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Ievads
Pārskatā par ĒrgĜu pagasta teritorijas plānojuma izstrādi iekĜauta dokumentācija saskaĦā ar
Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumu Nr. 883 “Vietējās pašvaldības teritorijas
plānošanas noteikumi” 26.punktu.
Teritorijas plānojuma grafiskā daĜa sagatavota uz Valsts zemes dienesta kartogrāfiskās pamatinformācijas LKS-92 koordinātu sistēmā mērogā 1: 10 000. Pagasta teritorijas izmantošanas
kartes sagatavotas mērogā 1:10000, ĒrgĜu ciemam 1:5000.
ĒrgĜu pagasta teritorijas plānojumam ir izmantota valsts mērėdotācija teritorijas plānošanai
(Valsts mērėdotācijas teritorijas plānojuma izstrādei piešėiršanas komisijas 2005.gada
12.oktobra lēmums Nr.3 (protokols Nr.6, 3.§) un 2006. gada 9. novembra lēmums Nr.2
(protokols Nr.4, 3.§ par papildus mērėdotācijas piešėiršanu). 2006.gada 6.aprīlī un 5. oktobrī,
2007. gada 18. aprīlī komisijai iesniegti starppārskati par mērėdotācijas izlietojumu.
ĒrgĜu pagasta teritorijas plānojuma izstrādi uzsāka ĒrgĜu pagasta padome. Kopš 2006.gada
5.septembra to turpināja ĒrgĜu novada dome.
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1. ZiĦojums par ĒrgĜu pagasta teritorijas plānojuma atbilstību
augstāka plānošanas līmeĦa teritorijas plānojuma prasībām
1.1.

Nacionālais līmenis

ĒrgĜu pagasta teritorijas plānojums izstrādāts pirms Nacionālā plānojuma spēkā stāšanās. ĒrgĜu pagastu
neskar līdz šim izstrādātā Nacionālā plānojuma saistošā daĜa1 par nacionālās nozīmes īpaši vērtīgajām
lauksaimniecības zemēm.
Maz iespējams, ka arī citas nacionālā plānojuma daĜas varētu skart ĒrgĜu pagastu, līdz ar to pie
nacionālā plānojuma stāšanās spēkā, ĒrgĜu pagasta teritorijas plānojumu nebūs jāpārskata.
1.tabula Nacionālā plānojuma iespējamā saistība ar ĒrgĜu pagasta teritoriju
Izstrādājamās nacionālā plānojuma daĜas
ĒrgĜu pagasts
Valsts zemes dzīĜu nogabali, derīgo izrakteĦu un Nav
atradĦu teritorijas
Valsts nozīmes infrastruktūras objekti un tīkli
Valsts autoceĜi, elektolīnijas un sakaru līnijas,
melorācijas sistēmu ūdensnotekas.
Apdzīvojuma struktūra un tās attīstība
Atbilstoši valsts teritorijas apdzīvojuma struktūras noteikumu projektā noteiktajai kārtībai,
ĒrgĜu ciems ir novada nozīmes apdzīvojuma
centrs, kas nodrošina novada iedzīvotājiem ikdienā nepieciešamo pakalpojumu daudzumu.
Katrīnas ciems ir veidojies vēsturiski,
pagaidām tiek noteikts kā ciems, taču novada
plānojumā jāizvērtē, vai tas atstājams kā
ciems, jo tajā nav visu primārās
nepieciešamības pakalpojumu, ir tikai
dzīvojamā apbūve (māju grupa) un 1 veikals.
Valsts nozīmes aizsargājamās dabas teritorijas
NATURA 2000 īpaši aizsargājamās dabas
teritorijas – Vestienas aizsargājamo ainavu
apvidus (VAAA) daĜa, dabas parka „Ogres
ieleja” daĜa.
Valsts nozīmes kultūrvēsturiskās teritorijas
16 valsts aizsargājamie kultūras pieminekĜi –
7 valsts nozīmes arheoloăijas pieminekĜi, 3
vietējas nozīmes arheoloăijas pieminekĜi , 2
valsts nozīmes vēstures pieminekĜi un 2 valsts
nozīmes mākslas pieminekĜi.
Valsts aizsardzības objekti un teritorijas
nav
Valsts nozīmes paaugstināta riska teritorijas Nav
(applūstošās, vēja un ūdens erozijas, noslīdeĦu un
nogruvumu apdraudētās teritorijas, paaugstināta pazemes ūdeĦu piesārĦojuma riska, karsta un sufozijas
apvidi, ugunsbīstami un sprādzienbīstami objekti)
Valsts nozīmes rezerves teritorijas īpašiem mērėiem Nav
(teritorijas, kas tiek noteiktas valsts funkciju realizēšanai atbilstoši šodienas un nākotnes vajadzībām)

1
Ministru kabineta 2003.gada 9.decembra noteikumi Nr 684 “Noteikumi par nacionālas nozīmes lauksaimniecības
teritorijām”
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1.2.

Reăionālais līmenis

Ir izvērtēta plānojuma atbilstība Vidzemes reăiona Teritorijas plānojuma 2. redakcijai2 , kuras
projekta III daĜā noteiktās vadlīnijas ir ieteikumi rajonu un vietējo pašvaldību attīstības programmu un
teritorijas plānojumu izstrādāšanai, kas ĒrgĜu pagasta teritorijas plānojumā ir detalizētas sekojoši:
(pamatā atbilst arī galīgajai redakcijai, kura nodota sabiedriskai apspriešanai 2007. gadā)
Reăiona vadlīnijas

Atzīme par iekĜaušanu teritorijas plānojumā

Apdzīvojuma plānošanai:
Plānot vietējos pakalpojumu sniegšanas centrus,
ievērojot
plānoto apdzīvojuma struktūru un
pakalpojuma sasniedzamību, kas saskaĦā ar
pielikumu nosaka, ka Atvērtās telpas apdzīvotās
vietās jābūt pieejamiem:
- kvalitatīviem telekomunikāciju pakalpojumiem
(tālrunis, internets);
- sabiedriskajam transportam, kas nodrošinātu
izglītības un darba pakalpojumu pieejamību;
- pārtikas un pirmās nepieciešamības precēm;
- ūdensapgādei un kanalizācijai;
- pietiekošas energo jaudas.
IekĜaut vai noraidīt valsts, reăiona, rajona vai
novada līmeĦa plānojumos paredzētās aktivitātes
apdzīvojuma vai pakalpojumu sniegšanas jomā.
Plānot teritorijas infrastruktūras
attīstības
nodrošināšanai.
Plānojumos izvērtēt vietējo attīstības centru un
novada nozīmes centru savienojumu pa ceĜiem un
transporta
iespēju
esamību,
iedzīvotāju
mobilitātes iespējas un pieejamo pakalpojumu
apjomu. Sabiedriskā transporta pieejamības
nodrošināšana augstāka līmeĦa centriem.

Teritorijas ražošanas attīstībai:
Potenciālo teritoriju detālākas izpētes veikšana.

