiskajā daļā attēlot valsts ģeodēziskā tīkla punktu aizsargjoslas 
(50 un 5 m). 

pašreizējās izmantošanas īss apraksts un teritorijas 
attīstības priekšnoteikumi” sadaļā „Inženiertehniskā 
infrastruktūra”, savukārt informācija par aizsargjoslām 
un prasību attēlot tos lokālplānojumos un 
detālplānojumos – 5.1.3. apakšnodaļā „Aizsargjoslas un 
citi aprobežojumi”. 

TP Grafiskās daļas kartē „Funkcionālais zonējums, 
apgrūtinājumi un aprobežojumi” attēloti valsts 
ģeodēziskā tīkla punkti un to aizsargjoslas. 

Teritorijas plānojumā teksta daļā par aizsargjoslām Ekspluatācijas aizsargjoslu uzskaitījumā minēt valsts 
ģeodēziskā tīkla punktus. Norādīt, ka veicot plānojuma teritorijā jebkura veida būvniecību, tai skaitā esošo 
ēku renovāciju un rekonstrukciju, inženierkomunikāciju, ceļu un tiltu būvniecību, teritorijas labiekārtošanu 
un citu saimniecisko darbību, kas skar valsts ģeodēziskā tīkla punkta aizsargjoslu, šo darbu projektētājiem ir 
jāveic saskaņojums Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūrā par darbiem valsts ģeodēziskā tīkla punktu 
aizsargjoslā. 

Teritorijas plānojumā norādīt, ka lokālplānojumos un detālplānojumos obligāti ir jāattēlo valsts ģeodēziskā 
tīkla punkti. 

7. Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde 
 Plānojot funkcionālās zonas, teritorijas izmantošanu un apbūvi vai paredzot jebkāda veida saimniecisko 

darbību kultūras pieminekļos vai to aizsardzības zonās, saistoši šādi normatīvie akti: 

◼ Likums Par kultūras pieminekļu aizsardzību; 
◼ Ministru kabineta 2021. gada 26. oktobra noteikumi Nr. 720 Kultūras pieminekļu uzskaites, aizsardzības, 

izmantošanas un restaurācijas noteikumi; 
◼ citi normatīvie akti, kuros ietverti kultūras pieminekļu aizsardzības jautājumi. 

Prasība ievērota. TP risinājumi izstrādāti ievērojot 
normatīvo aktu prasības, ciktāl tās attiecas uz TP līmenī 
risināmiem jautājumiem (neregulē augstāka līmeņa 
tiesību akti), t.sk. pašvaldības deleģējumam noteikt 
prasības TIAN. 

Jebkuru saimniecisko darbību kultūras pieminekļa aizsardzības zonā drīkst veikt tikai ar Pārvaldes atļauju. Pieņemts zināšanai. Neattiecas uz TP risinājumiem. 

Pārvalde informē, ka atbilstoši likuma „Par kultūras pieminekļu aizsardzību” pārejas noteikumu 5. punktam 
tika pārskatīts Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā iekļauto kultūras pieminekļu statuss, 
izvērtējot šo pieminekļu atbilstību valsts, reģiona vai vietējās nozīmes kultūras pieminekļa kritērijiem. 
Papildus minētajai vērtības grupu izvērtēšanai Pārvalde daudz plašākā apjomā pārskata, precizē un papildina 
informāciju par valsts aizsargājamiem kultūras pieminekļiem, tai skaitā, precizē to atrašanās vietu, sastāvu, 
nosaukumu, saglabājamās vērtības, saglabātības stāvokli u.c. informāciju. Pēc datu precizēšanas tiks grozīts 
Rēzeknes novada kultūras pieminekļu saraksts un tas tiks izteikts jaunā redakcijā, t.sk., mainīsies kultūras 
pieminekļu numerācijas sistēma. Pēc valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksta grozījumu 
apstiprināšanas, saskaņā ar likuma „Par kultūras pieminekļu aizsardzību” 23. pantu, Pārvalde izdos 
administratīvos aktus par kultūras pieminekļu aizsardzības zonu un to uzturēšanas režīmu noteikšanu. 

Pieņemts zināšanai. 

Nosacījumi: 

Kultūras pieminekļos un to aizsardzības zonās jābūt tādiem teritorijas plānojuma risinājumiem, kas nerada 
draudus kultūras pieminekļu saglabāšanai, nepazemina konkrētā kultūras pieminekļa un tā ietverošās 
kultūrvēsturiskās ainavas kultūrvēsturisko vērtību, saglabājot konkrētā kultūras pieminekļa vērtības, kultūras 
pieminekļa apkārtnes raksturīgo ainavu (ko veido tās elementi – ceļu tīkls ar vēsturisko ieseguma veidu, 
stādījumi, alejas, meži, lauki, pļavas, to kontūras, raksturīgā veģetācija, vēsturiski raksturīgā apbūve, 
vēsturiskais labiekārtojuma raksturs, vēsturiskas inženierbūves), vēsturisko plānojuma struktūru, vēsturisko 
zemes reljefu, ūdenstilpes, piekļūšanas iespēja kultūras piemineklim, kultūras pieminekļa netraucētas 

Ņemts vērā, izstrādājot TP risinājumus. Skaidrojums par 
pieņemtajiem risinājumiem iekļauts Paskaidrojuma 
raksta 5.2. apakšnodaļā „Funkcionālais zonējums, 
teritorijas izmantošana un apbūves rādītāji” un 
5.7. apakšnodaļā „Kultūrvēsturiskās teritorijas”. 
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uztveres iespējas no tradicionāliem vai nozīmīgiem skatu punktiem un raksturīgo, vēsturiski nozīmīgo ainavu 
skatā no kultūras pieminekļa. 

Īpašu uzmanību pievērst atļautās izmantošanas un apbūves parametru nosacījumiem teritorijas plānojumā 
noteiktajās funkcionālajās zonās, kas atrodas kultūras pieminekļos un to aizsardzības zonās, nepieļaujot 
kultūrvēsturiskai videi neatbilstošu būvju būvniecības iespējas, piemēram, liela apjoma un kultūrvēsturiskai 
videi neraksturīgas būves. Nodrošināt, lai kultūras pieminekļos un to aizsardzības zonās netiktu noteiktas 
funkcionālās zonas ar standartizētām prasībām apbūvei (īpaši kvantitatīviem apbūves rādītājiem), kas 
ievērojami mazina teritorijas izmantošanas paredzamību un nonāk pretrunā gan ar kultūras pieminekļu 
aizsardzības normatīvo regulējumu, gan arī ar teritorijas plānošanas principiem. 

Ņemts vērā, izstrādājot TP risinājumus. Skaidrojums par 
pieņemtajiem risinājumiem iekļauts Paskaidrojuma 
raksta 5.2. apakšnodaļā „Funkcionālais zonējums, 
teritorijas izmantošana un apbūves rādītāji” un 
5.7. apakšnodaļā „Kultūrvēsturiskās teritorijas”. 

Arheoloģisko pieminekļu teritorijā nav pieļaujama jaunu ēku būvniecība, ceļu un ielu, karjeru, ūdenstilpņu 
izveide, kā arī citi ar zemes reljefa pārveidojumiem saistīti darbi. 

Ņemts vērā, izstrādājot TP risinājumus. 

Grafiskās daļas funkcionālā zonējuma kartē ar apzīmējumiem un numerāciju uzrādāmi nekustamie kultūras 
pieminekļi un aizsardzības zonas ap tiem, kā arī pievienojams skaidrojums (eksplikācija) ar katra pieminekļa 
nosaukumu un valsts aizsardzības numuru. Grafiskajā daļā pievērst uzmanību kultūras pieminekļu un to 
aizsardzības zonu attēlojuma kvalitātei. 

Prasība ievērota. Minētie objekti un to aizsargjoslas 
attēlotas TP Grafiskās daļas kartē „Funkcionālais 
zonējums, apgrūtinājumi un aprobežojumi”. 

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu izstrādē ievērot šādus nosacījumus: 

◼ Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos ietvert prasības kultūras mantojuma, tostarp teritorijā 
esošo kultūras pieminekļu, aizsardzībai un pārvaldībai. 

◼ Nodrošināt, lai noteikumi kultūrvēsturiskā mantojuma, tostarp kultūras pieminekļu, aizsardzībai kā 
speciālie noteikumi prevalē attiecībā uz pārējiem attiecīgās funkcionālās zonas izmantošanas un apbūves 
noteikumiem,  un lai tajos noteiktie atļautie izmantošanas veidi un apbūves parametri, nav pretrunā ar 
noteikumiem kultūrvēsturiskā mantojuma aizsardzībai. 

Ņemts vērā, sagatavojot TIAN. 

Ņemot vērā, ka Pārvaldē tiek veikta kultūras pieminekļu teritoriju digitalizācija un pieminekļu teritoriju un to 
aizsargjoslu precizēšana, arī pēc teritorijas plānojuma apstiprināšanas iespējamas pieminekļu teritoriju un 
aizsargjoslu izmaiņas, tādēļ teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos noteikt, ka pēc valsts 
aizsargājamo kultūras pieminekļu teritoriju digitalizācijas, kuras rezultātā var mainīties valsts aizsargājamā 
kultūras pieminekļa teritorija un aizsargjosla (aizsardzības zona), norādītās izmaiņas nav uzskatāmas par 
teritorijas plānojuma grozījumiem. 

Prasība daļēji ievērota. Informācija iekļauta 
Paskaidrojuma raksta 5.7. apakšnodaļā 
„Kultūrvēsturiskās teritorijas”, jo pašvaldībai nav 
noteiktas tiesības noteikt gadījumus, kad izmaiņas nav 
uzskatāmas par teritorijas plānojuma grozījumiem. 

Ieteikumi: 
Ieteicams apzināt un teritorijas plānojumā uzrādīt novada nozīmes kultūrvēsturiskās ainavas un objektus, 
kam piemīt kultūrvēsturiska vērtība – ainaviski vērtīgas kultūrvēsturiskās vides un dabas teritorijas, ēkas, 
kultūrvēsturisku norišu vietas u.c., kas nav iekļautas spēkā esošajā Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu 
sarakstā un sadarbībā ar Pārvaldi izvērtēt šo objektu atbilstību vietējās nozīmes kultūras pieminekļu 
statusam, ievērojot grozījumus likumā „Par kultūras pieminekļu aizsardzību”. Plānojot objektiem piemērotu 
izmantošanu, paredzēt tos iesaistīt novada teritorijas kultūras mantojuma potenciāla papildināšanā un 
pilnveidošanā. Šādu objektu saglabāšana, aizsardzība un izmantošana regulējama pašvaldības līmenī. 

 
Daļēji ņemts vērā. TP kā teritorija ar īpašiem 
noteikumiem attēlota viena Viļānu apvienības teritorijā 
izveidota vietējas nozīmes kultūrvēsturiskā un dabas 
teritorija (pašvaldības nozīmes aizsargājamās 
kultūrvēsturiskās un dabas teritorijas un objekti) – 
Radopoles muižas parks. 
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8. VAS „Latvijas Valsts meži” 
 Izstrādājot Viļānu novada teritorijas plānojumu, iekļaut sekojošus nosacījumus: 

Paskaidrojuma raksts. Teritorijas attīstības mērķi un virzieni 

◼ Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas (meža zeme Meža likuma izpratnē, tai skaitā – purvi) 

Plānojumā paredzēt sekojošus atļautos izmantošanas veidus: 
▪ Mežsaimnieciskā izmantošana; 
▪ Kultivēto ogu audzēšana (lauksaimnieciskā izmantošana); 
▪ Meža infrastruktūras objekti; 
▪ Dabas aizsardzība; 
▪ Rekreācija, tai skaitā medības, peldvietu ierīkošana; 
▪ Zivju dīķi; 
▪ Telšu laukums, atpūtas vieta; 
▪ Derīgo izrakteņu izpēte un ieguve; 
▪ Vēja ģeneratori; 
▪ Inženiertehniskās apgādes tīkli un objekti; 
▪ Meža zemes atmežošana. 

Prasības ievērotas, ciktāl tās attiecas uz TP līmenī 
risināmiem jautājumiem (kompetenci), t.sk. pašvaldības 
deleģējumam noteikt prasības TIAN, Viļānu apvienības 
specifiku un citu ar dabas vidi regulējošo tiesību aktu 
regulējumu. 

◼ Lauksaimniecībā izmantojamās teritorijas – plānojumā paredzēt arī sekojošus atļautos izmantošanas 
veidus: 

▪ Lauksaimnieciskā izmantošana (tai skaitā kultivēto ogu audzēšana); 
▪ Mežsaimnieciskā izmantošana; 
▪ Rekreācija, tai skaitā peldvietu ierīkošana; 
▪ Zivju dīķi; 
▪ Meža infrastruktūras objekti; 
▪ Telšu laukums, atpūtas vieta; 
▪ Derīgo izrakteņu izpēte un ieguve; 
▪ Vēja ģeneratori; 
▪ Inženiertehniskās apgādes tīkli un objekti. 

◼ Zemes dzīļu nogabalu, derīgo izrakteņu atradņu teritorijas – kā derīgo izrakteņu ieguves teritorijas 

AS LVM valdījumā vai īpašumā esošajās zemēs noteikt: 
▪ Esošo aktīvo – ierīkoto karjeru un kūdras ieguves teritoriju nav. 
▪ Plānotās – derīgo izrakteņu ieguve ir atļauta: 

1) Kūdras atradnē „Knovu (Kņovu) purvs” (Nr. 4216 Kūdras fondā) – visā atradnes platībā; 
2) Visās LVĢMC datu bāzē jau reģistrētās būvmateriālu izejvielu, kūdras, sapropeļa, saldūdens kaļķiežu 

atradnēs un kur ieguve nav pretrunā ar citiem teritorijas izmantošanas noteikumiem; 
3) Visās būvmateriālu izejvielu, kūdras, sapropeļa atradnēs, kur normatīvajos aktos noteiktā kārtībā 

tiek akceptēti A un/vai N kategorijas krājumi un kur ieguve nav pretrunā ar citiem teritorijas 
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izmantošanas noteikumiem; 
4) derīgo izrakteņu ieguve ir atļauta arī gadījumā, ja derīgo izrakteņu atradnes nav uzrādītas teritorijas 

plānojuma grafiskajā daļā, ievērojot normatīvajos aktos paredzēto kārtību un veicot normatīvajos 
aktos noteiktās darbības, tai skaitā saņemot Dabas resursu lietošanas atļauju, veicot zemes 
atmežošanu; 

5) AS „Latvijas valsts meži” valdījumā esošajā teritorijā atļauta derīgo izrakteņu ieguve, ja derīgo 
izrakteņu ieguves teritorijas nav uzrādītas teritorijas plānojuma grafiskajā daļā, bet tiek izveidotas 
normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā izpildot visus nosacījumus”. 

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos iekļaut: 

◼ Atļautie izmantošanas veidi LVM valdījumā/īpašumā esošajās meža zemēs saskaņā ar 1 punktā minēto. 

◼ Atļautie izmantošanas veidi LVM valdījumā/īpašumā esošajās lauksaimniecības zemēs saskaņā ar 1. 
punktā minēto. 

◼ Atļautie izmantošanas veidi LVM valdījumā/īpašumā esošajās ūdeņu teritorijās (papildus tradicionālajiem 
izmantošanas veidiem): 
▪ derīgo izrakteņu (sapropeļa, saldūdens kaļķiežu) ieguve. 

◼ Ūdenstilpju apsaimniekošanas noteikumos paredzēt derīgo izrakteņu ieguvi, ja ir vai tiek akceptēti 
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā A un/vai N kategorijas krājumi. 

◼ Atļautie izmantošanas veidi LVM valdījumā/īpašumā esošajās derīgo izrakteņu atradņu teritorijās: 
▪ saskaņā ar 1. punktā minēto līdz ieguves uzsākšanai, izņemot pastāvīgu apbūvi; 
▪ būves, kas nepieciešamas derīgo izrakteņu ieguvei un pārstrādei; 
▪ citi (esošie) izmantošanas veidi (izņemot pastāvīgu apbūvi), pirms uzsākta derīgo izrakteņu ieguve. 
▪ iespējamais derīgo izrakteņu atradnes rekultivācijas veids ir – sagatavot izstrādes teritoriju 

apmežošanai, lauksaimnieciskajai izmantošanai, ūdens saimniecība (ūdensņemšanas vieta, rekreācija, 
akvakultūras saimniecības izveide), dabiskās vides atjaunošana (renaturalizācija). 

◼ Atļautie izmantošanas veidi LVM valdījumā/īpašumā esošajās Purvu teritorijās (papildus tradicionālajiem 
izmantošanas veidiem): 
▪ lauksaimnieciskā izmantošana (tai skaitā kultivēto ogu audzēšana); 
▪ mežsaimnieciskā izmantošana; 
▪ meža infrastruktūras objekti; 
▪ derīgo izrakteņu (tai skaitā kūdras, sapropeļa, saldūdens kaļķiežu) izpēte un ieguve. 

◼ Aizsargjoslas ap upēm un purviem (nevis ieguves vietai) noteikt atbilstoši Aizsargjoslu likumā 
noteiktajam. 
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9. AS „Latvenergo” 

 Veicot Viļānu novada teritorijas plānojuma 2019.-2031. gadam izstrādi, ievērot Aizsargjoslu likuma un MK 
noteikumu „Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas un būvniecības kārtība” prasības. 

Prasības ievērotas. Izstrādājot TP risinājumus, ievērotas 
augstāka līmeņa normatīvo aktu prasības, ciktāl tās 
attiecas uz TP līmenī risināmiem jautājumiem, t.sk. 
pašvaldības deleģējumam noteikt prasības TIAN. 

Inženierkomunikāciju izvietojumu teritorijā plānot tā, lai tas atbilstu Latvijas būvnormatīva LBN 008-14 
„Inženiertīklu izvietojums” prasībām. 