ĒrgĜu ciems tiek plānots kā novada nozīmes
pakalpojumu sniegšanas centrs, kurā tiks
nodrošināti pielikumā minētie pakalpojumi.

Tiek paredzētas teritorijas sabiedriskas nozīmes
objektu būvniecībai, uzĦēmējdarbībai, paredzētas
vairākas vietas tūrisma infrastruktūras attīstībai.
Paredzēta ūdenssaimniecības un siltumapgādes
sistēmu rekonstrukcija, ceĜu tīkla uzlabošana.
Novada nozīmes attīstības centrs ĒrgĜu ciems
savienots ar pārējiem novada pagastu centriem pa
valsts autoceĜiem P33 ĒrgĜi – Jaunpiebalga –
SaliĦkrogs, pa kuru var nokĜūt arī līdz Cēsīm un
pēc tam uz reăiona centru Valmieru, pa valsts
autoceĜiem P79 PĜaviĦas – ĒrgĜiun P78 Koknese –
ĒrgĜi var nokĜūt uz Sausnējas pagasta ciemiem –
Sausnēju,
SidrabiĦiem,
Liepkalni.
CeĜš
P81Bērzaune –Vestiena – ĒrgĜi savieno ar
Vestienas un Bērzaunes ciemu, pa to tālāk nokĜūst
uz Madonu. CeĜš P4 Rīga – ĒrgĜi savieno ar valsts
galvaspilsētu Rīgu. Tiek plānoti vairāki
pašvaldības ceĜi, kuri pagaidām ir kā servitūta
ceĜi, kas uzlabos iedzīvotāju nokĜūšanas iespējas
novada centrā.
Tiek paredzētas teritorijas, kam nepieciešami
detālplānojumi.

Pilsētu, pagastu, novadu plānojumos šim mērėim Noteikts zonējums teritorijām ĒrgĜu ciemā un
paredzēto teritoriju zonējuma noteikšana, zemju paredzētas tūrisma, aktīvās atpūtas, sporta un
rezervēšana plānotajās teritorijās.
rekreācijas teritorijas visā pagastā.

2

Vidzemes plānošanas reăiona teritorijas plānojums. III daĜa Vadlīnijas. VAA, 31.10.2005.
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Jaunas rūpnieciskās zonas plānot tuvu esošām Tiek plānotas esošo rūpniecības teritoriju tuvumā,
ražošanas teritorijām ar pieeju infrastruktūras kur jau ir attīstīta infrastruktūra, un pamesto
tīkliem un to paplašināšanas iespējām.
lielfermu vietās.
Paredzēts saglabāt neapbūvētu teritoriju tranzīta
transporta plūsmas novirzīšanai garām ĒrgĜu
Jāplāno tranzīta transporta plūsmu atdalīšana no
ciema centram (teritorija precizējama un
vietējās apdzīvotās vietas transporta sistēmas
apvedceĜa nepieciešamība izvērtējama novada
plānojumā).
Jāatbalsta zemes gabalu koncentrācija ražošanas
mērėiem un atdalošas vai pārejas joslas
izveidošana
ražošanas
un
apdzīvojuma
teritorijām.
Atvērtās telpas plānošanai:

Ražošanas teritorijas no apdzīvojuma teritorijām
pārsvarā atdala meži un ceĜi, vietā, kur teritorijas
saskaras, jāierīko apstādījumu josla ar dzīvžogu
vai koku rindu.
Attēlotas
Natura
2000
teritorijas
u.c.
aizsargājamie dabas objekti, valsts aizsargājamie
Valsts un reăionālas nozīmes teritorijas
kultūras pieminekĜi, aizsargjoslas saskaĦā ar
attēlošana pašvaldību plānojumos atbilstoši
Aizsargjoslu likumu, valsts ceĜi, publiskie ūdeĦi,
augstāka līmeĦa plānošanas dokumentiem un
valsts nozīmes ūdensnoteces, valsts meži u.c.
likumdošanas aktiem.
Interešu saskarsmes teritoriju apzināšana:
lauksaimniecības zemju un meža areāliem
(nepieĜaut vērtīgo meža zemju transformāciju un
apbūvi), tūrisma attīstības areāliem, rūpniecības
attīstības teritorijām, ainaviski nozīmīgām un
dabas aizsardzības teritorijām. Lauku telpas ar
jauktu zemes lietojumu un dažādu saimniecisko
darbību izmantošanas precizēšana un attēlošana
atbilstoši reăiona mērėiem un attīstības
perspektīvai.

TIAN paredzēti noteikumi un ierobežojumi zemju
transformācijai, iekĜautas prasības ainavu
aizsardzībai, noteikta pieĜaujamā darbība dažādas
nozīmes teritorijās. Plānojumā parādītas teritorijas
zonējuma veidā uz’’nēmējdarbībai, tūrisma
attīstībai,
rūpniecības
attīstībai,
attēlotas
aizsargājamās dabas teritorijas. Paredzētas
detālplānojumu teritorijas izmantošanas mērėu
precizēšanai.

Pārrobežu sadarbības attīstība: kopēju pārrobežu
interešu teritoriju identificēšana un plānošana,
kopēju pierobežas stratēăiju izstrāde (vides,
tūrisma, u.c. jomās).

Paskaidrojuma rakstā 2.3. nod. identificētas
kopējo
interešu
teritorijas
ar
kaimiĦu
pašvaldībām, kas Ħemtās vērā plānojumā,
savstarpēji sazinoties.

Noteiktas tūrisma, sporta, aktīvās atpūtas un
Tūrisma pakalpojumu un infrastruktūras attīstības rekreācijas teritorijas, kuras attēlotas plānojumā
plānošana apdzīvotas vietās (telšu vietas, viesu un pieĜaujamā darbība tajās un citās teritorijās
mājas, istabu izīrēšana lauku mājās u.t.t.).
noteikta TIAN. Paskaidrojuma rakstā 4.4.3. nod.

Reăiona plānojumā noteikto teritoriju attīstība:
Ainavu izpēte un vērtējums, apsaimniekošanas Paskaidrojuma
noteikumu
izstrāde,
ainavu
plānojumi. 1.37.5.punkts.
Neapsaimniekoto zemju, objektu apzināšana,
uzskaite un prioritāšu noteikšana izmantošanai.
Tūrisma attīstības teritoriju noteikšana.

rakstā

3.1.

nod.,

TIAN

Paskaidrojuma rakstā 4.4.3. nod., grafiskā daĜā.
ĒrgĜu pagasts iekĜaujas tūrisma attīstības un
kultūrainavas teritorijās

Pieejamības saglabāšana publiskiem un privātiem
ezeriem, upēm, to krastu aizsargāšana no Noteikti ceĜa servitūti, attēloti kartē, prasības
krastu apbūvei TIAN 2.4.2. punkts.
neplānotas apbūves.
Līdzdalība ĪADT plānu izstrādē un saskaĦošanā. LIFE projekta realizācija Vestienas
Izstrādājot teritoriju plānojumus Ħemt vērā ĪADT Paskaidrojuma rakstā 3.13.1. nod.
zonējuma nosacījumus un ierobežojumus.

AAA

Ekoloăiskajos koridoros jānodrošina dabas Uzsvērta dabas resursu daudzveidība un to
aizsardzība, mozaīkveida elementu saglabāšana
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aizsardzība, mozaīkveida elementu saglabāšana aizsardzība – mežu, ūdens, ainavu resursi. TIAN
un attīstība.
precizētas vides un dabas resursu aizsargjoslas, lai
saglabātu ainavu mozaīkveida raksturu, noteiktas
prasības zemes transformācijai.
Precīzāku apbūves noteikumu izstrāde un
Ir izstrādāti.
apstiprināšana
Infrastruktūras plānošanai:
Vietēja līmeĦa ceĜiem: ceĜu tīkla plānošana, ceĜu, Paskaidrojuma raksts 6. nod. Kartē parādīti
ielu funkciju un uzturēšanas klases noteikšana, perspektīvie pašvaldības un valsts mežu ceĜi, ielas
ielu apgaismojuma plānošana vietējos centros.
ĒrgĜu ciemā, servitūta ceĜi (kas nodrošina
piekĜuves iespējas katrai zemes vienībai).
Tūrisma infrastruktūras attīstībai: veloceliĦu
plānošana nozīmīgu tūrisma teritoriju un Paskaidrojuma raksts 6.5. un 4.4.3. nod. un TIAN
apdzīvojuma centru sasaistei, stāvlaukumu 2.2.3. punkts.
ierīkošana pie tūrisma un kultūrvēsturiskajiem
objektiem,
tūrisma
informācijas
norāžu
izvietošanas plānošana un ieviešana, kempinga
vietu plānošana un izbūve, tūrisma taku plānošana
un izveide, līgumu slēgšana par apsaimniekošanu
un uzturēšana, dažādu institūciju sadarbības
veicināšana tūrisma vai tūrismam izmantojamās
infrastruktūras daudzveidīgā izmantošanā.
Sabiedriskā transporta organizēšanai: transporta Jauni maršruti un autobusu pieturas netiek plānoti,
mezglu un maršrutu plānošana dažādu transporta jo esošie nodrošina piekĜuvi rajonam, reăiona
veidu un dažāda līmeĦu maršrutu pieejamībai un centram. Paskaidrojuma raksts 6.5. nod.
saskaĦošanai.
Projekts "Vidzemes josta" - reăionālās attīstības projekts, kura izpētes teritorija atrodas Vidzemes
vidienē un aizĦem daĜu no Cēsu, Madonas, Aizkraukles un Ogres rajonu zemēm, kopumā aizĦemot
aptuveni 75% no Vidzemes centrālās augstienes, tas ir no tās Latvijas teritorijas, kas ir par 200 m
augstāk virs jūras līmeĦa, tas vieno Daugavas ieleju ar Vestienas un Vecpiebalgas aizsargājamo ainavu
apvidiem, Gaujas nacionālo parku un dod iespēju projekta teritoriju paplašināt līdz Burtnieku ezera
baseinam. Svarīga ir arī sasaiste ar VIA BALTICA telpiskās attīstības zonu. Projektā uzsvērts pārsvarā
neizmantotais tūrisma potenciāls, atzīmēts, ka spēcīgākie tūrisma resursi teritorijā ir ainaviskie,
kultūrvēsturiskie, klimatiskie (ziemas sporta un izklaides iespējas), kā piemērotākos tūrisma veidus
minot ekotūrismu, etnisko, lauku, rekreatīvo, sporta tūrismu. Lai attīstītu tūrismu, nepieciešams radīt
piemērotas apmešanās vietas, uzlabot servisu un inženierapgādi, rast izklaides iespējas.
Projekta nosacījumi teritorijas attīstībai
1. Tradicionālā zemes izmantošanas veida un saimnieciskās darbības turpināšana mūsdienu izpratnē
un tehniskajā līmenī – ĒrgĜu pagasta plānojumā paredzēta lauksaimnieciskās un mežsaimnieciskās
darbības saglabāšana, prasības un ierobežojumi zemes transformācijai.
2. Ainavas uzturēšana un kopšana, saglabājot reljefu, attīstot tā atsevišėos elementus, saglabājot un
attīstot tradicionālās apbūves raksturu, viensētas un to grupas, būvniecības tradīcijas, raksturīgo
formu, siluetu un mērogu – Paskaidrojuma raksts 3.12. un 5. nod., TIAN prasības 1.27. punkts.
3. UzĦēmējdarbības un tūrisma pakalpojumu infrastruktūras attīstība saistībā ar ainavu telpas
kvalitātes palielināšanu - Paskaidrojuma raksts 4.4. nod.
4. Veidojot jaunas struktūras un plānojot dažādus objektus, jāuzstāda īpašas prasības, lai nesagrautu
esošās telpiskās vides kvalitāti – TIAN prasības.
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1.3.

Rajona līmenis

1.3.1. Madonas rajona teritorijas plānojums
Madonas rajona teritorijas plānojums tika apstiprināts 28.10.20033. Madonas rajona plānojums
vairākās sfērās ietver prasības vietējam līmenim.
Madonas rajona teritorijas plānotā un atĜautā izmantošana:
1. Rajona nozīmes lauksaimniecības zemes. – Rajona plānojums nenosaka rajona nozīmes
lauksaimniecības zemes ĒrgĜu pagastā.
2. Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas. – Rajona plānojums neparedz jaunu īpaši aizsargājamo
dabas teritoriju noteikšanu ĒrgĜu pagastā.
3. Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas. – Teritorijas plānojumā atzīmēti vietējās nozīmes
parki: Ratakalns un Zvaigznītes. Tie attēloti grafiski. Noteikts, ka tajos papildus jāsaskaĦo
zemes transformēšanas gadījumi.
4. Pilsētas apbūves teritorijas. – Pagaidām neattiecas uz ĒrgĜu pagastu, ĒrgĜu ciema noteikšana
par pilsētu izvērtējama novada plānojumā.
5. Ciemu apbūves teritorijas. – Starp ciemu apbūves teritorijām rajona plānojumā kā vietēja
līmeĦa centrs minēts ĒrgĜu ciems, bet Katrīna nav noteikts kā ciems. ĒrgĜu pagasta teritorijas
plānojums nosaka apdzīvotas vietas – ciemu ĒrgĜi, pagaidām arī ciemu Katrīna (izstrādājot
novada plānojumu, jāizvērtē, vai atstājams ciema statuss) un to robežas.
6. Aizsargjoslas. Rajona plānojumā uzskaitītas aizsargjoslas saskaĦā ar Aizsargjoslu likumu. –
Visas aizsargjoslas iekĜautas, Ħemot vērā likuma 22.06.2005 grozījumus.
7. Ūdens kvalitātes mērėi iekĜauti upēm, kurām tie ir noteikti, t.i. Ogrei, Nāružai, Meltnei,
Alainītei, Valolai, saskaĦā ar MK 12.03.2002. noteikumu Nr. 118 „Noteikumi par virszemes
un pazemes ūdeĦu kvalitāti” 2.1 pielikumam.
8. Ugunsbīstamie meži minēti ĒrgĜu mežniecības apkalpes teritorijā 2,9 ha (nav minēts konkrēts
pagasts), kurā ietilpst ĒrgĜu pagasts.
9. Pie transporta infrastruktūras – pie ceĜiem, kur nepieciešama seguma kvalitātes uzlabošana,
minēts P4 Rīga – ĒrgĜi, P78 PĜaviĦas – ĒrgĜi, P33 ĒrgĜi – Jaunpiebalga – SaliĦkrogs, saskaĦā
ar rajona plānojumu.