AS „Latvenergo” valdījumā esošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7817 003 0392 iekļaut Rūpnieciskās 
apbūves teritorijā. 

Prasība ievērota. Zemes gabalam noteikta funkcionālā 
zona „Tehniskās apbūves teritorija” kā piemērotākā, jo 
tajā ir atļauta Energoapgādes uzņēmumu apbūve. 

10. AS „Sadales tīkls”  
 1. Plānojumā jāattēlo esošie un plānotie elektroapgādes objekti ((6-20)/0,4 kV apakšstacijas, 0,23 kV līdz 20 

kV elektropārvades līnijas u.c. objekti), inženierkomunikāciju koridorus, kā arī atbilstošās aizsargjoslas, ja 
iespējams tās attēlot noteiktajā kartes mērogā (pielikumā obligāti jāpievieno grafisko attēlu (*.pdf, 
*.dwg, *.dgn u.c.) ar esošajiem un plānotajiem energoapgādes objektiem noteiktā kartes mērogā). 

Prasības ievērotas, ciktāl tās attiecas uz TP līmenī 
risināmiem jautājumiem (neregulē augstāka līmeņa 
tiesību akti), t.sk. pašvaldības deleģējumam noteikt 
prasības TIAN. 

Nosacījumos izvirzītā prasība par informācijas 
iekļaušanu ir ievērota, to atspoguļojot Paskaidrojuma 
rakstā, tomēr jānorāda, ka saskaņā ar MK 30.04.2013. 
noteikumu Nr. 628 35. punktu, TP Paskaidrojuma rakstā 
ietver spēkā esošo teritorijas plānojumu, 
lokālplānojumu un detālplānojumu īstenošanas 
izvērtējumu, sagatavotās teritorijas plānojuma 
redakcijas risinājumu aprakstu un tā atbilstību 
ilgtspējīgas attīstības stratēģijai.  Citu tiesību aktu 
juridiskais regulējums ir jāievēro neatkarīgi no tā, vai 
teritorijas attīstības plānošanas dokumentā dota 
norāde uz to. 

Savukārt MK 03.02.2009. noteikumu Nr. 108 
„Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi” 
3.2. apakšpunkts noteic, ka normatīvā akta projektā 
neietver normas, kas dublē normatīvā akta ietverto 
normatīvo regulējumu. TIAN nav iekļautas tādas 
prasības, kas dublē citu normatīvu regulējumu. 

2. Plānojumā norādīt, ka elektroapgādes projektēšana un būvniecība ir īpaša būvniecība, kura jāveic 
saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 573 „Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju 
būvnoteikumi”. 

3. Plānojuma teritorijā plānoto inženierkomunikāciju izvietojumam jāatbilst LBN 008-14 „Inženiertīklu 
izvietojums”. Pie esošajiem un plānotajiem energoapgādes objektiem jānodrošina ērta piekļūšana AS 
„Sadales tīkls” personālam, autotransportam u. c. to tehnikai. 

4. Plānojumos norādīt noteiktās aizsargjoslas gar elektriskajiem tīkliem, ko nosaka Aizsargjoslu likuma 16. 
pantā. 

5. Izstrādājot plānojumu, iekļaut prasības par aprobežojumiem, kas noteikti saskaņā ar Aizsargjoslu likumu 
(īpaši 35. un 45. panta prasībām). 

6. Plānojumā ietvert prasības par elektrotīklu ekspluatāciju un drošību, kā arī prasības vides un cilvēku 
aizsardzībai, ko nosaka MK noteikumi Nr. 982 „Enerģētikas infrastruktūras objektu aizsargjoslu 
noteikšanas metodika" – 3.,8. – 11. punkts. 

7. Elektroenerģijas lietotāju elektroapgādes kārtību, elektroenerģijas tirgotāja un elektroenerģijas sistēmas 
operatora un lietotāja tiesības un pienākumus elektroenerģijas piegādē un lietošanā nosaka MK 
noteikumi Nr. 50 „Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi”. 

8. Jaunu elektroietaišu pieslēgšana un atļautās slodzes palielināšana AS „Sadales tīkls” notiek saskaņā ar 
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmumu „Sistēmas pieslēguma noteikumiem 
elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem”. 

9. Plānojuma paskaidrojošā daļā lūdzam iekļaut informāciju, ko nosaka Enerģētikas likuma 19., 191, 23. un 
24. pants. 

10. Veicot jebkādus darbus/darbības aizsargjoslās, kuru dēļ nepieciešams objektus aizsargāt, tie jāveic pēc 
saskaņošanas ar attiecīgā objekta īpašnieku; 

10. Pieņemts zināšanai. Neattiecas uz TP risinājumu 
izstrādi. 
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11. Plānojumu grafiskās daļas kartes mērogi: 1:500 līdz 1:2000. Vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma 
izmanto Latvijas ģeodēziskajā koordinātu sistēmā LKS 92 TM izstrādātu topogrāfisko karti (ne vecāku 
par pieciem gadiem ar mēroga nenoteiktību 1:2000 līdz 1:10000). 

11. Ņemt vērā, izstrādājot TP. Tā izstrāde veikta, 
ievērojot normatīvo aktu prasības. Informācija par 
izmantoto kartogrāfisko pamatni un karšu mērogu 
iekļauta TP Grafiskās daļas kartē „Funkcionālais 
zonējums, apgrūtinājumi un aprobežojumi”. 

12. Pirms plānojuma iesniegšanas publiskajai apspriešanai un tā augšupielādes TAPIS sistēmā, plānojumu ar 
elektroapgādes tehnisko risinājumu elektroniskā formātā iesniegt portālā saskano.sadalestikls.lv. 

12. Prasība nav ievērota, jo TP līmenī netiek risināti 
detalizēti elektroapgādes tehniskie risinājumi. 

11. SIA „Tet” 
 Nosacījumi nav saņemti. Komentārs nav nepieciešams – nosacījumi netika 

izsniegti. 

Saskaņā ar MK 14.10.2014. noteikumu Nr. 628 
62. punktu, ja institūcija noteiktajā termiņā nav sniegusi 
nosacījumus, tiek pieņemts, ka tai nav publiskas 
intereses par attiecīgo plānošanas dokumentu. 

12. VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” 
 Ņemt vērā, ka saskaņā ar Ūdens apsaimniekošanas likuma prasībām ūdensobjekti ir jāapsaimnieko atbilstoši 

upju baseinu apgabalu apsaimniekošanas plānos noteiktajiem vides kvalitātes mērķiem un izvirzītajiem 
pasākumiem. Saskaņā ar Daugavas upju baseinu apgabala apsaimniekošanas plānā 2016.-2021. gadam 
iekļauto informāciju, Viļānu novada teritorijā atrodas 4 upju ūdensobjekti (D459 Malta, D463 Rēzekne, 
D441SP Meirānu kanāls un D478SP Oša). Ņemt vērā arī Daugavas upju baseinu apgabala plūdu riska 
pārvaldības plānā 2016.-2021. gadam iekļauto informāciju. 

Ņemts vērā, izstrādājot TP risinājumus. Konkrētas 
prasības nav izvirzītas. 

13. Latgales plānošanas reģions 
 Aicina ievērot Latgales stratēģijā 2030 noteikto ilgtermiņa redzējumu reģiona attīstībai, Latgales plānošanas 

reģiona teritorijas plānojumā 2006.-2026. gadam iestrādātās prasības apdzīvojuma un urbāno teritoriju 
plānošanai, kuras ir atrunātas III daļas „Teritorijas plānojuma vadlīnijas” 2. nodaļā. 

Ņemts vērā TP izstrādes procesā. Informācija par 
augstāka līmeņa plānošanas dokumentiem atspoguļota 
Paskaidrojuma raksta II nodaļā „Teritoriālais konteksts”. 
 Izstrādājot teritorijas plānojumu, aicina ņemt vērā arī Latgales plānošanas reģiona teritorijas plānojuma 

2006.-2026. gadam III daļas „Teritorijas plānojuma vadlīnijas” 1. nodaļā „Vispārējas vadlīnijas attīstības 
plānošanai” ietvertos nosacījumus. Minētās prasības un nosacījumi LPR attīstības plānošanas dokumentos 
nav mainījušies kopš dokumentu apstiprināšanas brīža. 
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Ievērojot Attīstības plānošanas sistēmas likuma 12. panta septīto daļu, LPR iesaka izvērtēt iespēju Viļānu 
novada teritorijas plānojumam noteikt darbības termiņu līdz 2030. gadam vai, sekojot praksei, nenoteikt 
termiņu vispār. Teritorijas plānojumu izstrādes procesā šobrīd valstī vērojama tendence nenoteikt teritorijas 
plānojumu darbības termiņu, kas nav pretrunā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

Iesaka ievērot Teritorijas attīstības plānošanas likuma 23. panta pirmo daļu: “vietējās pašvaldības teritorijas 
plānojumu izstrādā atbilstoši vietējās pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģijai un, ievērojot citus 
nacionāla, reģionāla un vietēja līmeņa attīstības plānošanas dokumentus”. Viļānu novada ilgtspējīgas 
attīstības stratēģijas darbības termiņš, saskaņā ar Latgales plānošanas reģiona attīstības stratēģiju līdz 
2030. gadam un Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2030. gadam, arī ir noteikts 2014.-2030. gadam 
(Viļānu novada domes 2014. gada 13. februāra lēmums Nr. 3., 8). 

Prasība daļēji ievērota. 

TP ir ilgtermiņa plānošanas dokumentus, un saskaņā ar 
Rēzeknes novada pašvaldības domes 23.09.2021. 
pieņemto lēmumu, ir grozīts TP nosaukums, t.sk. 
nenosakot tā īstenošanas termiņu. 

2021. gadā veiktās teritoriālās reformas rezultātā, 
bijušais Viļānu novads iekļauts Rēzeknes novada 
sastāvā. Rēzeknes novadam kopā ar Rēzeknes 
valstspilsētu tiek izstrādāta jauna kopēja ilgtspējīgas 
attīstības stratēģija laika periodam līdz 2038. gadam 
(situācija uz 2022. gada februāri). 

Ievietojot informāciju par teritorijas attīstības plānošanas dokumenta izstrādi un sabiedrības iesaisti procesā 
pašvaldības internetvietnē un TAPIS, aicina ņemt vērā arī Fizisko personu datu apstrādes likumu, kas stājās 
spēkā 2018. gada 5. jūlijā. 

Prasība ievērota. 

14. Rēzeknes novada pašvaldība (līdz 01.07.2021.) 
 1. Izstrādājot Viļānu novada teritorijas plānojumu 2019.-2031. gadam, ņemt vērā Saistošajos noteikumos 

noteiktās prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei funkcionālo zonējumu un publisko infrastruktūru 
teritorijās, kas robežojas ar Rēzeknes novadu (Nagļu, Rikavas, Sakstagala un Silmalas pagasts). 

 
 
 

2. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos iekļaut prasību, ka, izstrādājot detālplānojumu 
teritorijā, kas pilnībā robežojas vai atrodas līdz 500 m attālumā no Rēzeknes novada teritorijas robežas, 
detālplānojuma projektu iesniegt izvērtēšanai Rēzeknes novada pašvaldībā gadījumos, kad 
detālplānojuma teritorijā esošā vai plānotā objekta ekspluatācija saistīta ar aizsargjoslu izveidošanu, kas 
ietekmē Rēzeknes novada pašvaldības teritorijā esošo nekustamo īpašumu izmantošanu. 

3. Teritorijas plānojuma izstrādes gaitā lūdz informēt par objektiem, kas tiek plānoti Rēzeknes novada 
pašvaldības administratīvo robežu tuvumā un varētu būtiski ietekmē novada teritorijas izmantošanu un 
radīt ietekmi uz vidi, kā arī Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos iekļaut prasību, ka pirms 
ražošanas, kā arī citu apkārtējās vides stāvokli vai dzīves kvalitāti ietekmējošo objektu būvniecības, kas 
robežojas vai atrodas līdz 500 m attālumā no Rēzeknes novada teritorijas, veicama publiskās 
apspriešanas procedūra, rakstiski informējot par publiskās apspriešanas pasākumiem Rēzeknes novada 
pašvaldību. 

 

1. Prasība ievērota. TP izstrādē ņemti vērā kaimiņu 
pašvaldību (līdz 01.07.2021.) teritorijas plānojumi. 
Informācija iekļauta Paskaidrojuma raksta II nodaļas  
„Teritoriālais konteksts” sadaļā „Kaimiņu pašvaldību 
teritorijas attīstības plānošanas dokumentu 
izvērtējums”. 

2. Prasība nav ievērota, jo nav tiesiska pamatojuma 
iekļaut šādu prasību Viļānu apvienības TIAN. Līdz 
01.07.2021. pastāvošais Viļānu novads iekļauts 
Rēzeknes novada pašvaldības sastāvā. 

 

3. Prasība nav ievērota, jo nav tiesiska pamatojuma 
iekļaut šādu prasību Viļānu apvienības TIAN. Līdz 
01.07.2021. pastāvošais Viļānu novads iekļauts 
Rēzeknes novada pašvaldības sastāvā. 
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4. Rēzeknes novada pašvaldība ir ieinteresēta saskaņot objektu ar aizsargjoslām (ūdensteču, ūdenstilpju, 
valsts autoceļu u.c.) vienotus aizsargjoslu platumus objektiem, kuri šķērso vai atrodas abu novadu 
teritorijās, saņemt informāciju par citu objektu aizsargjoslām, ja aizsargjoslām, ja tās skar arī Rēzeknes 
novadu. 

5. Informējam, ka šobrīd norit Rēzeknes novada teritorijas plānojuma izstrāde, ar tās gaitu un materiāliem, 
kā arī spēkā esošu pašvaldības plānošanas dokumentu var iepazīties vienotā ģeotelpiskās informācijas 
portālā www.geolatvija.lv un novada mājaslapā šādā vietnē: […] 

4. Ņemts vērā, nosakot apgrūtinājumus minētajiem 
objektiem. 

 
 

5. Ņemts vērā. Ņemot vērā 2021. gadā veikto 
teritoriālo reformu, kā rezultātā bijušais Viļānu 
novads iekļauts Rēzeknes novada sastāvā, TP 
risinājumi iespējami saskaņoti ar spēkā esošo 
Rēzeknes novada teritorijas plānojumu. 

15. Riebiņu novada pašvaldība (līdz 01.07.2021.) 
 Nosacījumi nav saņemti. Komentārs nav nepieciešams – nosacījumi netika 

izsniegti. 

Saskaņā ar MK 14.10.2014. noteikumu Nr. 628 
62. punktu, ja institūcija noteiktajā termiņā nav sniegusi 
nosacījumus, tiek pieņemts, ka tai nav publiskas 
intereses par attiecīgo plānošanas dokumentu. 

16. Varakļānu novada pašvaldība 
 Nosacījumi nav saņemti. Komentārs nav nepieciešams – nosacījumi netika 

izsniegti. 

Saskaņā ar MK 14.10.2014. noteikumu Nr. 628 
62. punktu, ja institūcija noteiktajā termiņā nav sniegusi 
nosacījumus, tiek pieņemts, ka tai nav publiskas 
intereses par attiecīgo plānošanas dokumentu. 
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V PUBLISKO APSPRIEŠANU MATERIĀLI 
5.1. TERITORIJAS PLĀNOJUMA 2.0 REDAKCIJAS PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS SANĀKSMES 
PROTOKOLS 
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5.2. ZIŅOJUMS PAR TERITORIJAS PLĀNOJUMA 2.0 REDAKCIJAS PUBLISKĀS 
APSPRIEŠANAS REZULTĀTIEM 
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5.3. TERITORIJAS PLĀNOJUMA 3.0 REDAKCIJAS PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS SANĀKSMES 
PROTOKOLS 

 
 

RĒZEKNES NOVADA VIĻĀNU APVIENĪBAS TERITORIJAS PLĀNOJUMA 3.0 REDAKCIJAS PUBLISKĀS 
APSPRIEŠANAS SANĀKSMES PROTOKOLS  

 
 
Viļānu kultūras namā, 2022. gada 1.jūlijā 
Kultūras laukumā 2, Viļānos, Rēzeknes novadā   
                                                
Sanāksmes sākums plkst. 12.00 

 
Darba kārtība: 

1. Informācija par Teritorijas plānojuma pilnveidoto redakciju 
2. Diskusija un jautājumi par teritorijas plānojuma risinājumiem  

 
Sanāksmi vada –  Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas  teritorijas plānotāja - 
kartogrāfe Tatjana Kārkliniece,  
Teritorijas plānojuma projekta vadītāja no SIA METRUM - Māra Kalvāne 
Protokolē –  Māra Kalvāne 
Sanāksmē piedalās – skatīt dalībnieku reģistrācijas lapu pielikumā. 

 
1. Informācija par Teritorijas plānojuma pilnveidoto redakciju 

Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas teritorijas plānotāja-kartogrāfe Tatjana 
Kārkliniece atklāj sanāksmi, informējot par dokumenta izstrādes mērķi un Teritorijas plānojuma 
pilnveidošanas procesu. Papildus informē par priekšlikumu jaunu ielu nosaukumiem Jaunviļānu ciemā. 
Dod vārdu Rēzeknes novada Viļānu apvienības teritorijas plānojuma (turpmāk – Viļānu TP) projekta 
vadītājai no SIA “METRUM” puses – Mārai Kalvānei. 

Māra Kalvāne iepazīstina sanāksmes dalībniekus ar Viļānu TP projekta risinājumiem pilnveidotajā 
redakcijā. Būtiskākie risinājumi iekļauj – precizētas ciemu robežas (Dekšāres un Jaunviļānu ciemiem); 
precizētas piesārņotās un potenciāli piesārņotās vietas, un aizsargjoslas; noteiktas teritorijas ar īpašiem 
noteikumiem – Teritorijas, kurās ierīkojamas centralizētas ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas 
(TIN15) Viļānu pilsētā un ciemos; precizēti un pilnveidoti Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi; 
precizētas ielu sarkanās līnijas; papildināta un precizēta informācija Paskaidrojuma rakstā. 