1.3.2. Administratīvi teritoriālā reforma
2006.gada 5.septembrī Ministru kabinets izveidoja ĒrgĜu novadu, kurā ietilpst ĒrgĜu, Jumurdas un
Sausnējas pagasti. Kopējais novada iedzīvotāju skaits - 3819 iedzīvotāji, teritorija - 379,5 km2. ĒrgĜu
novads atbilst Ministru kabineta apstiprinātajam administratīvi teritoriālā iedalījuma projektam.
ĒrgĜi ir nozīmīgākais centrs plānotajā novada teritorijā. Tā stiprās puses ir centra novietojums
teritorijas vidusdaĜā un radiālā ceĜu struktūra, bet trūkums – mazais asfaltēto autoceĜu īpatsvars.
Plānojumā iekĜauti pašvaldības ceĜi novada vajadzībām Nr.9 Grīvas - Vārpas, Nr.20 Kaivēni – Brantēni
– Sausnējas p., Nr.22 MeĦăeĜi – Dzelzkājas, Nr.23 Laptēni – Jumurdas p.

3

Madonas rajona padomes 28.10.2003 lēmums „Par Madonas rajona teritorijas plānojuma apstiprināšanu un plānoto
pasākumu pabeigšanu”
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2. ĒrgĜu pagasta padomes (novada domes) lēmumi
2.1.

Izstrādes uzsākšana un sabiedriskās apspriešanas pirmais posms

Lēmums par ĒrgĜu pagasta teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu pieĦemts 2004. gada 28.
oktobrī (lēmuma Nr.10. 22.§)

Pārskats par ĒrgĜu pagasta teritorijas plānojuma izstrādi
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Darba uzdevums apstiprināts 2004. gada 25. novembrī (lēmuma Nr.11., 21.§).
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Plānojuma izstrādes darba uzdevums.
1.

Jauna teritorijas plānojuma izstrādāšanas nepieciešamiba, pamatojums un prasības.

Iepriekšējais 1997. gada 24. februārī apstiprinātais ĒrgĜu pagasta teritorijas plānojums
neatbilst patreiz spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, tas nav apstiprināts ar saistošajiem
noteikumiem, ĒrgĜu pagastā ir izveidotas jaunas aizsargājamas dabas teritorijas, kas nav
ietvertas iepriekšējā plānojumā. Jaunais teritorijas plānojums jāizstrādā pamatojoties uz
patreiz spēkā esošo LR likumdošanu, nacionālām un vietējām attīstības programmām, Ħemot
vērā teritorijas ilgtspējīgas attīstības principu, atklātības principu, nepārtrauktības un
pēctecības principu, interešu saskaĦotības principu.
2.

Nosacījumi teritorijas plānojuma izstrādei:

Nepieciešams pārskatīt ĒrgĜu pagasta sociāli ekonomiskās attīstības programmu, kura
apstiprināta ĒrgĜu pagasta padomes sēdē 09.06.1997., protokols Nr.7.2., veikt tās izpildes
analīzi un ĒrgĜu pagasta padomei pieĦemt lēmumu par jaunas ĒrgĜu pagasta attīstības
programmas izstrādi, kuru veikt līdz 01.06.2004.
3.

Teritorijas plānošanas procesā izmantojamie izejmateriāli:
1997. gada 24. februārī apstiprinātais ĒrgĜu pagasta teritorijas plānojums,
2002. gadā izstrādātais ĒrgĜu novada veidošanas projekts,
Madonas rajona teritorijas plānojuma un attīstības programmas projekts,
ĒrgĜu pagasta sabiedrisko organizāciju darbības programmas,
Latvijas apdzīvoto vietu ūdenssaimniecības attīstības projekta materiāli, kas attiecas
uz ĒrgĜu pagastu,
– dažādi ĒrgĜu pagastā izstrādātie projekti,
– dažādu laika periodu kartogrāfiskais materiāls.

–
–
–
–
–

4.

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Pieprasīt nosacījumus ĒrgĜu pagasta teritorijas plānojuma izstrādei sekojošām LR MK
19.102004. noteikumos Nr.883 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi”
13.punktā minētajām institūcijām:
Madonas reăionālajai vides pārvaldei,
Valsts kultūras pieminekĜu aizsardzības inspekcijai,
VAS “Latvijas valsts ceĜi” , VAS “Vidzemes ceĜi” filiālei “Madonas 10.CP”,
B/O VAS “CeĜu satiksmes drošības direkcijai”
B/O VAS “Latvijas autoceĜu direkcija” ceĜu uzturēšanas pārvaldes Madonas rajona nodaĜai,
VAS “Latvijas dzelzceĜš”,

valsts aăentūrai “Sabiedrības veselības aăentūra” Gulbenes filiālei,
VZD Vidusdaugavas reăionālajai nodaĜai,
VAS “Latvenergo”,
AS “Latvijas gāze”,
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Madonas nodaĜai,
LAD Viduslatvijas reăionālajai lauksaimniecības pārvaldei,
Valsts meža dienesta Madonas virsmežniecībai,
VAS “Latvijas valsts meži” Vidusdaugavas mežsaimniecībai,
SIA “LATTELEKOM”,
SIA “Latvijas mobilais telefons”,
SIA “Tele 2”,
valsts ăeoloăijas dienestam,
upju baseinu pārvaldei,
Vidzemes plānošanas reăiona attīstības padomei,
Pārskats par ĒrgĜu pagasta teritorijas plānojuma izstrādi
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–
–
5.