 

2. Diskusija un jautājumi par teritorijas plānojuma risinājumiem  

 

Sanāksmes dalībnieks interesējas, vai ir ņemts vērā iesniegums par funkcionālā zonējuma maiņu Viļānu 
pilsētā.  

M.Kalvāne atbild, ka iesniegums ir ņemts vērā, Viļānu TP pilnveidotajā redakcijā iekļaujot risinājumu ar 
plānotu savrupmāju apbūvi pie esošās dzīvojamās ēkas. 

Sanāksmes dalībnieki pulcējas pie kartēm, uzdodot inviduālus jautājumus gan klātesošajiem pašvaldības 
pārstāvjiem, gan M.Kalvānei. 

Sanāksme slēgta plkst. 12:30 

 
Sanāksmes vadītāja    T.Kārkliniece     Protokolēja    M.Kalvāne 
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5.4. ZIŅOJUMS PAR TERITORIJAS PLĀNOJUMA 3.0 REDAKCIJAS PUBLISKĀS 
APSPRIEŠANAS REZULTĀTIEM 
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VI INSTITŪCIJU ATZINUMI 
6.1. TERITORIJAS PLĀNOJUMA 2.0 REDAKCIJA 
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VII ZIŅOJUMS PAR INSTITŪCIJU ATZINUMIEM 
7.1. TERITORIJAS PLĀNOJUMA 2.0 REDAKCIJA 
 

ATZINUMS KOMENTĀRS PAR ATZINUMA ŅEMŠANU VĒRĀ 

Valsts vides dienests 

Dienests sniedz šādas atsauksmes par Viļānu apvienības teritorijas plānojuma projektu: 
 

1. Grafiskajā daļā nav attēlotas un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos (turpmāk 
– TIAN) iekļautas teritorijas ar īpašiem noteikumiem – Teritorijas, kurās ierīkojamas 
centralizētas ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas (TIN), kā arī teritorijas plānojuma 
projektā nav informācijas par to, ka Viļānu pilsētā, Dekšāres, Aļņu, Radopoles, Strupļu un 
Jaunviļānu ciemu teritorijās, kur tiek plānota savrupmāju, mazstāvu, publiskās apbūves un 
jauktas centra apbūves teritoriju paplašināšana, būtu izvērtēti vides riski, kā tas noteikts 
Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6. panta trešajā daļā un MK noteikumu Nr. 240 148. 
punktā. 

Tāpēc lūdzam Grafiskajā daļā uzrādīt Teritorijas, kurās ierīkojamas centralizētas 
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas (TIN), veikt vides risku izvērtēšanu (t.sk. ņemot vērā 
ietekmes no piesārņotajām un potenciāli piesārņotajām vietām, kapsētu (to 300 m 
sanitārajās aizsargjoslās) ietekmes uz lokālo ūdensapgādi, decentralizēto sistēmu ietekmes 
uz pazemes ūdens ņemšanas vietām un to bakterioloģiskajām un ķīmiskajām aizsargjoslām, 
ietekmes uz virszemes ūdeņu kvalitāti un jūtību no piesārņojuma (ņemot vērā upju baseinu 
apsaimniekošanas plānus), ietekmes uz pazemes ūdeņu kvalitāti un aizsargātību no 
piesārņojuma, paaugstināta gruntsūdens līmeņa un applūšanas risku iespējamās ietekmes 
uz lokālajām ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmām, ūdenssaimniecības pakalpojumu 
sniedzēja attīstības plānus, kā arī apzinoties līdzšinējo pieredzi - lokālo ūdensapgādes un 
sadzīves kanalizācijas ierīču apsaimniekošanas problēmas un ar kādiem līdzekļiem reāli tiks 
panākta mājsaimniecību pieslēgšanās pašvaldības centralizētajām ūdensapgādes un 
kanalizācijas sistēmām pēc to izbūves) un nodrošināt atbilstošu (vides riskus samazinošu) 
prasību iekļaušanu TIAN. Dienests vērš uzmanību, ka vides risku izvērtēšana teritorijas 
plānojumā ir veicama atbilstoši teritorijas attīstības plānošanas līmenim. 

 

Ņemts vērā, pilnveidojot teritorijas plānojuma 
2.0 redakciju: 

1. Ņemot vērā aktuālo informāciju par esošajiem un 
plānotajiem centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas 
inženiertīkliem, kā arī plānošanas procesā veicot vides 
risku izvērtējumu atbilstoši šim teritorijas attīstības 
plānošanas līmenim, ar teritorijas plānojuma 
3.0 redakcijas risinājumu noteiktas un grafiski attēlotas  
teritorijas ar īpašiem noteikumiem – Teritorijas, kurās 
ierīkojamas centralizētas ūdensapgādes un kanalizācijas 
sistēmas (TIN15) Viļānu pilsētā un ciemos. 
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2. Grafiskajā daļā ir attēlotas sanitārās aizsargjoslas ap notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, kuru 
jauda ir lielāka par 5 kubikmetriem notekūdeņu diennaktī. Dienests ir konstatējis, ka piecām 
notekūdeņu attīrīšanas iekārtām (turpmāk – NAI) – Dekšārēs (kadastra apzīmējums 7848 
006 0432), Strupļos (kadastra apzīmējums 7890 003 0286), Skudnovkā (pie bijušās Dilmaņu 
pamatskolas), Radopolē (kadastra apzīmējums 7898 009 0418) un SIA „Silgali-I” teritorijā 
(kadastra apzīmējums 7898 003 0356) ir norādīta neatbilstoša vai nav uzrādīta sanitārā 
aizsargjosla. Sanitārās aizsargjoslas ap NAI ir nosakāmas atbilstoši Aizsargjoslu likuma 28. 
panta trešajai un ceturtajai daļai. No tā izriet, ka Dekšāres, Strupļu un Radopoles NAI ir 
nosakāma 200 m sanitārā aizsargjosla, bet Skudnovkas NAI un SIA „Silgali-I” ir nosakāma 50 
m sanitārā aizsargjosla. Dienests norāda, ka saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 55. panta 
3. punktu sanitārajā aizsargjoslā ap NAI ir aizliegta jaunu ēku būvniecība, kas nav saistīta ar 
NAI darbību, tādējādi Dienests lūdz attiecīgi koriģēt teritorijas plānojuma projektu un 
neparedzēt būvniecību nevienā no Viļānu apvienībā esošajām sanitārajām aizsargjoslām ap 
NAI, kas būtu pretēji Aizsargjoslu likumā noteiktajam. Dienests arī aicina Rēzeknes novada 
pašvaldību informēt esošos un potenciālos zemju īpašniekus par sanitārās aizsargjoslas 
apgrūtinājumu esamību, jo šobrīd attēlotais funkcionālais zonējums var maldināt 
ieinteresēto sabiedrību. 

3. Grafiskajā daļā nav atbilstoši uzrādītas bijušās atkritumu izgāztuves: „Peismola”, Dekšāres 
pagastā (zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 7848 005 0250) un „Vecmurāni”, Sokolku 
pagastā (zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 7890 003 0190). Dienests norāda, ka 
saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 28. panta pirmo un otro daļu abām augstākminētajām 
bijušajām izgāztuvēm arī pēc to rekultivācijas ir nosakāma 100 m sanitārā aizsargjosla un 
tajā ir jāievēro 55. pantā noteiktie aprobežojumi. Tādējādi Dienests aicina veikt 
nepieciešamās izmaiņas un uzrādīt sanitārās aizsargjoslas. 

4. Grafiskajā daļā nav atbilstoši uzrādīta bijusī lopu kapsēta Sokolku pagastā (zemes vienībā ar 
kadastra apzīmējumu 7890 001 0138). Dienests norāda, ka saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 
26. panta pirmo un otro daļu, kā arī Ministru kabineta 2009. gada 29. septembra 
noteikumiem Nr. 1114 „Noteikumi par dzīvnieku kapsētas iekārtošanas, reģistrācijas, 
uzturēšanas, darbības izbeigšanas un likvidēšanas kārtību un aizsargjoslu noteikšanas 
metodiku ap dzīvnieku kapsētām”, augstākminētajai lopu kapsētai arī pēc tās slēgšanas ir 
nosakāma atbilstoša sanitārā aizsargjosla un tajā ir jāievēro Aizsargjoslu likuma 53. pantā 
noteiktie aprobežojumi. Tādējādi Dienests aicina veikt nepieciešamās izmaiņas un uzrādīt 

2. Grafiskajā daļā attēlotas sanitārās aizsargjoslas ap 
notekūdeņu attīrīšanas iekārtām atbilstoši Dienesta un  
Rēzeknes novada pašvaldības precizētai aktuālajai 
informācijai, papildus izvērtējot teritorijas plānojuma 
redakcijā noteikto funkcionālo zonējumu aizsargjoslu 
teritorijās. 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. Grafiskajā daļā attēlotas bijušās atkritumu izgāztuves un 

to sanitārās aizsargjoslas atbilstoši Dienesta un Rēzeknes 
novada pašvaldības precizētai aktuālajai informācijai, 
papildus izvērtējot teritorijas plānojuma redakcijā 
noteikto funkcionālo zonējumu aizsargjoslu teritorijās. 

 

4. Grafiskajā daļā attēlota bijusī lopu kapsēta, taču ne 
sanitārā aizsargjosla. Saskaņā ar VSIA  „Latvijas Vides, 
ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” Piesārņoto un 
potenciāli piesārņoto vietu reģistra informāciju, kapsēta 
savu darbību beidza 1996. gadā, savukārt Ministru 
kabineta 29.12.1998. noteikumu Nr. 502  „Aizsargjoslu ap 
kapsētām noteikšanas metodika” 5. punkts nosaka, ka 
Kapsētām, kurās apbedīšana ir pārtraukta vismaz 
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sanitāro aizsargjoslu. 

 

 

5. Grafiskajā daļā nav atbilstoši uzrādīta AS „Agrofirma Viļāni” teritorijā esošā biogāzes 
ražotne. Dienests norāda, ka saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 28. panta otrās prim daļas 
2.apakšpunktu pārstrādes uzņēmumiem, kuri pārstrādā pārtikā neparedzēto dzīvnieku 
izcelsmes 1. un 2. kategorijas blakusproduktus, ir nosakāma 50 m sanitārā aizsargjosla un 
tajā ir jāievēro 55. pantā noteiktie aprobežojumi. Tādējādi Dienests aicina veikt 
nepieciešamos papildinājumus un uzrādīt attiecīgo sanitāro aizsargjoslu. 

6. Grafiskajā daļā nav uzrādītas visas piesārņotās un potenciāli piesārņotās vietas, kas 
apzinātas un publicētas VSIA „Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”. Dienests 
aicina papildināt Grafisko daļu ar trūkstošo informāciju par nesankcionēto izgāztuvi Viļānos 
(piesārņotās vietas reģ. Nr. 78175/3594). 

 

7. Grafiskajā daļā nav uzrādītas šādas degvielas uzpildes stacijas un 25 m drošības aizsargjoslas 
ap tām: AS „Strūžānu kūdras fabrika” teritorijā, Viļānu pagastā (zemes vienībā ar kadastra 
apzīmējumu 7898 008 0014), SIA „Priedaine” teritorijā, Dekšāres pagastā (zemes vienībā ar 
kadastra apzīmējumu 7848 003 0491), LPKS „Viļāni” teritorijā, Viļānu pagastā (zemes vienībā 
ar kadastra apzīmējumu 7898 003 0319). Lūdzam attiecīgi papildināt Grafisko daļu. 

 

 

8. Grafiskajā daļā nav uzrādīti visi LVĢMC datubāzē reģistrētie ūdensapgādes urbumi un tiem 
noteiktās aizsargjoslas (stingrā režīma, bakterioloģiskās, ķīmiskās), piemēram, trūkst 
informācijas par ūdens ņemšanas vietām LPKS „Viļāni” teritorijā, AS „Agrofirma Viļāni” 
teritorijā u.c. Lūdzam uzrādīt visas ūdens ņemšanas vietas un aizsargjoslas ap tām saskaņā 
ar Aizsargjoslu likuma 9. pantu un ņemt vērā 39. pantā noteiktos aprobežojumus. 

25 gadus, aizsargjosla nav nepieciešama, […]. Tādējādi, 
konkrētajā gadījumā ir pagājis vairāk nekā normatīvajā 
aktā noteiktais termiņš, un līdz ar to arī aizsargjosla nav 
nepieciešama. 

5. Grafiskajā daļā attēlota bijušās AS „Agrofirma Viļāni” 
teritorijā esošā biogāzes ražotne un tās sanitārā 
aizsargjosla atbilstoši Dienesta un Rēzeknes novada 
pašvaldības precizētai aktuālajai informācijai, papildus 
izvērtējot teritorijas plānojuma redakcijā noteikto 
funkcionālo zonējumu aizsargjoslas teritorijā. 

6. Grafiskajā daļā precizētas piesārņotās un potenciāli 
piesārņotās vietas, kas apzinātas un publicētas 
VSIA „Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas 
centrs”, atbilstoši Rēzeknes novada pašvaldības 
precizētai aktuālajai informācijai. 

7. Grafiskajā daļā attēlotas atzinumā norādītās degvielas 
uzpildes stacijas, kas  atrodas AS „Strūžānu kūdras 
fabrika” teritorijā un SIA „Priedaine” teritorijā, kā arī 
25 m drošības aizsargjoslas ap tām. Grafiski nav attēlota 
Dienesta atzinumā norādītā degvielas uzpildes stacija 
LPKS „Viļāni” teritorijā, jo saņemta īpašnieka informācija, 
ka šim objektam ir izsniegta B kategorijas piesārņojošās 
darbības atļauja, taču tā būvniecība nav īstenota. 

8. Ne valsts, ne pašvaldības līmenī nav apkopota un 
pieejama pilnīga informācija par ūdensapgādes 
urbumiem un to aizsargjoslām, līdz ar to, pilnveidojot 
teritorijas plānojuma 2.0 redakciju, urbumi un to 
aizsargjoslas attēlotas Grafiskajā daļā atbilstoši tai 
informācijai, kas ir pieejama Rēzeknes novada pašvaldībā 
(izmantojot ūdensapgādes urbumu pases u.tml.). 
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Dabas aizsardzības pārvalde 

Lūdz veikt precizējumus un papildināt teritorijas plānojuma dokumentus. 
 

1. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi: 

 

 

 

 

 

1.1. Saistībā ar 3.2.5. apakšnodaļu atgādinām, ka dabas lieguma „Lubāna mitrājs” individuālie 
aizsardzības un izmantošanas noteikumi1 paredz noteiktus ierobežojumus attiecībā uz 
meliorācijas sistēmu renovāciju, rekonstrukciju un citām ar meliorāciju saistītām darbībām, 
kas izraisa pazemes ūdeņu, gruntsūdeņu un virszemes ūdeņu līmeņa maiņu. Tāpat noteikti 
ierobežojumi ir attiecināmi uz meliorācijas sistēmām, kas iekļautas mikroliegumu 
teritorijās. Pieļaujamās darbībām ar meliorācijas sistēmām mikroliegumu un to buferzonu 
teritorijās detalizēti noteiktas Ministru kabineta noteikumos2. Atgādinām, ka veicot 
jebkāda veida darbības ar meliorācijas sistēmām, nepieciešams ņemt vērā arī specifiskos 
normatīvos aktus, piemēram, iepriekš minētos. 

1.2. Attiecībā uz 3.6. apakšnodaļas „Prasības derīgo izrakteņu ieguvei” 91. punktu atgādinām, 
ka mikroliegumi nav nosakāmi kā īpaši aizsargājamas dabas teritorijas. To aicinām ievērot 
arī citos ar teritorijas plānošanu saistītajos dokumentos. Informējam, ka Ministru kabineta 
noteikumi2 nosaka konkrēto dabas vērtību aizsardzībai veidotus mikroliegumus, kuros nav 
atļauta derīgo izrakteņu ieguve. Tāpat derīgo izrakteņu ieguves ierobežojumi ir noteikti 
dabas pieminekļu teritorijās3. 

 

Ņemts vērā, pilnveidojot teritorijas plānojuma 
2.0 redakciju: 

1. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi (turpmāk 
– TIAN) tiek izdoti kā pašvaldības saistošie noteikumi, līdz 
ar to ir jāievēro Ministru kabineta 03.02.2009. noteikumu 
Nr. 108 „Normatīvo aktu projektu sagatavošanas 
noteikumi” 3.2. apakšpunkts, kas nosaka: Normatīvā akta 
projektā neietver normas, kas dublē augstāka vai tāda 
paša spēka normatīvā akta tiesību normās ietverto 
normatīvo regulējumu.  

1.1. Pieņemts zināšanai. Ievērojot normatīvo aktu 
hierarhiju, Ministru kabineta noteikumi prevalē pār 
pašvaldības sasitošajiem noteikumiem un ir ievērojami 
primāri. 

 

 
 
 

1.2. Precizēts TIAN 91. punkts, svītrojot norādīto attiecībā 
uz derīgo izrakteņu ieguvi īpaši aizsargājamās dabas 
teritorijās. 

 

 

 

 
1 Ministru kabineta 2009. gada 10. februāra noteikumi Nr. 135 “Dabas lieguma “Lubāna mitrājs” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”. 
2 Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumi Nr. 940 “Noteikumi par mikroliegumu izveidošanas un apsaimniekošanas kārtību, to aizsardzību, kā arī mikroliegumu un to buferzonu 
noteikšanu”. 
3 Ministru kabineta 2010. gada 16. marta noteikumi Nr. 264 “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”. 
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1.3. 3.8. apakšnodaļas „Prasības lauksaimniecībā izmantojamās zemes lietošanas kategorijas 
maiņai” 105. punktā ir atspoguļota nekorekta informācija. Atbilstoši Latvijā spēkā 
esošajiem normatīvajiem aktiem Dabas aizsardzības pārvalde nav tiesīga sniegt šajā punktā 
minētos saskaņojumus. Informējam, ka Dabas aizsardzības pārvalde atļauju zemes 
lietošanas kategorijas maiņai ir tiesīga sniegt tikai īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, kā 
to paredz normatīvie akti, kas nodrošina šo teritoriju aizsardzību un izmantošanu, 
piemēram, Ministru kabineta 2009. gada 10. februāra noteikumu Nr. 135 „Dabas lieguma 
„Lubāna mitrājs” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”. Savukārt Ministru 
kabineta4 noteikumu 3.3. apakšpunktā ir noteikts, ka sējot vai stādot mežu var ieaudzēt 
teritorijās, kas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Dabas aizsardzības pārvaldes 
uzturētajā valsts reģistrā nav reģistrētas kā īpaši aizsargājami biotopi un īpaši aizsargājamo 
sugu dzīvotnes. Arī šis normatīvais akts neparedz iespēju saņemt Dabas aizsardzības 
pārvaldes saskaņojumu, atļauju vai jebkāda cita veida dokumentu, kas ļautu 
aizsargājamajos biotopos un īpaši aizsargājamo sugu dzīvotnēs veikt meža ieaudzēšanu to 
sējot vai stādot. 

1.4. Attiecībā uz 4. nodaļu „Prasības teritorijas izmantošanai un apbūves parametriem katrā 
funkcionālajā zonā” atgādinām, ka atsevišķām darbībām, kas saistītas ar zemes lietošanas 
kategorijas maiņu īpaši aizsargājamās dabas teritorijās ir nepieciešams saņemt Dabas 
aizsardzības pārvaldes rakstisku atļauju. Attiecībā uz dabas pieminekļiem Ministru 
kabineta noteikumi3 paredz zināmus ierobežojumus tajos veikt zemes lietošanas 
kategorijas maiņu. 

2. Paskaidrojuma raksta sadaļas „Dabas vērtības” (14. lpp.) rindkopu par īpaši aizsargājamām 
dabas teritorijām nepieciešams papildināt ar informāciju par Viļānu pagastā esošo 
aizsargājamo ģeoloģisko un ģeomorfoloģisko dabas pieminekli „Trūpu Velna akmens”. 

3. Rēzeknes novada Viļānu apvienības pagasta, pilsētas un ciemu teritorijas funkcionālā 
zonējuma kartēs īpaši aizsargājamo dabas teritoriju, to funkcionālo zonu, mikroliegumu, to 
buferzonu u.c. objektu attēlošanu jāveic atbilstoši Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijas izstrādātajām vadlīnijām par teritorijas attīstības plānošanai izmantotajiem 

1.3. Svītrots attiecīgais TIAN punkts. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
1.4. Pieņemts zināšanai. 
 
 
 
 
 

2. Precizēts, papildinot ar norādīto informāciju. 

 
 
3. Prasība jau tika ievērota, izstrādājot teritorijas plānojuma 

2.0 redakciju. T.i., Grafiskā daļa ir izstrādāta Teritorijas 
attīstības plānošanas informācijas sistēmā (turpmāk – 
TAPIS) un ievērojot Ministru kabineta 08.07.2014. 

 
4 Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumi Nr. 308 “Meža atjaunošanas, meža ieaudzēšanas un plantāciju meža noteikumi” 
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ģeotelpiskajiem datiem. 

Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumu5 59. punktu un 56.3. apakšpunktu, Pārvalde 
sniedz atzinumu, ka Rēzeknes novada Viļānu apvienības teritorijas plānojuma 2.0 redakcija 
kopumā atbilst normatīvo aktu prasībām, bet veicami iepriekšminētie precizējumi un teksta 
daļas papildinājumi. 

noteikumu Nr. 392 „Teritorijas attīstības plānošanas 
informācijas sistēmas noteikumi” 19. punktā noteikto 
grafiskās daļas datu kopu struktūru un vadlīnijas.  

 

 

Veselības inspekcija 

Rēzeknes novada Viļānu apvienības teritorijas plānojuma 2.0 redakcijas risinājumi atbilst 
higiēnas prasībām. 

Komentārs nav nepieciešams – pozitīvs atzinums. 

VAS „Latvijas Valsts ceļi”  

TP neatbilst likumdošanas normatīvajiem aktiem, negarantē tajos paredzēto valsts autoceļu 
lietošanas, pārvaldes, aizsardzības un attīstības kārtību, tajā nav veikta likumdošanas normatīvo 
aktu savstarpējās atbilstības analīze, nav ievērots likuma virsvadības princips, un ņemta vērā 
pastāvošā likumdošanas hierarhija.  

LVC norāda uz svarīgākajām ar transporta infrastruktūru saistītajām neatbilstībām:  

1. TP–2.0 tiek sabiedrībai neizprotami un kļūdaini lietoti svarīgi normatīvajos aktos izmantotie 
termini, piemēram, kas ir “ceļš”, “autoceļš”, “iela”, “sarkanā līnija” u.t.t. LVC uzskata, ka 
teritorijas plānojumā jābūt ceļu nozares būtiskāko terminu definīcijām (sadaļā – definīcijas) 
ar atsauci uz likumiem, kuros tie pielietoti. Minētais nepieciešams, lai nodrošinātu vienotu 
pieeju dokumenta izstrādē un nodrošinātu tā uztveramību. TP–2.0 nav viennozīmīgi 
saprotams iepriekš minēto terminu pielietojums pēc to jēgas un būtības, kāda tā ir noteikta 
attiecīgajos normatīvajos aktos. Aicinām, ievērojot Ministru kabineta 2009. gada 3. februāra 
noteikumos Nr. 108 „Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi” prasības, 
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos (turpmāk – TIAN) iekļaut ar transporta 
infrastruktūru saistīto terminu definīcijas. 

 

 

2. Atbilstoši likuma „Par autoceļiem” 1., 2. un 4. pantam, „Aizsargjoslu likuma” 1. un 
13. pantam, „Zemes pārvaldības likuma” 8¹. pantam, Ministru kabineta 2013. gada 30. aprīļa 

Daļēji ņemts vērā, pilnveidojot teritorijas plānojuma 
2.0 redakciju: 
 
 
 
 
1. Norādāms, ka izstrādājot teritorijas plānošanas 

dokumentus, primāri tiek ievēroti ar teritorijas attīstības 
plānošanu un būvniecību saistītie normatīvie akti un 
plānojums tiek izstrādāts TAPIS un ievērojot Ministru 
kabineta 08.07.2014. noteikumu Nr. 392 „Teritorijas 
attīstības plānošanas informācijas sistēmas noteikumi”, 
kā arī ievērojot atzinumā minētos Ministru kabineta 
noteikumus Nr. 108, kas aizliedz dublēt citus normatīvos 
aktus, t.sk. iekļaut TIAN definīcijas, kas noteiktas citos 
normatīvajos aktos. 

Pārskatīts minēto terminu lietojums TIAN, kā arī svītrots 
47.3. apakšpunkts (2.0 redakcijā; 3.0 redakcija – 
48.3. apakšpunkts). 

2. Precizētas aizsargjoslas gar ielām un autoceļiem, ņemot 
vērā Ministru kabineta 22.02.2022. noteikumus Nr. 134 

 
5 Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumi Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 
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noteikumu Nr. 240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” 
89. un 91. punktam, Ministru kabineta 2017. gada 27. jūnija noteikumu Nr. 361 „Pašvaldību 
ceļu un ielu reģistrācijas un uzskaites kārtība” 2. punktam pašvaldība nav tiesīga valsts 
autoceļiem ciemu teritorijās piešķirt ielas statusu un noteikt sarkanās līnijas. Atbilstoši 
„Aizsargjoslu likuma” 13. panta 2. punkta 1. apakšpunktam pilsētās un ciemos sarkano līniju 
nosaka tikai kā esošu vai projektētu ielas robežu. To apstiprina arī likumā sniegtais termina 
skaidrojums – “sarkanā līnija” – līnija, kas norobežo ielas vai piebrauktuves (arī 
inženierkomunikāciju koridoru) izbūvei nepieciešamo teritoriju, kurā nekustamā īpašuma 
lietošanas tiesības aprobežotas saskaņā ar normatīvajiem aktiem, no apbūvējamās vai citādā 
veidā izmantojamās teritorijas un ko pilsētās un ciemos nosaka vietējā pašvaldība 
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā”.  

Termina “iela” likumiskais pielietojums noteikts: 

- likuma „Par autoceļiem” 2. pantā – „Iela ir transportlīdzekļu satiksmei paredzēta 
inženierbūve pilsētas teritorijā” (piemēram, Viļānu pilsētā), un „Autoceļiem ārpus pilsētas 
robežām apdzīvotās vietās var piešķirt nosaukumu “iela”, bet tas nemaina autoceļa 
piederību un tiesisko statusu”; 

- Ministru kabineta 2017. gada 27. jūnija noteikumu Nr. 361 „Pašvaldību ceļu un ielu 
reģistrācijas un uzskaites kārtība” 2. punktā – „Pašvaldības iela šo noteikumu izpratnē ir 
pašvaldības īpašumā esoša satiksmei paredzēta kompleksa inženierbūve pilsētas teritorijā 
un pašvaldības ceļš apdzīvotā vietā, kam ielas statusu piešķīrusi pašvaldība un kas ietverts 
teritorijas attīstības plānošanas dokumentos”.  

3. Atbilstoši Ministru kabineta 2013. gada 30. aprīļa noteikumu Nr. 240 „Vispārīgie teritorijas 
plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” 89. un 91. punktam ielu sarkanās līnijas 
nosaka atbilstoši katras ielas kategorijai un TIAN nosaka plānoto ielu kategorijas un tām 
atbilstošo sarkano līniju platumu. Vienai ielai tās dažādos posmos var būt arī dažādas 
kategorijas ar atšķirīgu sarkano līniju platumu. 

TP–2.0 Viļānu pilsētā norādītie ceļu P58 Viļāni – Preiļi – Špoģi (no 0,000 km līdz 3,500 km), 
P59 Viļāni – Ružina – Malta (no 0,000 km līdz 1,624 km) un V594 Viļāni – Guriliški – Mortiški 
(no 0,000 km līdz 1,110 km) posmi nav valsts autoceļi. Tās ir pašvaldības īpašumā esošas 
ielas. 

 

„Grozījumi Ministru kabineta 2001. gada 10. aprīļa 
noteikumos Nr. 162 „Autoceļu aizsargjoslu noteikšanas 
metodika””, kas stāsies spēkā tikai 01.07.2022. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Precizēts norādīto ceļu posmu/pašvaldību ielu statuss un 

aizsargjoslas TIAN, kā arī Paskaidrojuma raksts, svītrojot 
neprecizitātes attiecībā uz valsts reģionālo autoceļu P58, 
P59 un V594 posmiem Viļānu pilsētā. 
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4. Aizsargjoslas gar visiem valsts autoceļiem ārpus pilsētu robežām (tiem nevar tikt piešķirts 
ielas statuss) nosaka atbilstoši „Aizsargjoslu likuma” 13. panta 2. punkta 2. apakšpunktam, 
un to platums gar autoceļiem no ceļa ass uz katru pusi ir: 

a) valsts galvenajiem autoceļiem – 100 metru, 

b) valsts reģionālajiem autoceļiem – 60 metru, 

c) valsts vietējiem un pašvaldību autoceļiem – 30 metru. 

Norādām, ka atbilstoši „Aizsargjoslu likuma” 33. panta pirmajā daļā noteiktajam –  
“aizsargjoslas nosaka ar šo likumu un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā attēlo teritorijas 
plānojumos”. Šī paša panta piektajā daļā noteikts – “aizsargjosla tiek grozīta, ja saskaņā ar 
normatīvajiem aktiem maina aizsargjoslas platumu vai aizsargjoslas lielums mainās, atjaunojot 
vai pārbūvējot objektu, kuram ir noteikta aizsargjosla”. 

Šī paša panta sestajā daļā noteikts, ka “aizsargjosla tiek likvidēta, ja ir likvidēts objekts, kuram 
noteikta aizsargjosla”. Nosakot sarkanās līnijas pa autoceļu ceļu zemes nodalījuma joslu, 
aizsargjosla tiek likvidēta.  

Vēršam uzmanību, ka ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem atbilstoši normatīvo aktu 
hierarhijai, nav pieļaujams mainīt likumos noteikto. Pašvaldība ar TP nedrīkst mainīt esošo 
aizsargjoslu platumu, ņemot vērā, ka valsts autoceļiem noteikto aizsargjoslu platumi ar 
normatīvajiem aktiem nav mainīti, kā arī valsts autoceļi nav atjaunoti vai pārbūvēti (mainīta 
autoceļa trase), vai likvidēti. 

Savukārt, atbilstoši Ministru kabineta 2001. gada 10. aprīļa noteikumu Nr. 162 „Autoceļu 
aizsargjoslu noteikšanas metodika” (turpmāk – Noteikumi Nr.162) 4. punktā noteiktajam 
“autoceļa aizsargjoslu nosaka tā pašvaldība, kuras teritorijā atrodas attiecīgais autoceļš, 
saskaņojot ar Satiksmes ministriju (valsts autoceļiem) vai autoceļa īpašnieku (pārējiem ceļiem)”.  

Ņemot vērā iepriekš minēto, norādām, ka Rēzeknes novada pašvaldība nav saskaņojusi ar 
Satiksmes ministriju valsts autoceļu aizsargjoslu parametru izmaiņas.  

Pretēji likumdošanā noteiktajam TP–2.0 1. pielikumā „Ielu klasifikācija un ielu sarkano līniju 
platums Viļānu pilsētā un Viļānu apvienības ciemos” valsts autoceļiem tiek noteiktas sarkanās 
līnijas ceļu zemes nodalījuma joslā. 

 

4. Grafiski pārskatīta autoceļu aizsargjoslu atbilstība 
normatīvajiem aktiem, t.sk. Ministru kabineta 
22.02.2022. noteikumiem Nr. 134 „Grozījumi Ministru 
kabineta 2001. gada 10. aprīļa noteikumos Nr. 162 
„Autoceļu aizsargjoslu noteikšanas metodika””, kas 
stāsies spēkā 01.07.2022. 
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5. TIAN, iestrādājot ceļu kategorijas, valsts autoceļiem jāparedz tikai A (AI – AVI) kategorijas. B 
– E kategorijas pilsētu un ciemu teritorijās drīkst piešķirt tikai ielām, kas ir pašvaldības 
īpašumā. 

6. Lai nodrošinātu Aizsargjoslu likuma 13. pantā izvirzīto aizsargjoslu noteikšanas mērķi – 
„Aizsargjoslas gar ielām, autoceļiem un dzelzceļiem tiek noteiktas, lai samazinātu ielu, 
autoceļu un dzelzceļu negatīvo ietekmi uz vidi, nodrošinātu transporta maģistrāļu 
ekspluatāciju un drošību, kā arī izveidotu no apbūves brīvu joslu, kas nepieciešama ielu un 
autoceļu pārbūvei” – LVC savos nosacījumos „Viļānu novada teritorijas plānojuma 2019. – 
2031. gadam izstrādei” aicināja dzīvojamās un publiskās apbūves teritorijas plānot tādā 
attālumā no valsts autoceļiem, lai būtu nodrošināti apstākļi, kas neprasa papildus 
pasākumus aizsardzībai pret autotransporta radīto troksni, atbilstoši Ministru kabineta 
2013. gada 30. aprīļa noteikumu Nr. 240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un 
apbūves noteikumi” 147. punktam. Šī prasība netiek ņemta vērā. 

 

 
 

7. TP–2.0 nav izstrādāts transporta attīstības plāns, netiek norādīti plānotie ceļi un to 
pievienojumu vietas, atrisinot piekļūšanu katrai zemes vienībai, kā arī nav norādīti LVC 
reģistrētie pievienojumi valsts autoceļiem un to kategorijas. TIAN nav norādes, ka 
informācija par valsts autoceļiem reģistrētām ceļu pievienojumu vietām un to kategorijām 
atbilstoši Ministru kabineta 2008. gada 7. jūlija noteikumiem Nr. 505 „Noteikumi par 
pašvaldību, komersantu un māju ceļu pievienošanu valsts autoceļiem” ir iegūstama LVC. 

 

 

 

 

 

 

5. Precizētas ceļu kategorijas TIAN 1. pielikumā. Valsts 
autoceļu kategorijas papildus pievienotas TIAN 
6. pielikumā. 

6. Prasība jau tika ievērota, izstrādājot teritorijas plānojuma 
2.0 redakciju. T.i, būtiski samazinātas esošās ciemu 
teritoriju robežas salīdzinot ar spēkā esošo teritorijas 
plānojumu, kā arī netiek plānotas jaunas trokšņu jūtīgas 
apbūves teritorijas valsts autoceļu aizsargjoslu teritorijās. 

Norādāms, ka ar teritorijas plānojuma 2.0 redakcijas 
risinājumu tika attēlota viena teritorija ar īpašiem 
noteikumiem – Akustiskā diskomforta zona (TIN13), t.i., 
valsts galvenā autoceļa A12 „Jēkabpils-Rēzekne-Ludza-
Krievijas robeža (Terehova)” posmam, kur nepieciešami 
papildus būvakustiskie pasākumi. Šajā teritorijā atrodas 
gan esoša apbūve, gan vēl neapbūvētas teritorijas, kas kā 
apbūves teritorijas plānotas jau spēkā esošajā teritorijas 
plānojumā. 