Madonas rajona padomei,
Jumurdas, Vestienas, Mazozolu, Sausnējas, Kaives pašvaldībām.
Apstiprināt teritorijas plānojuma izstrādes laika grafiku:
1. 2004. gada 28. oktobrī pieĦemts lēmums ( sēdes protokols
Nr.10, 22.§ ) par ĒrgĜu pagasta teritorijas plānojuma
izstrādāšanu.
2. Sludinājumu pieteikumi laikrakstos par teritorijas plānojuma
izstrādes publiskās apspriešanas 1. posma organizēšanu
“Latvijas Vēstnesī”, “Starā” un “ĒrgĜu ZiĦās” (09.11.2004.)
3. 04.11.2004. pieprasījums mērėdotācijas saĦemšanai Reăionālās
attīstības un pašvaldību lietu ministrijai, Pasūtījumu piešėiršana
SIA “Reăionālo Studiju Centram”.
4. 09.11.2004. pieprasījumu izsūtīšana plānošanas nosacījumu
saĦemšanai kaimiĦu pašvaldībām, rajona padomei un Vidzemes
plānošanas reăiona attīstības padomei.
5. Darba uzdevuma sastādīšana ĒrgĜu pagasta teritorijas plānojuma
izstrādāšanai (25.11.2004.)
6. VēstuĜu izsūtīšana 19.10.2004. MK noteikumos Nr. 883
“Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi”
minētajām institūcijām, lai saĦemtu nepieciešamos nosacījumus
plāna izstrādāšanai (līdz 10.11.2004.).
7. Sabiedriskās apspriešanas 1. posms
informatīvā sanāksme 25.11.2004.).

(līdz

30.12.2004.,

8. SaĦemto sabiedriskās apspriešanas priekšlikumu un institūciju
nosacījumu apkopošana (līdz 27.01.2005.)
9. Darba uzdevuma precizēšana padomes sēdē 27.01.2005., Ħemot
vērā iesniegtos nosacījumus un priekšlikumus.
10. Plānošanai nepieciešamā informatīvā materiāla vākšana un
apkopošana (līdz 01.04.2004.).
11. ĒrgĜu pagasta attīstības programmas izmaiĦu projekta izstrāde
(līdz 01.06.2005.), tā izskatīšana (apstiprināšana) padomes sēdē
jūnijā.
12. Teritorijas plānojuma 1. redakcijas izstrāde (2005. gads).
13. Atzinumu par teritorijas plānojuma 1. redakciju pieprasīšana
institūcijām (2006. gada janvāris)
14. ĒrgĜu pagasta teritorijas plānojuma pirmās redakcijas izstrādes
sabiedriskā apspriešana 2. posms – 2006. gada februārī, martā ar
semināru apspriešanas sākumā un rezultātu apkopošanu
apspriešanas
beigās,
izskatīšana
(varbūt
plānojuma
apstiprināšana) padomes sēdē marta beigās.
15. Ja būs nepieciešams, turpināsies teritorijas plānojuma galīgās
redakcijas izstrāde, Ħemot vērā ieteikumus (līdz 2006.g. jūnija
sēdei).
Pārskats par ĒrgĜu pagasta teritorijas plānojuma izstrādi
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Pēc sabiedriskās apspriešanas 1.posma iesniegumu apkopošanas un institūciju nosacījumu
saĦemšanas un apkopošanas 2006. gada 26. janvārī (protokols Nr.2., 15.§) darba uzdevums
izmainīts, pagarinot plānojuma izstrādes termiĦu.
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2006. gada 17. augustā (protokols Nr.9., 7.§) vēlreiz pagarināts plānojuma izstrādes termiĦš.
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Pēc ĒrgĜu novada izveidošanas 2006. gada 23. novembrī (sēdes protokols Nr. 6, 1.§) pieĦemts lēmums
par plānojuma izstrādes turpināšanu, nosakot 1.redakcijas izstrādes termiĦu.
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Par Jumurdas un ĒrgĜu pagasta robežu grozīšanu.
iesniegums
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ĒrgĜu novada domes 2006. gada 26. oktobra lēmums (protokols Nr.5, 24.§).
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PaziĦojums par I.posma sabiedrisko apspriešanu
Sabiedriskās apspriešanas 1.posms ilga no publicēšanas dienas “Latvijas vēstnesī” 16.11.2004.
līdz paziĦojumā norādītajam termiĦam 30.12.2004.
PaziĦojuma teksts
“PaziĦojums
Par Madonas rajona ĒrgĜu pagasta teritorijas plānojuma sabiedriskās apspriešanas 1. posma
uzsākšanu.

1.Ar ĒrgĜu pagasta padomes 28.10.2004. lēmumu „ Par ĒrgĜu pagasta teritorijas plānojuma
izstrādi”
( prot.10.22.§), tiek uzsākta ĒrgĜu pagasta teritorijas plānojuma izstrāde.
2.Par teritorijas plānojuma izstrādi atbildīgā amatpersona: Guntars Velcis - ĒrgĜu pagasta
padomes priekšsēdētājs, tālrunis 4871231; 9433778, fakss 4871231,
e-mail gunthars@navigators.lv
3.Teritorijas plānojuma izstrādes darba vadītāja: Emma Cera – ĒrgĜu pagasta padomes
speciāliste zemes ierīkotāja, tālrunis 4871287; 6468124, fakss 4871231,
e-mail emma.cera@e-apollo.lv
4.Sabiedriskās apspriešanas 1. posma beigu termiĦš 30.12.2004.
5.Teritorijas plānojuma izstrādei nepieciešamo materiālu izstādīšanas vieta – Rīgas ielā 10,
ĒrgĜos, ĒrgĜu pagasta padomes telpās, būvvaldes kabinetā katru darbdienu no plkst.9.00 līdz
16.00, pusdienas pārtraukums no plkst.12.30 līdz 13.30.
6.Sabiedriskās apspriešanas procesa informatīvā sanāksme un tikšanās ar teritorijas plānojuma
izstrādes vadītāju ĒrgĜu saieta namā 25.11.2004. plkst.14.00.
7.Rakstiskos priekšlikumus var iesniegt ĒrgĜu pagasta padomē pie lietvedes katru darbdienu
no plkst.9.00 līdz 16.00, pusdienas pārtraukums no plkst.12.30 līdz 13.30,
var sūtīt pa pastu uz adresi Rīgas iela 10, ĒrgĜi, Madonas rajons, LV 4840 vai pa
e-mail ergli@madona.lv
8.Teritorijas plānojuma izstrādes darba vadītāja apmeklētājus pieĦems otrdienās un trešdienās
no plkst. 9.00 līdz plkst. 12.00, Rīgas ielā 10, ĒrgĜos, ĒrgĜu pagasta padomes telpās,
būvvaldes kabinetā.”
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Publikācija par I.posma sabiedrisko apspriešanu laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”
2004. gada 16. novembrī laidienā Nr.182
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Publikācija par I.posma sabiedrisko apspriešanu laikrakstā „Stars”
2004. gada 11. novembrī laidienā Nr.132 (9016)
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Publikācija par I.posma sabiedrisko apspriešanu ĒrgĜu pagasta informatīvajā izdevumā
„ĒrgĜu ziĦas”
2004. gada novembrī laidienā Nr.10 (64)
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Informācija kaimiĦu pašvaldībām par teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu un
sabiedriskās apspriešanas 1.posmu.
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2.2.