7. Prasība nav ievērota, jo, saskaņā ar pašvaldības 
apstiprināto darba uzdevumu teritorijas plānojuma 
izstrādei un izvēlēto plānojuma detalizācijas pakāpi, t.sk. 
veikto iepirkumu plānošanas dokumenta izstrādei, šī 
teritorijas plānojuma ietvaros nav paredzēta transporta 
attīstības plāna izstrāde (norādot plānotos ceļus un to 
pievienojumu vietas, atrisinot piekļūšanu katrai zemes 
vienībai un norādot LVC reģistrētos pievienojumus valsts 
autoceļiem un to kategorijas). Atbilstoši Ministru 
kabineta 30.04.2013. Noteikumu Nr. 240 „Vispārīgie 
teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves 
noteikumi” 76. punktam, vispārīgu transporta attīstības 
plānu ietver Teritorijas plānojumā vai lokālplānojumā, 
bet, atbilstoši 77. punktam, detalizētu transporta 
attīstības plānu, kā tematisko plānojumu izstrādā 
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8. Atbilstoši „Zemes pārvaldības likuma” 7. pantam “paplašinot pilsētas un ciemus vai veidojot 

jaunas apbūves teritorijas, pirms teritorijas plānojuma, lokālplānojuma vai detālplānojuma 
apstiprināšanas vietējā pašvaldība un zemes īpašnieki vienojas par ielu būvniecībai to 
sarkanajās līnijās vai ceļu būvniecībai nepieciešamās zemes atsavināšanu vietējai 
pašvaldībai, kā arī par inženierbūvju būvniecību”. 

 

9. Par TIAN: 

1.1. Uzskatām, ka TIAN 20. punkts nav pašvaldības kompetencē. Autostāvvietu 
projektēšanu reglamentē Latvijas valsts standarti un citi saistošie normatīvie 
dokumenti. 

 

 

 

 

1.2. Uzskatām, ka TIAN 3.3.6. punktā „Žogi un aizsargsienas” – žogu būvniecība gar valsts 
autoceļiem (arī ciemu teritorijās) pieļaujama tikai pēc nosacījumu saņemšanas no VSIA 
„Latvijas Valsts ceļi” attiecīgās nodaļas. 

 
 
 
 

1.3. TIAN 6. pielikumā „Autoceļu aizsargjoslas” norādītie minimālās ceļa zemes nodalījuma 
joslas parametri neatbilst spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. LVC 2019. gada 
17. septembra nosacījumiem Nr. 4.6.1/11503 „Viļānu novada teritorijas plānojuma 
2019. – 2031. gadam izstrādei” pievienotajā tabulā tika sniegta informācija par 
Rēzeknes novada Viļānu apvienības teritoriju šķērsojošo valsts autoceļu ceļa zemes 
nodalījuma joslām un autoceļu kategorijām.  

pilsētām, ciemiem vai to daļām, vai, ja nepieciešams, 
visai pašvaldības teritorijai. 

8. Precizējumi vai papildinājumi nav veikti, jo likuma 
„Zemes pārvaldības likums” 7. pants nav attiecināms uz 
Viļānu apvienības teritorijas plānojumu. Ar šī plānošanas 
dokumenta risinājumu netiek paplašinātas Viļānu pilsētas 
un ciemu robežas vai veidotas jaunas apbūves teritorijas, 
bet tieši otrādi – samazinātas esošo ciemu teritorijas un 
iepriekš plānotās apbūves teritorijas. 

 
1.1. Precizējumi vai papildinājumi nav veikti, jo TIAN 

20. punkta (2.0 redakcijā; 3.0 redakcija – 19. punkts) 
redakcija nenosaka jaunu autostāvvietas normatīvu. 
Ministru kabineta 30.04.2013. noteikumu Nr. 240 
„Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un 
apbūves noteikumi” 5. punktā ir noteikts, ka objektam 
nepieciešamo transportlīdzekļu stāvvietu izbūve ir 
atļauta visās teritorijās, ja plānošanas dokumentos nav 
noteikts citādi. 

1.2. Precizējumi vai papildinājumi attiecībā uz saskaņošanas 
procesu nav veikti. Norādāms, ka publiskai apspriešanai 
nodotajā teritorijas plānojuma 2.0 redakcijā nav 
apakšnodaļas „Žogi un aizsargjoslas”, bet ir apakšnodaļa 
„Žogi”, kā arī žogu būvniecības un saskaņošanas kārtība 
nav TIAN kompetencē, jo to regulē Būvniecības 
normatīvie akti. 

1.3. Precizēts TIAN 6. pielikums. 

Papildus informējam, ka Rēzeknes novada pašvaldība 
31.05.2022.  ar vēstuli Nr. RNP/2022/4.16/1119 „Par valsts 
vietējo ceļu pārņemšanu pašvaldības īpašumā” ir informējusi 
Latvijas Republikas Satiksmes ministriju un VSIA „Latvijas 
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LVC uzskata, ka TP–2.0 ierobežo likumdošanā paredzētās Satiksmes ministrijas un VSIA “Latvijas 
Valsts ceļi” tiesības, kā arī valsts autoceļu lietošanas, pārvaldes, aizsardzības un attīstības 
iespējas. LVC nepiekrīt piedāvātajai TP–2.0 redakcijai, uzskata to par pārstrādājamu, ņemot 
vērā normatīvo aktu prasības autoceļu pārvaldības nodrošināšanā un sabiedrības intereses 
kvalitatīvā un satiksmes kustībai drošā valsts autoceļu uzturēšanas un rekonstrukcijas darbu 
veikšanā. 

Aicinām pārstrādāt visas TP–2.0 sadaļas atbilstoši likumdošanai un LVC nosacījumiem. 
Atteikuma gadījumā lūdzam sniegt argumentētu un izsmeļošu pamatojumu, ar atsaucēm uz 
normatīvajiem aktiem un to punktiem. 

Papildus informējam, ka 2021. gada 10. septembrī Rēzeknes novada pašvaldība (vēstule 
Nr. RNP/2021/4.17/461) vērsās Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā, Satiksmes 
ministrijā un Latvijas Pašvaldību savienībā, jautājumā “Par priekšlikumiem normatīvo aktu 
grozījumiem un aicinājumu sniegt skaidrojumu par normatīvo aktu piemērošanu teritorijas 
plānošanas dokumentu izstrādē”. 

Valsts ceļi” par nodomu uzsākt procesu par šādu valsts 
vietējo autoceļu posmu pārņemšanu pašvaldības īpašumā: 

1. V561 Gaigalava–Viļāni – Rēzeknes novada Viļānu pagasta 
Jaunviļānu ciema robežās (daļa no zemes vienībām ar 
kadastra apzīmējumiem 78980043006 un 78980043005). 
Aptuvenais posma garums 1,350 km. 

2. V596 Viļāni–Pilskalns–Nagļi – Rēzeknes novada Viļānu 
pagasta Jaunviļānu ciema robežās (daļa no zemes vienības 
ar kadastra apzīmējumu 78980043006). Aptuvenais 
posma garums 1,250 km. 

3. V735 Stabulnieki–Sīļukalns–Varakļāni – Rēzeknes novada 
Dekšāru pagasta Dekšāru ciema robežās (daļa no zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu 78480063004). 
Aptuvenais posma garums 1,040 km. 

Kopējais pārņemamo valsts vietējo autoceļu posmu 
aptuvenais garums 4,140 km 

VAS „Latvijas Dzelzceļš” 

Sniedz pozitīvu atzinumu. Komentārs nav nepieciešams – pozitīvs atzinums. 

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra 

Plānojuma grafiskā daļa ir sagatavota atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra 
noteikumu Nr. 628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 
prasībām. Tomēr Aģentūra vērš uzmanību, ka daļai teritorijas ir pieejama 2021. gadā sagatavotā 
topogrāfiskā karte mērogā 1:10 000. 

Aģentūras sniegtie nosacījumi attiecībā uz nepieciešamās informācijas iekļaušanu par valsts 
ģeodēziskā tīkla punktiem ir ievēroti. 

Komentārs nav nepieciešams – pozitīvs atzinums. 

Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde 

 
 

1. Viļānu pilsētas funkcionālā zonējuma kartē attēlota aizsardzības zona ap valsts nozīmes 
arhitektūras pieminekli „Viļānu katoļu baznīcas un klostera apbūve” (valsts aizsardzības 
Nr. 5875). Pārvalde informē, ka kartē norādītā aizsardzības zonas robeža precizējama 

Ņemts vērā, pilnveidojot teritorijas plānojuma 
2.0  redakciju: 

1. Precizēta aizsardzības zonas robeža Grafiskajā daļā un 
informācija Paskaidrojuma rakstā. Nacionālās kultūras 
mantojuma pārvaldes Kultūras pieminekļu uzskaites 
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atbilstīgi 22.04.2022. Pārvaldes Kultūras pieminekļu uzskaites komisijas sanāksmē 
koriģētajam un apstiprinātajam minētā kultūras pieminekļa individuāli noteiktās 
aizsardzības zonas projekta priekšlikumam.  

2. Nepieciešams papildināt teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu (turpmāk – TIAN) 
3.2.4. apakšnodaļas „Alternatīvā inženiertehniskā apgāde” 35. punkta prasības, kur noteikts 
aizliegums vēja elektrostaciju ar jaudu virs 20 kW izvietošanai vietējas nozīmes 
kultūrvēsturiskajās un dabas teritorijās, papildinot ar nosacījumu, ka šādas būves aizliegtas 
kultūras pieminekļos un to aizsardzības zonās. Šādu būvju pieļāvums kultūras pieminekļos 
un to aizsardzības zonās būtiski pazeminātu kultūras pieminekļu vērtību un mainītu to 
ietverošo kultūrvēsturisko ainavu, kas ir pretrunā spēkā esošajam normatīvajam 
regulējumam kultūras mantojuma aizsardzības jomā un izsniegtajiem Nosacījumiem.  

3. Redakcionāli precizējami TIAN punkti par tām funkcionālajām apakšzonām, kuras noteiktas 
kultūras pieminekļos un to aizsardzības zonās, piemēram, 185. punkts, kurā norādīts, ka 
Publiskās apbūves teritorija (P1) ir funkcionālā apakšzona, ko nosaka teritorijai, kura atrodas 
kultūras pieminekļa aizsargjoslas teritorijā, .... Taču minētā apakšzona ir noteikta arī 
kultūras pieminekļa teritorijā – Viļānu katoļu baznīcas un klostera apbūvē (valsts 
aizsardzības Nr. 5875). Līdzīgi ir precizējams TIAN 240. punkts.  

4. TIAN redakcionāli precizējams sadaļas 2.4. Prasības valsts aizsardzībā esošā kultūras 
mantojuma saglabāšanai 12. punkts atbilstoši Pārvaldes izsniegto Nosacījumu 4.3. punktam. 

5. Vienlaikus pārskatāmas atļautās izmantošanas, kuras noteiktas kultūras pieminekļos vai to 
aizsardzības zonās un kuru īstenošana radītu kultūras piemineklim un tā ietverošajai 
kultūrvēsturiskajai ainavai aizsardzības zonā neraksturīgas funkcijas, mēroga un rakstura 
apbūves veidošanu. Piemēram, Jauktas centra apbūves teritorija (JC1) viena no atļautajiem 
izmantošanas veidiem ir Rindu māju apbūve (11005), kas tiek pieļauta vietējas nozīmes 
arhitektūras piemineklī „Viļānu muižas kungu māja” (valsts aizsardzības Nr. 9178) un tā 
aizsardzības zonā. Līdzīgs piemērs ir pašreiz neapbūvētas apstādījumu teritorijas - skvērs 
Kultūras laukumā tiešā Viļānu katoļu baznīcas un klostera apbūves (valsts aizsardzības 
Nr. 5875) tuvumā, kur noteikta funkcionālā zona Dabas un apstādījumu teritorija (DA) un 
kurā līdzīgi kā Dabas un apstādījumu teritorijas apakšzonā (DA1) saglabājama vēsturiskā 
apstādījumu struktūra un pieļaujamas tikai tādas būves, kuras paredzētas šo teritoriju 
apsaimniekošanai un neapdraud konkrētā kultūras pieminekļa vērtību saglabāšanu.   

komisija 2022. gada 22.aprīļa sanāksmē saskaņoja 
vienotu individuālo aizsardzības zonu valsts nozīmes 
arhitektūras pieminekļiem Viļānu katoļu baznīcas un 
klostera apbūve (valsts aizsardzības Nr.5875), Klosteris 
(valsts aizsardzības Nr.5876), Viļānu katoļu baznīca 
(valsts aizsardzības Nr.5877), Žogs un vārti (valsts 
aizsardzības Nr.5878). 

2. Papildinātas un precizētas TIAN prasības, papildinot 
35. punktā (2.0 redakcijā; 3.0 redakcija – 36. punkts) 
noteikto. 

3. Precizētas TIAN prasības. 

 

 
 

 
4. Precizētas TIAN prasības. 

 

5. Precizētas TIAN prasības. Grafiskajā daļā precizēts 
funkcionālais zonējums kultūras pieminekļu aizsargjoslās. 
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Atzinums par teritorijas plānojuma 2.0 redakciju: 

Pārvalde savas kompetences ietvaros ir izvērtējusi teritorijas plānojuma  2.0 redakciju. 

Pārvaldei kopumā nav iebildumu pret teritorijas plānojuma 2.0 redakcijas risinājumiem ar 
nosacījumu, ka tiek precizēti un koriģēti risinājumi, ievērojot šī atzinuma konstatējošā daļā 
norādīto. 

Pārvalde informē, ka atbilstoši likuma „Par kultūras pieminekļu aizsardzību” pārejas noteikumu 
5. punktam tika pārskatīts Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā iekļauto kultūras 
pieminekļu statuss, izvērtējot šo pieminekļu atbilstību valsts, reģiona vai vietējās nozīmes 
kultūras pieminekļa kritērijiem. Papildus minētajai vērtības grupu izvērtēšanai Pārvalde daudz 
plašākā apjomā pārskata, precizē un papildina informāciju par valsts aizsargājamiem kultūras 
pieminekļiem, tai skaitā, precizē to atrašanās vietu, sastāvu, nosaukumu, saglabājamās vērtības, 
saglabātības stāvokli u.c. informāciju. Pēc datu precizēšanas tiks grozīts Rēzeknes novada 
kultūras pieminekļu saraksts un tas tiks izteikts jaunā redakcijā, t.sk., mainīsies kultūras 
pieminekļu numerācijas sistēma. Pēc valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksta 
grozījumu apstiprināšanas, saskaņā ar likuma „Par kultūras pieminekļu aizsardzību” 23.pantu, 
Pārvalde izdos administratīvos aktus par kultūras pieminekļu aizsardzības zonu un to 
uzturēšanas režīmu noteikšanu. 

VAS „Latvijas Valsts meži” 

Precizēt sekojošus punktus: 

1. Paskaidrojuma rakstā: 

1.1. 14. lpp. pievienot „Meirānu kanālu” Viļānu apvienības teritorijā esošo ūdensteču un 
ūdensobjektu sarakstam, kuru virszemes ūdensobjektu aizsargjoslas pārsniedz 10 m, 
atbilstoši 03.07.2018. MK noteikumiem Nr. 397 „Noteikumi par ūdens saimniecisko 
iecirkņu klasifikatoram”. 

2. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos: 

2.1. 19. lpp. dzēst 106. punktu „Lauksaimniecībā izmantojamās zemes apmežošanu vienas 
zemes vienības robežās atļauts veikt vienu reizi 3 gados”, jo nav pamata šādam 
saimnieciskam ierobežojumam. 

 

Ņemts vērā, pilnveidojot teritorijas plānojuma 
2.0  redakciju: 
 
1.1. Precizēts, papildinot to ar norādīto informāciju. 

 

 

 

2.1. Svītrots 106. punkts, taču papildinot TIAN ar 
103.3. apakšpunktu. Saskaņā ar MK 02.05.2012. 
noteikumiem Nr. 308 „Meža atjaunošanas, meža 
ieaudzēšanas un plantāciju meža noteikumi”, 
pašvaldībai ir deleģējums noteikt ierobežojumus, kas jau 
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3. Grafiskajā daļā: 

3.1. Viļānu apvienības funkcionālā zonējuma karte – pievienot kartē „Meirānu kanālu” un tā 
aizsargjoslu atbilstoši 03.07.2018. MK noteikumiem Nr. 397 „Noteikumi par ūdens 
saimniecisko iecirkņu klasifikatoru”; 

3.2. Viļānu apvienības funkcionālā zonējuma karte – noņemt nosaukumus „Mežulne”, 
„Rūbežnīku grāvis” un „Notra”, jo  ir meliorācijas grāvji. 

tika iekļauti 103. punktā, un papildus ierobežojums 
attiecināms arī tikai uz 1. un 2. apakšpunktā noteiktajām 
zemēm. 

 

3.1. Precizēta minētā objekta aizsargjosla.  
 
 

3.2. Prasība nav ievērota, jo, norādot attiecīgo objektu 
nosaukumus, tiem kartogrāfiskajā materiālā ir 
orientēšanās nozīme (netiek iedalīts pēc citām 
nozīmēm). 

Valsts meža dienests 

 
 

1. VMD AVM ieskatā ainaviski vērtīgās teritorijas ir jāiezīmē teritorijas plānojumā un  jāizvirza 
prasība šajās teritorijās jebkādu darbību veikšanai piesaistīt ainavu ekspertu, kurš sniedz 
atzinumu par konkrēto teritorijas apsaimniekošanu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daļēji ņemts vērā, pilnveidojot teritorijas plānojuma 
2.0  redakciju: 

1. Prasība nav ievērota, jo, saskaņā ar pašvaldības 
apstiprināto darba uzdevumu teritorijas plānojuma 
izstrādei un izvēlēto plānojuma detalizācijas pakāpi, t.sk. 
veikto iepirkumu plānošanas dokumenta izstrādei, šī 
teritorijas plānojuma ietvaros nav paredzēta ainavu 
plāna izstrāde, veicot ainavu novērtējumu. 

Spēkā esošajā Viļānu novada ilgtspējīgas attīstības 
stratēģijā 2014.-2030. gadam kā ainaviski vērtīgas 
teritorijas noteiktas Maltas upes piekrastes teritorijas. 
Ņemot to vērā, teritorijas plānojuma līmenī izvēlēts 
risinājums šīm teritorijām noteikt dabas un apstādījumu 
teritoriju funkcionālais zonējumu. Tādējādi tās nav 
noteiktas kā teritorijas ar īpašiem noteikumiem, kurām 
būtu jānosaka papildus prasības. Vienlaikus atzīmējams, 
ka uz tām attiecas arī virszemes ūdensobjektu 
aizsargjoslas, kur ievērojami atbilstoši saimnieciskās 
darbības ierobežojumi. Tāpat, atbilstoši Ministru 
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2. Plānojumā nav informācijas par purvu aizsargjoslām. Saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 
71. panta otrās daļas 2. punktu par 100 hektāriem lielākiem purviem nosakāma 50 m 
aizsargjosla meža augšanas apstākļu tipos uz sausām, nosusinātām, slapjām 
minerālaugsnēm un nosusinātām kūdras augsnēm un vismaz 100 m josla meža augšanas 
apstākļu tipos uz slapjām kūdras augsnēm. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

3. Plānojumā nav informācijas par apsaimniekošanas prasībām applūstošajās teritorijās. 
Saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 7. panta otrās daļas 1. punkta “o” apakšpunktu, 2. punkta “b” 
apakšpunktu un 2008. gada 3. jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr. 406 “Virszemes 
ūdensobjektu aizsargjoslu noteikšanas metodika” 7. punktu vietējās pašvaldības teritorijas 
plānojumā grafiski nosaka applūstošās teritorijas, kurās nepieciešams izvirzīt atšķirīgas 
apsaimniekošanas prasības. 
 

4. Plānojumā nav informācijas par ūdensteču garumiem. Informēju, ka šobrīd aktuālākā 
informācija par upju kategorijām un garumiem, to atrašanas vietām atrodama 2018. gada 
7. jūlija Ministru kabineta noteikumos Nr. 397 „Ūdens saimniecisko iecirkņu klasifikators”. 
Šajā sakarā, izstrādājot grozījumus, noteikti jāsalīdzina, vai teritorijas plānojumā esošo upju 

kabineta 30.04.2013. noteikumu Nr. 240 „Vispārīgie 
teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves 
noteikumi” 22. punktam, ainaviski vērtīgās teritorijas var 
noteikt teritorijas plānojumā vai lokālplānojumā. 

 
2. Prasība nav ievērota – Grafiskajā nav attēlotas purvu 

teritorijas, līdz ar to arī to aizsargjoslas. Tas nav darīts, jo 
nav pieejama precīza informācija par purvu tipiem un 
kartogrāfiskie dati ar purvu robežām un to aizsargjoslām. 
Aizsargjoslas var attēlot atbilstoši likuma „Aizsargjoslu 
likums” 71. pantam tikai tādā gadījumā, ja ir pieejama 
iepriekš minētā informācija. Tajā pat laikā atzīmējams, ka 
aprobežojumus aizsargjoslās ap purviem nosaka likums 
„Meža likums”, nevis likums „Aizsargjoslu likums”. 
Pamatojoties uz likumu „Meža likums”, ir izdoti Ministru 
kabineta 18.12.2012. noteikumi Nr. 936 „Dabas 
aizsardzības noteikumi meža apsaimniekošanā”, kuros ir 
noteikti aprobežojumi aizsargjoslās ap purviem (kontrolē, 
galvenokārt, Valsts meža dienests), bet nav izdoti 
metodiskie norādījumi aizsargjoslu noteikšanai ap 
purviem. Precizēts TIAN, papildinot  7.1. apakšnodaļu ar 
447. punktu. 

3. Pieņemts zināšanai, jo TIAN nav jānosaka 
apsaimniekošanas prasības applūstošajās teritorijās, t.sk. 
to nenosaka likuma „Aizsargjoslu likums” 7. punkts. 
Minētais normatīvā akta punkts tikai sniedz deleģējumu 
pašvaldībai teritorijas plānojumā grafiski attēlot gan 
applūstošās teritorijas, gan virszemes ūdensobjekta 
aizsargjoslas robežu. 

4. Prasība jau tika ievērota, izstrādājot teritorijas plānojuma 
2.0 redakciju (tabula ar ūdenstecēm un to garumiem tika 
iekļauta Paskaidrojuma rakstā). Paskaidrojuma raksta 
16. lpp. ir norādītas tās ūdensteces, t.sk. to garumi 
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garumi un attēlojumi atbilst šiem noteikumiem, jo no tā atkarīga kvalitatīva, normatīvo aktu 
prasībām atbilstoša aizsargjoslu noteikšana. 

(atbilstoši ŪSIK digitālajiem datiem), kurām noteiktas 
virszemes ūdensobjektu aizsargjoslas. Tabula papildināta 
ar ūdensteces kategoriju atbilstoši atzinumā minētajam 
tiesību aktam. 

VSIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” 

 
 

1. Sadaļā 3.2.5. Meliorācijas sistēmas un dabīgās noteces 40. punktā būtu nepieciešams veikt 
korekcijas, jo pēc MK noteikumiem Nr. 306 „Noteikumi par ekspluatācijas aizsargjoslas ap 
meliorācijas būvēm un ierīcēm noteikšanas metodiku lauksaimniecībā izmantojamās zemēs 
un meža zemēs” aizsargjoslas gar valsts nozīmes un koplietošanas meliorācijas būvēm un 
ierīcēm lauksaimniecības izmantojamās zemes desmit metri uz katru pusi no ūdensnotekas 
krots, savukārt meža zemēs no astoņiem līdz desmit metriem atbērtnes pusē no 
ūdensnotekas krots. Pēc grafiskās daļas vadoties, Viļānu pilsētas un ciemu teritorijās ir valsts 
nozīmes ūdensnoteka Malmuta un Spierga, kā arī koplietošanas ūdensnotekas ar 
meliorācijas kadastra Nr. 428213:19; 428215:7; 428215:12; 42349253:6; 42349253:54; 
42349271:43 u.c., augšup minētājam ūdensnotekām, ekspluatācijas aizsargjoslas nosakāmas 
atbilstoši MK noteikumiem Nr. 306. 

2. Grafiskā daļā funkcionālā zonējuma kartēs, vēlams atainot hidroposteni „Malmuta – 
Kažovas” un Meirānu kanālā aizsargdambi D-1. 

 
3. Sadaļā 3.7. Prasības dīķu ierīkošanai papildus jāiekļauj: „Meliorētajās lauksaimniecības 

zemēs, neatkarīgi no ierīkojamā dīķa platības, visos gadījumos saņem tehnisko noteikumus 
no meliorācijas sistēmas uzraugošās institūcijas”. 

4. Sadaļā 3.8. Prasības lauksaimniecībā izmantojamās zemes lietošanas kategorijas maiņai 
papildus jāiekļauj nosacījums: „Ja drenāžu sistēma ietekmē blakus esošos zemes īpašniekus, 
nedrīkst apmežot drenāžas sistēmas kolektora ekspluatācijas aizsargjoslas un drenu zarus, 
kuri ir iebūvēti arī blakus esošos zemes īpašumus”. 

5. Sadaļā 7.1. Aizsargjoslas un citi teritorijas izmantošanas ierobežojumi, būtu nepieciešams 
iekļaut, norādes ekspluatācijas aizsargjoslām gar meliorācijas būvēm un ierīcēm: 

◼ „Ekspluatācijas aizsargjoslas ap kontūrgrāvjiem, susinātājgrāvjiem, viena īpašuma 

Daļēji ņemts vērā, pilnveidojot teritorijas plānojuma 
2.0  redakciju: 

1. TIAN 40. punkts nenosaka aizsargjoslas gar meliorācijas 
būvēm lauksaimniecībā izmantojamās zemēs un meža 
zemēs, bet gan būvniecības ierobežojumus tikai Viļānu 
pilsētas un ciemu apbūves teritorijām, kurās aizsargjoslas 
netiek noteiktas (to neparedz ne likums „Aizsargjoslu 
likums”, ne MK noteikumi Nr. 306), bet meliorācijas 
būvju uzturēšana ir nepieciešama. Precizēts TIAN 
40. punkts (2.0 redakcijā; 3.0 redakcija – 41. punkts), ar 
mērķi novērst iespējamos pārpratumus. 

 
 

2. Prasība nav ievērota, ņemot vērā teritorijas plānojuma 
mērogu un objektu nozīmi šajā teritorijas attīstības 
plānošanas līmenī. 

3., 4. Prasības nav ievērotas, jo atzinumā sniegtie 
priekšlikumi TIAN punktu redakcijai nav teritorijas 
plānojuma saistošo noteikumu jautājums. Proti, 
tehnisko noteikumu izdošanu meža ieaudzēšanai u.c. 
darbu veikšanai meliorētajās zemēs un ekspluatācijas 
aizsargjoslās ap meliorācijas būvēm un ierīcēm nosaka 
likuma „Meliorācijas likuma” 4. pants. 

5. Prasība nav ievērota, jo aizsargjoslas nosaka „Aizsargjoslu 
likums”, savukārt MK 03.02.2009. noteikumu Nr. 108 
„Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi” 
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ūdensnotekā lauksaimniecības zemē ūdensnotekas abās pusēs astoņu metru attālumā 
no ūdensnotekas krotes un meža zemēs atbērtnes pusē astoņu metru attālumā no 
ūdensnotekas krotes”. 

◼ „Ekspluatācijas aizsargjoslas drenu sistēmām, to kolektoriem – astoņu metru aizsargjosla, 
četri metri uz katru pusi no kolektora ass līnijas, drenāžas akām un virszemes ūdens 
uztvērējiem – astoņu metru aizsargjosla, apkārt būvei””. 

3.2. apakšpunkts noteic, ka normatīvā akta projektā 
neietver normas, kas dublē normatīvā akta ietverto 
normatīvo regulējumu. Tas nozīmē, ka teritorijas 
plānojuma saistošajā daļā (TIAN) nav dublējamas citu 
normatīvo aktu prasības. 

 

AS „Augstsprieguma tīkls” 

Informē, ka Teritoriju attīstības plānošanas informācijas sistēmā TAPIS publicētie plānojuma 
dokumenti izskatīti sakarā ar to, ka plānojuma teritoriju šķērso akciju sabiedrības 
„Augstsprieguma tīkls” publiskas infrastruktūras elektroenerģijas pārvades tīkla 110kV gaisvadu 
elektrolīnijas, Viļānu pagastā, „Vijas”, Poči, atrodas pārvades tīkla transformatoru apakšstacija 
„Viļāni”, zemes vienības kadastra apzīmējums 7898 003 0152, un sagatavotie plānojuma 
dokumenti atzīstami par pieņemamiem. 

Komentārs nav nepieciešams – pozitīvs atzinums. 

AS „Sadales tīkls”  

Nav iebildumu par teritorijas plānojumu. Komentārs nav nepieciešams – pozitīvs atzinums. 

SIA „Tet” 

- Teritorijas plānojuma publiskās apspriešanas laikā atzinums 
nav saņemts. 

AS  „Conexus Baltic Grid” 

Informē, ka Rēzeknes novada Viļānu apvienotajā teritorijā neatrodas Sabiedrības dabasgāzes 
pārvades sistēmas objekti. 

Komentārs nav nepieciešams – pozitīvs atzinums. 

AS „Gaso” 

Informē, ka Plānojuma: 
◼ Paskaidroja raksta sadaļa – „Inženiertehniskā infrastruktūra”; 
◼ Grafiskās daļas lapa – „Viļānu apvienības funkcionālais zonējums”; 
◼ Grafiskās daļas lapa – „Viļānu pilsētas un ciemu funkcionālais zonējums”; 

saskaņota un nav iebildumu Plānojuma 2.0 redakcijas projekta apstiprināšanai pašvaldībā. 

Komentārs nav nepieciešams – pozitīvs atzinums. 

VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” 

Informē, ka nesniedz atzinumu, jo minētajā teritorijā neatrodas LVĢMC piederoši un valdījumā 
esoši objekti un to aizsargjoslas, attiecībā pret kurām, saskaņā ar Aizsargjoslu likumu, būtu 
jāizsniedz atzinums teritorijas plānojuma izstrādē. 

Komentārs nav nepieciešams – atzinums netiek sniegts, jo 
teritorijā neatrodas institūcijas pārvaldē esošo objekti. 

VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” 
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LVRTC nav iebildumu par sagatavotajiem teritorijas plānojuma  2.0. redakcijas risinājumiem. Komentārs nav nepieciešams – pozitīvs atzinums. 

Latgales plānošanas reģions 

Kopumā atzinīgi novērtē izstrādāto Viļānu apvienības teritorijas plānojumu.  

Teritorijas plānojuma redakcija 2.0 ietver reģionālā līmeņa attīstības plānošanas dokumentos 
noteiktās prasības un nostādnes attiecībā uz novadu attīstības plānošanas dokumentiem, tai 
skaitā Latgales stratēģijā 2030 un Latgales plānošanas reģiona teritorijas plānojuma II daļā 
Telpiskās attīstības perspektīva ietvertos uzstādījumus. Tāpat ir izvērtētas un attiecīgi 
piemērotas nacionālā līmeņa attīstības plānošanas dokumentos –  Nacionālajā attīstības plānā 
2021.-2027.gadam un Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2030. gadam ietvertās nostādnes.  

Teritorijas plānojuma izstrādes laikā ir veikts un ņemts vērā arī blakus esošo pašvaldību 
teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izvērtējums. 

Saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 11. panta ceturto daļu, Ministru kabineta 
2014. gada 14. oktobra Noteikumu Nr. 628 Par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas 
dokumentiem 54.un 59. punktu, Latgales plānošanas reģions sniedz pozitīvu atzinumu un 
uzskata, ka Rēzeknes novada Viļānu apvienības Teritorijas plānojuma risinājums atbilst 
plānošanas reģiona attīstības un teritorijas plānošanas dokumentos noteiktajam. 

Komentārs nav nepieciešams – pozitīvs atzinums. 

Preiļu novada pašvaldība 

- Teritorijas plānojuma publiskās apspriešanas laikā atzinums 
nav saņemts. 

Varakļānu novada pašvaldība 

Varakļānu novada pašvaldība, atbildot uz saņemto iesniegumu, par atzinuma sniegšanu 
informē, ka Varakļānu novada pašvaldībā ir izskatīta Rēzeknes novada Viļānu apvienības 
teritorijas plānojuma 2.0 redakcija. Varakļānu novada pašvaldība saskaņo un sniedz pozitīvu 
atzinumu par izstrādāto plānošanas dokumenta redakciju. 

Komentārs nav nepieciešams – pozitīvs atzinums. 

Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija 

Ekonomikas ministrija ir izskatījusi Rēzeknes novada Viļānu apvienības teritorijas plānojuma 
2. redakciju „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” (turpmāk – TIAN) un atbilstoši 
Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 628 „Noteikumi par pašvaldību 
teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 62.1 punktam izsaka šādu iebildumu: 

◼ aicinām papildināt TIAN ar prasībām elektrotransportlīdzekļu uzlādes punktu izvietošanai, jo 
šobrīd Latvijā strauji palielinās elektrotransportlīdzekļu skaits. No būvniecības regulējuma šis 

Ņemts vērā, pilnveidojot teritorijas plānojuma 
2.0  redakciju: 
 
 

◼ Papildināts ar prasībām elektrotransportlīdzekļu uzlādes 
punktu izvietošanai (papildinot TIAN ar 6. punktu un 
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uzlādes punkts (iekārta un tai nepieciešamais inženiertīkla pievads) ir uzskatāms par I grupas 
inženierbūvi (Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr. 500 „Vispārīgie 
būvnoteikumi” 1. pielikums). Elektrotransportlīdzekļu uzlādes punktu būvniecībai ir 
piemērojami Ministru kabineta 2017. gada 9. maija noteikumi Nr. 253 „Atsevišķu 
inženierbūvju būvnoteikumi”. 

 
Vienlaikus, lai tiesību normu piemērotājiem mazinātu dažādas interpretācijas iespējas par TIAN 
prasībām ar citiem normatīvajiem aktiem, piemēram, lietoto terminoloģiju, kā arī par citiem 
nepieciešamajiem redakcionāliem precizējumiem, izsakām šādus priekšlikumus: 

1. precizēt visā TIAN tekstā lietoto terminoloģiju “ēkas un būves” attiecīgajos locījumos (13., 
120., 137., 158., 227., 325., 386., 415. punkts), jo atbilstoši Būvniecības likuma 11. pantam 
būves iedala ēkās un inženierbūvēs; 

2. precizēt TIAN 46.1. apakšpunktu, jo žogs ir inženierbūve; 

 
3. precizēt TIAN 50.2. apakšpunktu un 51. punktu, jo atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 

2. septembra noteikumu Nr. 529 „Ēku būvnoteikumi” 7.2. apakšpunktam būvniecības 
ieceres dokumenti nav nepieciešami ierīču izvietošanai uz ēkas fasādes un jumta. TIAN var 
noteikt vietas, kurās iekārtas drīkst izvietot vai aizliegt, kā arī var lūgt atsevišķos gadījumos 
saņemt saskaņojumu; 

4. precizēt TIAN 78. punktu, jo atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 9. maija noteikumu 
Nr. 253 „Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi” 6.3.4. apakšpunktam nav nepieciešama 
būvniecības ieceres dokumentācija un būvvaldes saskaņojums ārtelpas labiekārtojuma 
elementu ierīkošanai; 

5. precizēt TIAN 161. punkta redakciju (gramatiskās kļūdas); 

6. precizēt TIAN 199. un 257. punktu par to, kas nosaka individuāli (būvniecības ierosinātājs, 
pašvaldības būvvalde) atļautās apbūves parametrus katrā atsevišķā gadījumā. Vēršam 
uzmanību, ka būvvalde var noteikt tikai tās prasības, kas noteiktas ar normatīvo aktu, nevis 
pēc saviem ieskatiem noteiks papildus prasības katrā konkrētajā gadījumā; 

7. precizēt TIAN lietoto terminoloģiju “būvniecības ieceres dokumentācija”, ievērojot 
Būvniecības likuma 1. pantā un pārejas noteikumu 7.1 punktā noteikto. 