Pirmās redakcijas nodošana sabiedriskajai apspriešanai

Lēmums par ĒrgĜu pagasta teritorijas plānojuma pirmās redakcijas sabiedriskās apspriešanas
organizēšanu pieĦemts ĒrgĜu novada domes sēdē 2006.gada 28.decembrī (sēdes prot. Nr. 8, 3.§).
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Sabiedriskās apspriešanas programma:
Sabiedriskās apspriešanas otrā posma termiĦš ir no 2007. gada 15. janvāra līdz 2007. gada 26.
februārim.
Par sabiedriskās apspriešanas pasākumu organizēšanu atbildīgais – teritorijas plānojuma
izstrādes darba vadītāja Emma Cera.
Pasākumi:
1. Pieprasījumu nosūtīšana par sabiedriskās apspriešanas uzsākšanu publicēšanai
laikrakstos “Latvijas Vēstnesis” un “Stars” līdz 5. janvārim.
2. Teritorijas plānojuma pirmās redakcijas izstāde no 2007. gada 15. janvāra līdz 2007.
gada 26. februārim ĒrgĜu novada domes ēkā, teritorijas plānotājas kabinetā (Rīgas iela
10, ĒrgĜi, ĒrgĜu pagasts, ĒrgĜu novads, Madonas rajons) apskatāma katru dienu no
plkst. 8.00 līdz 17.00, pārtraukums no 12.30 līdz 13.30.
3. Apmeklētāju pieĦemšanas laiks: teritorijas plānojuma izstrādes darba vadītāja Emma
Cera – trešdienās un piektdienās no plkst.9.00 līdz 16.00; teritorijas izmantošanas un
apbūves saistošo noteikumu projekta izstrādātāja arhitekte Līga Gedrovica –
piektdienās no plkst.9.00 līdz 16.00.
4. Iedzīvotāju sapulce 7. februārī plkst. 17.00 ĒrgĜu saieta namā (Rīgas iela 10, ĒrgĜi,
ĒrgĜu pagasts, ĒrgĜu novads, Madonas rajons).
5. Plānojuma pirmās redakcijas, t.sk. ĒrgĜu un Jumurdas pagastu robežu izmaiĦu
projekta, ievietošana interneta mājas lapās www.madona.lv un www.ergli.lv.
6. Informācijas par sabiedriskās apspriešanas uzsākšanu un norisi ievietošana ĒrgĜu
novada informatīvajā avīzē (janvāra un februāra mēnešos).
7. Institūciju un kaimiĦu pašvaldību iepazīstināšana ar plānojuma pirmo redakciju
(nosūtīšana atzinumu saĦemšanai).
8. VēstuĜu nosūtīšana ar informāciju par sabiedrisko apspriešanu personām, kas rakstīja
priekšlikumus teritorijas plānojuma izstrādei un zemes īpašniekiem, kuru nekustamais
īpašums atrodas teritorijā, kuru skar ĒrgĜu un Jumurdas pagastu robežu izmaiĦu
projekts (līdz 2007. gada 12. janvārim).
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II.posma publikācija laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”
2007. gada 16. janvārī laidienā Nr.9
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II.posma publikācija laikrakstā „Stars”
06.01.2007., sestdiena, Nr.2 (9338)
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II.posma publikācija ĒrgĜu novada informatīvajā izdevumā “ĒrgĜu novada ziĦas”
Janvāris 2007., Nr.1 (4)
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PaziĦojuma teksts:

PaziĦojums par Madonas rajona ĒrgĜu novada ĒrgĜu un Jumurdas pagastu teritorijas
plānojumu sabiedriskās apspriešanas 2. posma uzsākšanu.
ĒrgĜu novada dome paziĦo par ĒrgĜu un Jumurdas pagastu teritorijas plānojumu pirmo redakciju, t.sk.
ĒrgĜu un Jumurdas pagastu robežu izmaiĦu projekta, sabiedrisko apspriešanu (28.12.2006. sēdes prot.
Nr.10.3.§ un 4.§), kas noritēs no 2007. gada 15. janvāra līdz 26. februārim.
Plānojumu materiāli pieejami ĒrgĜu novada domē - teritorijas plānotājas kabinetā Rīgas ielā 10,
ĒrgĜos, ĒrgĜu pagastā, ĒrgĜu novadā, Madonas rajonā, LV-4840 katru darbdienu no plkst.8.00 līdz
17.00, pusdienas pārtraukums no plkst.12.30 līdz 13.30., interneta mājas lapā: www.ergli.lv, Jumurdas
pagasta materiāli pieejami arī Jumurdas pagasta pārvaldē Jumurdas pilī, Jumurdā, Jumurdas pagastā,
ĒrgĜu novadā, Madonas rajonā, LV-4844 katru darbdienu no plkst.8.00 līdz 17.00, pusdienas
pārtraukums no plkst.12.00 līdz 13.00.
Apmeklētāju pieĦemšanas laiks: ĒrgĜu novada teritorijas plānošanas speciāliste Emma Cera (tel.
26468124, 4871287, e-pasts emma.cera@inbox.lv) – trešdienās un piektdienās un teritorijas
izmantošanas un apbūves saistošo noteikumu projekta izstrādātāja arhitekte Līga Gedrovica
(tel.29117518) – piektdienās no plkst.9.00 līdz 16.00, pusdienas pārtraukums no plkst.12.00 līdz 13.00
ĒrgĜu novada domes telpās. Jumurdas pagasta teritorijas plānojuma izstrādes darba vadītāja Agita
Opincāne (tel.29400442) pirmdienās no plkst.8.00 līdz 17.00 Jumurdas pagasta pārvaldes telpās.
Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 2007. gada 7. februārī plkst. 17.00 ĒrgĜu saieta namā
(Rīgas iela 5, ĒrgĜi, ĒrgĜu pagasts, ĒrgĜu novads, Madonas rajons) un 19. februārī plkst.17.00
Jumurdas pagasta pārvaldē (Jumurdas pils, Jumurda, Jumurdas pagasts, ĒrgĜu novads, Madonas
rajons).
Rakstiskie priekšlikumi un iebildumi iesniedzami ĒrgĜu novada domē un Jumurdas pagasta pārvaldē
pie lietvedes, var sūtīt pa pastu uz adresi Rīgas iela 10, ĒrgĜi, ĒrgĜu novads, Madonas rajons, LV 4840
vai pa e-pastu: emma.cera@inbox.lv Iebildumi un priekšlikumi, kas tiks iesniegti pēc 2007. gada 26.
februāra var netikt Ħemti vērā.

Pārskats par ĒrgĜu pagasta teritorijas plānojuma izstrādi
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2.3.

Galīgās redakcijas noteikšana

Lēmums par ĒrgĜu pagasta teritorijas plānojuma redakcijas noteikšanu par galīgo redakciju pieĦemts
ĒrgĜu novada domes sēdē 2007.gada 31. maijā (sēdes prot. Nr. 7, 11.§).

Pārskats par ĒrgĜu pagasta teritorijas plānojuma izstrādi
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2.4.