20.3. apakšpunktu) autostāvvietās. Elektromobiļu uzlādes 
stacijas ir atļautas pie izmantošanas veida Tirdzniecības 
vai pakalpojumu objektu apbūve (12002) lielākajā daļā 
funkcionālo zonu teritorijas plānojums. Veikts 
precizējums, papildinot ar atļauto izmantošanu DA, DA2 
un M funkcionālajā zonā.. 

Veikti labojumi un precizējumi: 
 
 

1. Labots vārds “būve” uz “inženierbūve” (3.0 redakcija – 
14., 118., 135., 156., 225., 321., 382., 411. punkts). 

 

2. Svītrots vārds “būve” 46.1. apakšpunktā (2.0 redakcijā; 
3.0 redakcija – 47.1. apakšpunkts). 

3. Svītrota teikuma daļa 50.2. apakšpunktā (2.0 redakcijā 
3.0 redakcija – 51.2. apakšpunkts), svītrots 51. punkts. 

 
 
 
4. Svītrota 78. punkta teikuma daļa. 

 

 

5. Labots. 

6. Labots 199. (2.0 redakcijā; 3.0 redakcija – 197. punkts) un 
257. punkts (2.0 redakcijā; 3.0 redakcija – 253. punkts), 
aizvietojot vārdu “nosakāmi” ar “piemērojami”. 

 
7. Precizēts. 
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7.2. TERITORIJAS PLĀNOJUMA 3.0 REDAKCIJA 
 

ATZINUMS KOMENTĀRS PAR ATZINUMA ŅEMŠANU VĒRĀ 

Valsts vides dienests 

Dienests ir izvērtējis vietnē https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_23855 ievietotos 

teritorijas plānojuma projekta materiālus, un to atbilstību Dienesta 2019. gada 3. septembra 

nosacījumu Nr.7.5.-07/1135, Aizsargjoslu likuma, Ministru kabineta 2013. gada 30. aprīļa 

noteikumu Nr. 240 ,,Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” 

(turpmāk – MK noteikumi Nr.240) un citu normatīvo aktu vides aizsardzībā prasībām. Dienests 

secina, ka lielākā daļa no Dienesta 2022. gada 5. maija atzinumā Nr. 11.2/AP/1161/2022 

minētajām nepilnībām Viļānu apvienības teritorijas plānojuma projektā ir uzskatāmas par 

novērstām un atrisinātām. Taču ir atlicis sakārtot prasības par atļautajiem ūdensapgādes un 

kanalizācijas risinājumiem.  

Grafiskajā daļā ir attēlotas un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos (turpmāk – 

TIAN) iekļautas teritorijas ar īpašiem noteikumiem – Teritorijas, kurās ierīkojamas centralizētas 

ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas (TIN15). Taču TIAN 437. un 438. punkti ir pretrunā MK 

noteikumu Nr. 240 150. punktam, tāpēc lūdzam svītrot TIAN 437. un 438. punktus. Vienlaikus 

arī būtu nepieciešams precizēt TIAN 27. punktu - lai tas, kā pagaidu risinājums, atbilstu MK 

noteikumu Nr. 240 150. un 151. punktiem. 

Dienests lūdz precizēt Rēzeknes novada Viļānu apvienības teritorijas plānojuma TIAN atbilstoši 

augstākminētajam. 

Pozitīvs atzinums, ar priekšlikumu TIAN labojumiem. 

Priekšlikumi nav ņemti vērā. 

Komentāri – 

TIAN 437. un 438. punkti nav pretrunā MK noteikumu Nr. 

240 150. punktam, jo TIAN 436.punkts jau paredz obligātu 

pieslēgumu pie centralizētās sistēmas visiem objektiem. Bet 

ņemot vērā situāciju, ka noteiktajās TIN15 teritorijās uz doto 

brīdi pašvaldība vēl nav ierīkojusi centralizēto ūdensapgādi 

un kanalizāciju, TIAN 437. un 438.punkts ir jāsaglabā. Arī 

TIAN 27.punkta redakcija precizē noteikumus attiecībā uz 

kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmu ierīkošanu vietās, kur 

nav ierīkota pašvaldības centralizētā sistēma, vai tehniski 

nav iespējams tai pieslēgties. 

Risinājums atbilst Ūdenssaimniecības pakalpojumu likumam 

un Ministru Kabineta 22.01.2002. noteikumiem Nr.34 

„Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”. 

Dabas aizsardzības pārvalde 

Izvērtējot Rēzeknes novada Viļānu apvienības teritorijas plānojuma 3.0 redakciju, Pārvalde lūdz 

pārskatīt Pārvaldes 2022. gada 19. aprīļa atzinumā Nr. 4.8/2277/2022-N sniegtās 

rekomendācijas, jo daļa no tiem nav iestrādāta Rēzeknes novada Viļānu apvienības teritorijas 

Pozitīvs atzinums. 

Komentārs - Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 

(turpmāk – TIAN) tiek izdoti kā pašvaldības saistošie 
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plānojuma 3.0 redakcijā. 

Rēzeknes novada Viļānu apvienības teritorijas plānojuma 3.0 redakcija kopumā atbilst 

normatīvo aktu prasībām, tomēr veicami vēl atsevišķu Pārvaldes 2022. gada 19. aprīļa atzinumā 

Nr. 4.8/2277/2022-N minēto precizējumu un teksta daļas papildinājumu iestrāde. 

noteikumi, līdz ar to ir jāievēro Ministru kabineta 

03.02.2009. noteikumu Nr. 108 ,,Normatīvo aktu projektu 

sagatavošanas noteikumi” 3.2. apakšpunkts, kas nosaka: 

Normatīvā akta projektā neietver normas, kas dublē 

augstāka vai tāda paša spēka normatīvā akta tiesību normās 

ietverto normatīvo regulējumu.  

Skat. arī ziņojumu par institūciju atzinumiem 2.0. redakcijai. 

Veselības inspekcija 

SLĒDZIENS - Rēzeknes novada Viļānu apvienības teritorijas plānojuma 3.0 redakcijas risinājumi 

atbilst higiēnas prasībām. 

REKOMENDĀCIJAS - Paredzēt vides pieejamību cilvēkiem ar kustību traucējumiem. 

Pozitīvs atzinums. 

Komentārs - Papildus vides pieejamības prasības cilvēkiem 

ar kustību traucējumiem nav nepieciešamas, jo ir noteiktas 

Latvijas būvnormatīvā LBN 200-21 

VAS „Latvijas Valsts ceļi”  

1. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu (turpmāk – TIAN) 2.3.punktā “Zemes 

vienību veidošana” paredzēt, ka veidojot jaunu zemes vienību / veicot zemes vienību sadali, kas 

robežojas ar valsts autoceļu, atrisināt un saskaņot ar LVC piekļūšanas iespējas katrai zemes 

vienībai. TIAN paredzēt, ka jauna ceļa pievienojuma izveidošanas gadījumā nepieciešams tā 

izvērtējums, ko veic ceļu projektēšanas jomā sertificēta persona (sertifikāts attiecībā uz 

laukumu, stāvvietu, autoceļu un ielu projektēšanu) atbilstoši Ministru kabineta 2008.gada 

07.jūlija noteikumiem Nr.505 “Noteikumi par pašvaldību, komersantu un māju ceļu 

pievienošanu valsts autoceļiem”, izvērtējot katra ceļa pievienojuma radītās satiksmes režīma 

izmaiņas un satiksmes negadījuma risku pieaugumu, salīdzinot ar risinājumiem, kad ceļa 

pievienojumu pievieno citam – zemākas šķiras valsts autoceļam, pašvaldības, komersanta vai 

māju ceļam, nodibinot servitūtu normatīvajos aktos noteiktā kārtībā, un ceļa pievienojumu 

pievieno tuvumā esošam ceļa pievienojumam. TIAN norādīt, ka informācija par valsts 

Pozitīvs atzinums. 

Komentārs –  

1. Papildinājumi TIAN 2.3. apakšnodaļā nav 

nepieciešami, jo TIAN netiek dublēti citi normatīvie 

akti, t.sk. atzinumā minētie Ministru kabineta 

07.07.2008. noteikumi Nr.505 “Noteikumi par 

pašvaldību, komersantu un māju ceļu pievienošanu 

valsts autoceļiem”. Ministru kabineta 02.08.2016. 

noteikumu Nr. 505 “Zemes ierīcības projekta 

izstrādes noteikumi” 14.1. punktā ir noteikts, ka 

zemes ierīcības projekta izstrādei jāpieprasa 
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autoceļiem reģistrētām ceļu pievienojumu vietām un to kategorijām atbilstoši Ministru 

kabineta 2008.gada 7.jūlija noteikumiem Nr.505 “Noteikumi par pašvaldību, komersantu un 

māju ceļu pievienošanu valsts autoceļiem” ir iegūstama LVC. 

2. TIAN 3.1.1.punktā “Ielas un autoceļi” norādīt, ka valsts autoceļu kategorijas un ceļu 

zemes nodalījuma joslas un aizsargjoslas parametri norādīti Apbūves noteikumu (TIAN) 

6.pielikumā, un bez LVC atļaujas aizsargjoslās aizliegts veikt jebkurus būvniecības un derīgo 

izrakteņu ieguves darbus, koku stādīšanu / ieaudzēšanu, kā arī grunts rakšanas un 

pārvietošanas darbus, izņemot lauksaimniecības vajadzībām nepieciešamos darbus. 

3. Papildināt TIAN 3.3.6.punktu “Žogi” norādot, ka zemes vienības, kuras robežojas ar 

valsts autoceļiem, atļauts iežogot (arī ieaudzēt dzīvžogus) tikai saskaņojot ar LVC.   

LVC kopumā atbalsta piedāvāto TP–3.0 redakciju un teritorijas plānojumā paredzēto valsts 

autoceļu posmu pārņemšanu pašvaldības īpašumā, piekrīt Rēzeknes novada Viļānu 

apvienības teritorijas plānojuma realizācijai (apstiprināšanai). 

nosacījumi no VAS “Latvijas valsts ceļi”, ja projektētā 

teritorija atrodas valsts autoceļu aizsargjoslā. 

2. TIAN 3.1.1. apakšnodaļu redakcionāli papildināt ar 

atsauci uz TIAN 6. pielikumu, atbilstoši atzinumam. 

3. Papildinājumi TIAN 3.3.6. apakšnodaļā nav 

nepieciešami, jo TIAN 73.2. apakšpunktā jau ir 

noteikts, ka aizliegts nožogot publiskās ārtelpas 

teritorijas, bet atbilstoši Ministru kabineta 

30.04.2014. noteikumiem Nr.240 “Vispārīgie 

teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves 

noteikumi” ielas un ceļi ir daļa no publiskās ārtelpas. 

 

VAS „Latvijas Dzelzceļš” 

Sniedz pozitīvu atzinumu. Pozitīvs atzinums – komentāri nav nepieciešami 

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra 

Plānojuma grafiskā daļa ir sagatavota atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra 

noteikumu Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 

prasībām. Tomēr Aģentūra vērš uzmanību, ka plānojuma teritorijai ir pieejama 2019., 2021. un 

2022. gadā sagatavotā topogrāfiskā karte mērogā 1:10 000. 

Aģentūras sniegtie nosacījumi attiecībā uz nepieciešamās informācijas iekļaušanu par valsts 

ģeodēziskā tīkla punktiem ir ievēroti. 

Pozitīvs atzinums – komentāri nav nepieciešami 
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Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde 

Pārvalde savas kompetences ietvaros ir izvērtējusi teritorijas plānojuma  3.0 redakciju. Ņemot 
vērā konstatēto un to, ka ievēroti izsniegtie Nosacījumi un Atzinums, Pārvalde sniedz pozitīvu 
atzinumu par teritorijas plānojuma 3.0 redakciju. 

Pozitīvs atzinums – komentāri nav nepieciešami 

 

VAS „Latvijas Valsts meži” 

Papildus nosacījumu un citu priekšlikumu nav, atbalstam dokumentu izstrādātajā redakcijā. 
Pozitīvs atzinums – komentāri nav nepieciešami 

 

Valsts meža dienests 

Valsts meža dienesta Austrumlatgales virsmežniecība iepazinās ar plānojuma 3.redakciju un tai 

nav iebildumu. 

Pozitīvs atzinums – komentāri nav nepieciešami 

VSIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” 

VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Latgales reģiona meliorācijas nodaļas 
Rēzeknes sektora vadītāja D.Beitāne izskatīja Rēzeknes novada Viļānu apvienības 
teritorijas plānojuma 3.0. redakcijas “Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus”, 
kā arī grafisko daļu. Atsaucoties uz Latgales reģiona meliorācijas nodaļas vēstuli Nr. L-1-
9.1/220, izsniegta 2022. gada 05. aprīlī “Par Rēzeknes novada Viļānu apvienības 
teritorijas plānojuma 2.0 redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai un institūciju 
atzinumu saņemšanai”. Lūgums iekļaut norādīto informāciju:  
1. Grafiskā daļā funkcionālā zonējuma kartēs, vēlams atainot hidroposteni 
“Malmuta – Kažovas” un Meirānu kanālā aizsargdambi D-1. 
2. Sadaļā 3.7. Prasības dīķu ierīkošanai papildus jāiekļauj: “Meliorētajās 
lauksaimniecības zemēs, neatkarīgi no ierīkojamā dīķa platības, visos gadījumos saņem 
tehnisko noteikumus no meliorācijas sistēmas uzraugošās institūcijas”. 
3. Sadaļā 3.8. Prasības lauksaimniecībā izmantojamās zemes lietošanas 
kategorijas maiņai papildus jāiekļauj nosacījums: “Ja drenāžu sistēma ietekmē blakus 
esošos zemes īpašniekus, nedrīkst apmežot drenāžas sistēmas kolektora ekspluatācijas 
aizsargjoslas un drenu zarus, kuri ir iebūvēti arī blakus esošos zemes īpašumus”.  

Atzinums ar iebildumiem. Nav ņemts vērā 

Komentāri – iebildumi izvērtēti sagatavojot plānojuma 3.0. 

redakciju un komentāri ar pamatojumu sniegti ziņojumā par 

institūciju atzinumiem (redakcijai 2.0.). 

1. Prasība nav ievērota, ņemot vērā teritorijas 

plānojuma mērogu un objektu nozīmi šajā teritorijas 

attīstības plānošanas līmenī. 

2., 3. Prasības nav ievērotas, jo atzinumā sniegtie 

priekšlikumi TIAN punktu redakcijai nav teritorijas plānojuma 

saistošo noteikumu jautājums. Proti, tehnisko noteikumu 

izdošanu meža ieaudzēšanai u.c. darbu veikšanai 

meliorētajās zemēs un ekspluatācijas aizsargjoslās ap 
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4. Sadaļā 7.1. Aizsargjoslas un citi teritorijas izmantošanas ierobežojumi, būtu 
nepieciešams iekļaut, norādes ekspluatācijas aizsargjoslām gar meliorācijas būvēm un 
ierīcēm: 
• “Ekspluatācijas aizsargjoslas ap kontūrgrāvjiem, susinātājgrāvjiem, viena īpašuma 
ūdensnotekā lauksaimniecības zemē ūdensnotekas abās pusēs astoņu metru attālumā 
no ūdensnotekas krotes un meža zemēs atbērtnes pusē astoņu metru attālumā no 
ūdensnotekas krotes”. 
• Ekspluatācijas aizsargjoslas drenu sistēmām, to kolektoriem – astoņu metru 
aizsargjosla, četri metri uz katru pusi no kolektora ass līnijas, drenāžas akām un 
virszemes ūdens uztvērējiem – astoņu metru aizsargjosla, apkārt būvei”. 

        VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Latgales reģiona meliorācijas 
nodaļa nav iebildumu pret “Par Rēzeknes novada Viļānu apvienības teritorijas plānojuma 
3.0 redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai”, ja tiks ņemti vērā augšup minētie 
nosacījumi. 

meliorācijas būvēm un ierīcēm nosaka likuma „Meliorācijas 

likuma” 4. pants. 

4. 5. Prasība nav ievērota, jo aizsargjoslas nosaka 

„Aizsargjoslu likums”. 

Ņemot vērā Ministru kabineta 2009. gada 3. februāra 

noteikumu Nr.108 “Normatīvo aktu projektu sagatavošanas 

noteikumi” 3.2. apakšpunkta prasības, TIAN nav ietveramas 

normas, kas dublē augstāka juridiskā spēka vai tāda paša 

juridiskā spēka normatīvos aktus. TIAN var ietvert tikai tādas 

normas, kuru izdošanai pašvaldībai normatīvajos aktos ir 

dots deleģējums. 