Teritorijas plānojuma apstiprināšana un saistošo noteikumu pieĦemšana

Lēmums par ĒrgĜu pagasta teritorijas plānojuma apstiprināšanu un saistošo noteikumu pieĦemšanu
pieĦemts ĒrgĜu novada domes sēdē 2007.gada 23. augustā (sēdes prot. Nr. 9, 15.§).

Pārskats par ĒrgĜu pagasta teritorijas plānojuma izstrādi
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2.5.

Publikācijas un teritorijas plānojuma stāšanās spēkā

Publikācija Madonas rajona laikrakstā “Stars” 2007. gada 28. augustā.

Pārskats par ĒrgĜu pagasta teritorijas plānojuma izstrādi
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Publikācija laikrakstā “Latvijas vēstnesis” 2007. gada 12. septembrī.

iepriekšējais sarakstā nākamais
Publicēts: Latvijas Vēstnesis > 12.09.2007 147 (3723) > Sludinājumi > PaziĦojumi par teritorijas
plānošanu

PaziĦojumi par teritorijas plānošanu
PaziĦojums par detālplānojumu
2007.gada 29.augustā Daugmales pagasta padomes sēdē nr.8 pieĦemts lēmums (2.§) "Par
detālplānojuma "ZemgaĜi-1" galīgās redakcijas apstiprināšanu un saistošo noteikumu nr.10
"Zemesgabala "ZemgaĜi-1", kad.nr.8056 002 0056 izmantošanas un apbūves noteikumi" izdošanu".
PaziĦojums par ĒrgĜu novada ĒrgĜu un Jumurdas pagastu teritorijas plānojumu apstiprināšanu
ĒrgĜu novada dome paziĦo, ka 2007.gada 23.augustā ir apstiprināti ĒrgĜu novada ĒrgĜu pagasta (sēdes
protokols nr.9, 15.§) un Jumurdas pagasta (sēdes protokols nr.9, 16.§) teritorijas plānojumi. Teritorijas
plānojumu II daĜa "Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi" un III daĜa "Grafiskā daĜa" izdoti
kā pašvaldības saistošie noteikumi (nr.8 ĒrgĜu pagastam, nr.9 Jumurdas pagastam). Ar teritorijas
plānojumu dokumentiem var iepazīties ĒrgĜu novada domē Rīgas ielā 10, ĒrgĜos, ĒrgĜu pagastā, ĒrgĜu
novadā, Madonas rajonā, LV-4840; tālr. 4871231.

Publikācija ĒrgĜu novada informatīvajā izdevumā “ĒrgĜu novada ziĦas” 2007. gada septembrī
Izdevums atrodams mājas lapā: http://www.ergli.lv/avizes_pdf/avize%20septembris.pdf

Pārskats par ĒrgĜu pagasta teritorijas plānojuma izstrādi
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3. Pārskats par plānojuma sabiedrisko apspriešanu
3.1.

Pirmais posms

Sabiedriskās apspriešanas pirmais posms noritēja no publicēšanas dienas laikrakstā „Latvijas
Vēstnesis” (16.11.2004.Nr.182) līdz 30.12.2004. (vairāk par 4 nedēĜām).
Tā izsludināšana notika arī Madonas rajona laikrakstā „Stars” (11.11.2004. Nr. 132 (9016)).,
ĒrgĜu pagasta informatīvajā izdevumā “ĒrgĜu ziĦas” (novembris 2004. Nr. 10(64)).
09.11.2004. tika izsūtīta informācija kaimiĦu pašvaldībām, Madonas rajona padomei un SIA
BO “Vidzemes attīstības aăentūra” par teritorijas plānojuma uzsākšanu un sabiedriskās
apspriešanas 1.posmu, vēstulei klāt pievienojot pagasta padomes lēmumu un paziĦojumu.
Ar līdzšinējiem plānošanas dokumentiem varēja iepazīties ĒrgĜu pagasta padomē darbdienās
no plkst. 9 līdz 16. Tika izstādīti sekojoši materiāli:



ĒrgĜu pagasta 1997. gadā apstiprinātais teritorijas plānojums un attīstības programma.



Madonas rajona teritorijas plānojums 2014.



2002. gadā izstrādātais ĒrgĜu novada izveidošanas projekts.



Reăonālās attīstības projekts “Vidzemes josta”.



Ūdenssaimniecības attīstības projekts “Valsts investīciju attīstības programma 800+”.

Pirmā posma ietvaros saĦemti 6 iesniegumi no fiziskām personām un priekšlikumu
apkopojums pēc iedzīvotāju sanāksmes un 1 iesniegums no juridiskām personām. Plānošanas
procesā tika iesaistīti iedzīvotāji un zemes īpašnieki arī pēc sabiedriskās apspriešanas 1. posma
noteiktā termiĦa beigām. Tika iesniegti 7 iesniegumi no fiziskām personām un 1 iesniegums
no juridiskām personām.

Pārskats par ĒrgĜu pagasta teritorijas plānojuma izstrādi
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Sabiedriskās apspriešanas 1.posma sanāksmes protokols 2004. gada 25. novembrī
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Dalībnieku saraksts
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3.2.

Otrais posms

ĒrgĜu pagasta teritorijas plānojuma pirmās redakcijas sabiedriskā apspriešana notika no
2007.gada 15.janvāra līdz 26. februārim (6 nedēĜas). Tā izziĦota laikrakstā „Latvijas
Vēstnesis” (16.01.2007. Nr.9) un Madonas laikrakstā „Stars” (06.01.2007. Nr.2 (9338)), ĒrgĜu
novada informatīvajā izdevumā ,,ĒrgĜu novada ziĦas” (janvāris, 2007. Nr.1(4)).
Otrā posma ietvaros notika izstāde, iedzīvotāju sapulce 2007. gada 7. februārī; atzinumu
pieprasīšana un saĦemšana no institūcijām.
Teritorijas plānojuma materiāli bija izstādīti ĒrgĜu novada domē. Izstādes materiāli:



Esošā teritorijas izmantošanas karte;



Plānotā (atĜautā) teritorijas izmantošanas karte;


ĒrgĜu novada domes sēdes protokola izraksts par plānojuma apspriešanas uzsākšanu un
sabiedriskās apspriešanas programma;


Paskaidrojuma raksts;



Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi;



Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādi līdz pirmajai redakcijai.



ĒrgĜu pagasta 1997. gadā apstiprinātais teritorijas plānojums un attīstības programma.



Madonas rajona teritorijas plānojums 2014.



2002. gadā izstrādātais ĒrgĜu novada izveidošanas projekts.



Reăonālās attīstības projekts “Vidzemes josta”.

Ūdenssaimniecības attīstības projekts “Valsts investīciju attīstības programma 800+”.
Personām, kas bija iesniegušas priekšlikumus teritorijas plānojuma izstrādei, tika personīgi
izsūtīti paziĦojumi par sabiedrisko apspriešanu. Sabiedriskās apspriešanas laikā iesniegti 3
iesniegumi no fiziskām un 1 no juridiskām personām.
Par sabiedriskās apspriešanas norisi tika informētas kaimiĦu pašvaldības, aizsūtot 29.12. 2007.
paziĦojumu.
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Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes protokols
2007. gada 7. februārī plkst. 17.00 ĒrgĜu saieta namā
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Dalībnieku saraksts
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3.3.