AS „Augstsprieguma tīkls” 

Atbildot uz Jūsu vēstuli ar lūgumu sniegt atzinumu par sagatavoto Rēzeknes novada Viļānu 

apvienības teritorijas plānojumu informējam, ka publicētie plānojuma dokumenti izskatīti 

sakarā ar to, ka plānojuma teritoriju šķērso akciju sabiedrības "Augstsprieguma tīkls" publiskas 

infrastruktūras elektroenerģijas pārvades tīkla 110kV gaisvadu elektrolīnijas, Viļānu pagastā, 

"Vijas", Poči, atrodas pārvades tīkla transformatoru apakšstacija "Viļāni", zemes vienības 

kadastra apzīmējums 7898 003 0152, un sagatavotie plānojuma dokumenti atzīstami par 

pieņemamiem. 

Pozitīvs atzinums – komentāri nav nepieciešami 

AS „Sadales tīkls”  

Nav iebildumu par teritorijas plānojumu. Pozitīvs atzinums – komentāri nav nepieciešami 

SIA „Tet” 

- Teritorijas plānojuma publiskās apspriešanas laikā atzinums 
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nav saņemts. 

AS  „Conexus Baltic Grid” 

- Teritorijas plānojuma publiskās apspriešanas laikā atzinums 

nav saņemts. 

AS „Gaso” 

- 
Teritorijas plānojuma publiskās apspriešanas laikā atzinums 

nav saņemts. 

VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” 

- Teritorijas plānojuma publiskās apspriešanas laikā atzinums 

nav saņemts. 

VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” 

LVRTC nav iebildumu par sagatavotajiem teritorijas plānojuma  3.0. redakcijas risinājumiem. Pozitīvs atzinums – komentāri nav nepieciešami 

Latgales plānošanas reģions 

LPR ir iepazinies ar Rēzeknes novada pašvaldības tīmekļa vietnē ievietoto,  atbilstoši institūciju 

atzinumiem un publiskās apspriešanas rezultātiem, pilnveidoto redakciju 3.0 un vērtē to 

atzinīgi. Saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 11.panta ceturto daļu, Ministru 

kabineta 2014.gada 14.oktobra Noteikumu Nr.628 Par pašvaldību teritorijas attīstības 

plānošanas dokumentiem 54.un 59.punktu, Latgales plānošanas reģions sniedz pozitīvu 

atzinumu un uzskata, ka Rēzeknes novada Viļānu apvienības Teritorijas plānojuma risinājums 

redakcijā 3.0 atbilst plānošanas reģiona attīstības un teritorijas plānošanas dokumentos 

noteiktajam. 

Pozitīvs atzinums – komentāri nav nepieciešami 
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Preiļu novada pašvaldība 

- Teritorijas plānojuma publiskās apspriešanas laikā atzinums 

nav saņemts. 

Varakļānu novada pašvaldība 

Varakļānu novada pašvaldība saskaņo un sniedz pozitīvu atzinumu par izstrādāto plānošanas 

dokumenta redakciju. 

Pozitīvs atzinums – komentāri nav nepieciešami 

Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija 

1. aicinām izvērtēt TIAN 142., 162. un 444. punktu attiecībā uz publiskās apspriešanas 

nepieciešamību, jo saskaņā ar Būvniecības likuma 14. panta piektajā daļā noteikto, ja blakus 

dzīvojamai vai publiskai apbūvei ir ierosināta tāda objekta būvniecība, kurš var radīt būtisku 

ietekmi (smaku, troksni, vibrāciju vai cita veida piesārņojumu), bet kuram nav piemērots 

ietekmes uz vidi novērtējums, būvvalde nodrošina būvniecības ieceres publisku apspriešanu 

un tikai pēc tam pieņem lēmumu par ierosinātā objekta būvniecības ieceri. Pašvaldība 

saistošajos noteikumos var paredzēt arī citus gadījumus, kad rīkojama būvniecības ieceres 

publiska apspriešana. Publisku apspriešanu nerīko, ja teritorijai, kurā paredzēta būve, ir 

spēkā esošs detālplānojums. Ja saskaņā ar teritorijas attīstības plānošanu regulējošiem 

normatīvajiem aktiem, konstatējot šajā daļā minēto specifisko ietekmi, var tikt pieņemts 

lēmums par detālplānojuma izstrādi, priekšroka dodama detālplānojuma izstrādei. Tāpat kā 

kritēriju nevar noteikt “ja ēkas vai inženierbūves būvniecībai vai ierīkošanai nepieciešama 

būvatļauja”. 

Vienlaikus, lai tiesību normu piemērotājiem mazinātu dažādas interpretācijas iespējas par 
TIAN prasībām ar citiem normatīvajiem aktiem, piemēram, lietoto terminoloģiju, izsakām 
šādus priekšlikumus: 4.4. 

2. aizstāt TIAN 4.4. apakšpunktā terminu “citām būvēm” ar terminu “inženierbūvēm”; 

3. precizēt TIAN lietoto terminoloģiju “būvniecības dokumentācija”, ievērojot Būvniecības 

likuma 1.pantā un pārejas noteikumu 7.1 punktā noteikto. 

Pozitīvs atzinums. 

Komentāri – 

1. TIAN 142. un 162.punktus saglabāt esošajā redakcijā, 

jo tie pievērš īpašu uzmanību iespējamai būvniecībai 

iekšpagalmos, kas nav pieļaujama bez publiskas 

apspriešanas. Normatīvos aktu tieši nedublē. 444. 

punktā svītrot tekstu iekavās (“ja ēkas vai 

inženierbūves būvniecībai vai ierīkošanai 

nepieciešama būvatļauja”), kā redakcionālu 

labojumu. 

2. Redakcionāli labot TIAN 4.4. apakšpunktu, aizstājot 

terminu “citām būvēm” ar terminu “inženierbūvēm”. 

3. Redakcionāli labot visā TIAN tekstā, aizstājot 

terminu “būvniecības dokumentācija” ar terminu 

“būvprojekts”. 
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Satiksmes ministrija 

Lai nodrošinātu kvalitatīvu un ērtu elektronisko sakaru pakalpojumu pieejamību atbilstoši 

Eiropas Savienības stratēģiskajos dokumentos noteiktajiem mērķiem, kā arī, ņemot vērā jauno 

mobilo elektronisko sakaru tehnoloģiju (piektās paaudzes 5G) tīklu attīstību tuvākajā nākotnē, 

aicinām Rēzeknes novada pašvaldību sadarboties ar elektronisko sakaru komersantiem un 

pieprasījuma gadījumā rast risinājumu vietas nodrošināšanā minētās elektronisko sakaru 

infrastruktūras izvietošanai pašvaldības teritorijā  (piemēram, kabeļu izvietošanai kanalizācijā, 

5G “mazo šūnu” iekārtu izvietošanai, piemēram, pie apgaismojuma stabiem utt.). Vienlaikus 

aicinām Rēzeknes novada Viļānu apvienības teritorijas plānojumā paredzēt vietu arī 

elektronisko sakaru tīklu infrastruktūras izbūvei gar ielām un pašvaldību ceļiem līdz Rēzeknes 

novadam nozīmīgiem objektiem (ēkām u.c.). 

Vēlamies informēt, ka ir veikti grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 10.aprīļa noteikumos Nr. 

162 “Autoceļu aizsargjoslu noteikšanas metodika” (turpmāk – noteikumi), kas stājās spēkā š.g. 

1.jūlijā. Noteikumos ir veikti precizējumi, jo tika konstatēts, ka, nosakot vai mainot aizsargjoslu, 

tostarp sarkano līniju, platumus, netika veikta saskaņošana ar Satiksmes ministriju (valsts 

autoceļiem) vai autoceļa īpašnieku (pārējiem ceļiem), kā to paredzēja noteikumu 4.punkts. Līdz 

ar to, lai padarītu skaidrāku regulējumu, noteikumos tika veikti precizējumi, kas nosaka 

aizsargjoslu, tostarp sarkano līniju, noteikšanas metodiku lauku apvidos jeb ārpus pilsētām vai 

ciemiem, kā arī pilsētu ielām un autoceļiem pilsētās vai ciemos. No 1.jūlija noteikumi nosaka, ka  

autoceļa aizsargjoslu (ieskaitot sarkanās līnijas) pilsētu ielām un autoceļiem pilsētās vai ciemos 

nosaka un pašvaldības teritorijas plānojumā attēlo tā pašvaldība, kuras teritorijā atrodas 

attiecīgais autoceļš vai iela. Ja tiek noteiktas attiecīgā autoceļa aizsargjoslas (ieskaitot sarkanās 

līnijas) platuma izmaiņas, tās saskaņo ar attiecīgā autoceļa vai ielas īpašnieku. Valsts autoceļu 

aizsargjoslu (ieskaitot sarkano līniju) platuma izmaiņas, ieskaitot valsts autoceļus, kam ir 

piešķirts nosaukums "iela", pašvaldība, kuras teritorijā atrodas attiecīgais autoceļš, saskaņo ar 

valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Latvijas Valsts ceļi". 

Vienlaikus aicinām ņemt vērā arī VSIA “Latvijas Valsts ceļi” 28.06.2022 vēstuli Nr.4.6.1/10305. 

Pozitīvs atzinums. 

Komentāri – 

- Viļānu apvienības teritorijas plānojuma teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumos ir iekļautas 

minimālas prasības elektronisko sakaru ierīkošanai, 

jo pārējās prasības ievērojamas saskaņā ar 

būvniecību regulējošiem normatīvajiem aktiem, kas 

netiek dublētas. 

- Izstrādājot Viļānu apvienības teritorijas plānojuma 

3.0 redakciju ir ņemti vērā grozījumi Ministru 

kabineta 2001.gada 10.aprīļa noteikumos Nr. 162 

“Autoceļu aizsargjoslu noteikšanas metodika”, kas 

stājās spēkā š.g. 1.jūlijā. 

- Ir saņemts un ievērots VSIA “Latvijas Valsts ceļi” 

sniegtais atzinums. 
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VIII ZIŅOJUMS PAR FIZISKO UN JURIDISKO PERSONU 
PRIEKŠLIKUMIEM 
8.1. TERITORIJAS PLĀNOJUMA 2.0 REDAKCIJAS IZSTRĀDE 
 

Nr. 
p.k. 

Iesniedzējs 

Iesnieguma 
datums, 

reģistrācijas 
Nr. 

Priekšlikums 
Komentārs par priekšlikuma 
ņemšanu vērā/noraidīšanu 

1. Fiziska 
persona 

07.12.2018., 
Nr. 1.3.10/1246 

Mainīt atļauto zemes izmantošanas 
veidu zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējumu 7817 004 0609, Ceriņu 
ielā 22J, Viļānos, Viļānu novadā, no 
rekreācijas teritorijas uz savrupmāju 
dzīvojamās apbūves teritoriju. 

Ņemts vērā. Zemes gabalam 
noteikta funkcionālā zona 
„Savrupmāju apbūves 
teritorija” (DzS). 

2. Fiziska 
persona 

12.12.2018., 
Nr. 1.3.10/1259 

Mainīt atļauto zemes izmantošanas 
veidu zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējumu 7817 004 0616, Ceriņu 
ielā 22R, Viļānos, Viļānu novadā, no 
rekreācijas teritorijas uz savrupmāju 
dzīvojamās apbūves teritoriju. 

Ņemts vērā. Zemes gabalam 
noteikta funkcionālā zona 
„Savrupmāju apbūves 
teritorija” (DzS), bet 
teritorijas daļai – „Dabas un 
apstādījumu teritorija”, jo tā 
iekļaujas applūstošajā 
teritorijā. Atbilstoši spēkā 
esošai likumdošanai, apbūve 
šādās teritorijās nav atļauta. 

3. Fiziskas 
personas 

26.03.2019., 
Nr. 1.3.10/300 

Paredzēt plānoto/atļauto zemes 
lietošanas mērķi zemesgabalam 
(kadastra Nr. 7817 004 0204, 
Rēzeknes iela 28, 30) savrupmāju 
apbūvei (DzS) un vieglās rūpniecības 
objektu apbūvei (Rv). 

Komentārs nav nepieciešams 
– saņemts iesniegums ar citu 
priekšlikumu funkcionālā 
zonējuma noteikšanai (skatīt 
4. iesniegumu). 

4. Fiziska 
persona 

27.08.2019., 
Nr. 1.3.10/743 

Paredzēt plānoto (atļauto) zemes 
lietošanas 
mērķi zemesgabalam (kadastra 
Nr. 7817 004 0204), adrese Rēzeknes 
iela 28, 30) lauksaimniecībā 
izmantojamai zemei un savrupmāju 
apbūvei. 

Daļēji ņemts vērā. Zemes 
gabala daļai noteikta 
funkcionālā zona 
„Lauksaimniecības teritorija” 
ar indeksu L1, bet daļai – 
„Savrupmāju apbūves 
teritorija” (DzS), nosakot to, 
gar Latas ielu un 
zemes gabala kreisās puses 
augšējā stūrī. Nav atbalstīta 
dzīvojamās apbūves zonas 
noteikšana zemes gabala 
apakšējā labajā stūrī, ko 
pamato šādi apsvērumi – 
iekļaujas sanitārajā 
aizsargjoslā ap kapsētām, 
saskaņā ar VSIA „Latvijas 
Vides, ģeoloģijas un 
meteoroloģijas centrs” 
Piesārņoto un potenciālo 
vietu reģistru, tajā atrodas 
objekts, kas reģistrēts kā 
potenciāli piesārņota vieta. 
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5. Pašvaldība 
(domes 

deputāta 
priekšlikums) 

20.12.2020. Lūdz iekļaut šī brīža redakcijā vai 
apspriešanai gājēju/riteņbraucēju 
izgaismota ceļa izveidi ceļa posmā 
Viļāni – Radopole. Tas būtu drošs un 
“zaļš” pārvietošanās risinājums Viļānu 
novada Dienvidrietumu puses 
iedzīvotājiem, darbiniekiem un 
uzņēmējiem. 

Pieņemts zināšanai – 
izvērtēšanai turpmākajā 
attīstības un plānošanas 
procesā. MK 30.04.2013. 
noteikumi Nr. 240 nosaka, ka 
velotransporta un gājēju 
kustības organizācijas shēmu 
ietver pašvaldības detalizētajā 
transporta attīstības plānā. 
Minēto plānu kā tematisko 
plānojumu izstrādā pilsētām, 
ciemiem vai to daļām, vai, ja 
nepieciešams, visai 
pašvaldības teritorijai. 
Iepriekš minētie noteikumi 
nosaka, ka teritorijas 
plānojumā ietver vispārīgu 
transporta attīstības plānu, 
kurā shematiski attēlo 
vienotu ielu un ceļu tīklu, 
tādējādi Viļānu novada 
teritorijas plānojuma ietvaros 
konkrēti veloinfrastruktūras 
attīstības jautājumi netiek 
risināti. Tās attīstība var tikt 
paredzēta gan pašvaldībai 
izstrādājot detalizētu 
transporta attīstības plānu, 
gan citus attīstības 
plānošanas dokumentus. 

6. Fiziska 
persona 

31.01.2022. Nekustamajam īpašumam ar kadastra 
numuru 7817 001 0244 (kopplatība 
1,8569 ha) paredzēt daudzfunkcionālu 
izmantošanas veidu jeb centra 
apbūves teritoriju (iespējamie 
izmantošanas veidi: savrupmāju 
apbūves teritorija, lauksaimniecības 
teritorija, aktīvās atpūtas objekti, 
ražošanas objekti un citi.) 

Daļēji ņemts vērā. Zemes 
gabala daļai noteikta 
funkcionālā zona „Jauktas 
centra apbūves teritorija”, 
(JC), bet otrpus ceļam – 
funkcionālās zonas 
„Lauksaimniecības teritorija” 
apakšzona ar indeksu L1. 
Minētā zona noteikta, lai 
nodrošinātu lauksaimniecības 
zemes izmantošanu Viļānu 
pilsētas un ciemu teritorijās. 
Jauktas centra apbūves 
teritorijas plānošana Maltas 
upes ielokā nav atbalstāma, 
ko pamato arī tāds 
apsvērums, kā teritorijas 
daļēja atrašanās applūstošajā 
teritorijā. Atbilstoši spēkā 
esošai likumdošanai, apbūve 
šādās teritorijās nav atļauta. 
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8.2. TERITORIJAS PLĀNOJUMA 2.0 REDAKCIJAS PUBLISKĀ APSPRIEŠANA 
 

Nr. 
p.k. 

Iesniedzējs 
Iesnieguma datums, 

reģistrācijas Nr. 
Priekšlikums 

Komentārs par 
priekšlikuma ņemšanu 

vērā/noraidīšanu 

1. Fiziska 
persona 

29.04.2022., 
Nr. RNP/2022/5.17/3060 

Mainīt funkcionālo zonējumu no 
L1 uz DzS daļu no L1 teritorijas 
zemes gabalam ar kadastra 
Nr. 7817 004 0204 (adrese: 
Rēzeknes iela 28, 30) un 
kadastra Nr. 7817 504 0204 
(adrese: Raiņa iela 41). 

Ņemts vērā. 

Ar teritorijas plānojuma 
3.0 risinājumu veiktas 
izmaiņas funkcionālajā 
zonējumā, grozot to no 
funkcionālās zonas 
„Lauksaimniecības 
teritorijas” apakšzonas ar 
indeksu L1 uz „Savrupmāju 
apbūves teritorija” (DzS) 
teritorijas daļā, kur atrodas 
esoša apbūve (pie Raiņa 
ielas). 

 

8.3. TERITORIJAS PLĀNOJUMA 3.0 REDAKCIJAS PUBLISKĀ APSPRIEŠANA 
 

Nr. 
p.k. 

Iesniedzējs 
Iesnieguma datums, 

reģistrācijas Nr. 
Priekšlikums 

Komentārs par 
priekšlikuma ņemšanu 

vērā/noraidīšanu 

- - - - 
Publiskās apspriešanas 
laikā priekšlikumi nav 
saņemti. 
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IX CITA INFORMĀCIJA 
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