Kopsavilkums par sabiedriskās apspriešanas posmiem un publikācijām

Sabiedriskās
apspriešanas
posmi
1.posms.

Laikraksts„Latvijas
Vēstnesis”

Madonas rajona
laikraksts „Stars”

16.11.2004.Nr.182

11.11.2004.

no 19.01.2005
līdz 15.02.2005
2.posms

Nr.132 (9016)

ĒrgĜu pagasta informatīvajā
izdevumā
,,ĒrgĜu
ziĦas”
novembris, 2004. Nr.10(64).

16.01.2007. nr.9

06.01.2007.Nr.2
(9338)

ĒrgĜu novada informatīvajā
izdevumā ,,ĒrgĜu novada ziĦas”
janvāris, 2007. Nr.1(4).

12.09.2007.Nr.147

28.08.2007.Nr.99
(9435)

ĒrgĜu novada informatīvajā
izdevumā ,,ĒrgĜu novada ziĦas”
(septembris, 2007. Nr.9(12)).

no15.01.2007.
līdz 26.02.2007.
Saistošo
noteikumu
apstiprināšana

Vietējais informatīvais
izdevums
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4. ZiĦojums par vērā Ħemtajiem un noraidītajiem fizisko un juridisko personu priekšlikumiem un
iebildumiem
4.1. Iesniegumi no fiziskām un juridiskām personām 1.posma laikā
Iesniegumi pievienoti 3.pielikumā
N.
Iesniedzējs
p.
(vārds, uzvārds)
k.
1. Ojārs Auzāns

Adrese

Iesniegšanas
datums

Skolas iela 5 21.12.2004
ĒrgĜi

Zemes gabals kadastra Nr.
Rīgas iela 1
Rīgas iela 3
ZaĜā iela 1

7054-008-0426
7054-008-0426
7054-008-0426

Priekšlikums
Saglabāt sabiedrisko zonu

Piezīmes par iekĜaušanu teritorijas
plānojumā
Darījumu objektu apbūves teritorija

Saglabāt sabiedrisko zonu
Oškalna iela 4 7054-008-0483
Skolas iela 9
7054-008-0556
Skolas upes krasta augšmala
(Oškalna iela 2B)
7054-008-0523

Oškalna iela 4
darījumu objektu
apbūves teritorija, Skolas iela 9
sabiedrisko objektu apbūves teritorija,
pārējā daĜa tūrisma, sporta, aktīvās
atpūtas un rekreācijas teritorija.

Oškalna ielas kreisā puse līdz Noteikt sabiedrisko zonu
vidusskolai (Oškalna iela 1)
7054-008-0511

Tūrisma, sporta, aktīvās atpūtas un
rekreācijas teritorija.

Pretī PĜavas ielai no Skolas Noteikt sabiedrisko zonu
upītes līdz vidussk. birztalai
(Oškalna iela 6) 7054-008-0462

Sabiedrisko
teritorija.

objektu

apbūves

Bijušais
vidussk.
ābeĜdārzs Noteikt sabiedrisko zonu
(Piebalgas iela 1) 7054-008-0446

Sabiedrisko
teritorija.

objektu

apbūves

Oškalna ielas kreisā puse aiz
bijušās šautuves (ĒrgĜu baznīca
3.z.g. ev.lut. draudze)
7054-008-0448

Noteikt privātās apbūves Savrupmāju apbūves teritorija.
zonu (arī SIA “Eglītis un
biedri”, Māra Briede un
Sarmīte Blūma to iesaka)

Zeme starp Jumurdas-Oškalna- Noteikt privātās apbūves Sabiedrisko
Lauksaimniecības ielām (pieder zonu (arī SIA “Eglītis un teritorija.
ev.lut.draudzei) 7054-008-0447 biedri” to iesaka)
Pārskats par ĒrgĜu pagasta teritorijas plānojuma izstrādi
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N.
Iesniedzējs
p.
(vārds, uzvārds)
k.
2. Juris Nikolajevs

Adrese
Cēsu iela

Iesniegšanas
datums
30.12.2004

8-18

Zemes gabals kadastra Nr.
Ogreslīči
7054-010-0008

ĒrgĜi
3. Helēna Šantere

ZaĜā iela 21 30.12.2004
ĒrgĜi

4. Armands Cirsis

BlaumaĦa
21.12.2004
iela 2a-13,
ĒrgĜi

5. Janīna Greidāne

Rīgas iela
7-15

6. Roberts Čeičs

22.12.2004

ĒrgĜi

DzelzceĜa
08.12.2004
iela
1-3,
ĒrgĜi

Priekšlikums

Piezīmes par iekĜaušanu teritorijas
plānojumā

IekĜauta
tūrisma, sporta, aktīvās
Paredzēt atpūtas un tūrisma
atpūtas un rekreācijas teritoriju zonā,
infrastruktūras izveidi (telšu
darbība saskaĦā ar TIAN 2.2.3.,
vietas, kempings u.c.)
1.29.1.,1.29.2. un 2.5.4. prasībām.

Var
attīstīt
mežsaimniecību,
Attīstīt
mežsaimniecību,
medniecību un bioloăisko l/s, LIZ
medniecību, bioloăisko l/s,
7054-004-0014
meliorēta – apmežot saskaĦā ar TIAN
LIZ apmežošanu
2.4.3.6)e) prasībām.
Paredzēts servitūta ceĜš, saimniecības
Parka iela 29A
Paredzēt iebraucamā ceĜa
ēku varēs pārbūvēt atbilstoši tūrisma,
izbūvi, saimniecības ēkas
7054-008-0537
sporta, aktīvās atpūtas un rekreācijas
pārbūvi.
teritorijas izmantošanas prasībām.
Izveidot sporta un bērnu Savrupmāju apbūves teritorija, atĜauta
Avotu ielas labās puses ganības
spēĜu laukumus, angāru ar arī sporta un atpūtas kompleksa
7054-008-0585
peldbaseinu, saunas
būvniecība TIAN 2.1.1.2) punkts
Rūėīši

“Virši”
7054-010-0034

IekĜaut
plānojumā

teritorijas IekĜauts

Starp dzelzceĜa sliedēm, Parka
ielu, slimnīcu (Elektrība 4.z.g.
7054-008-0201,
slimn.parks 7054-008-0461

Veidot parku, ierīkot gājēju
Labiekārtotu apstādījumu teritorija.
celiĦus gar Ogres upi (SIA
“Eglītis un biedri”savā
teritorijā
daĜēji
iesaka
sabiedrisko būvi)

DzelzceĜa sliedes no Rūpniecības Izveidot gājēju ceĜu vai Paredzēta gājēju iela.
ielas uz Stacijas ielu 7054-008- autoceĜu demontēto sliežu
0595
vietā.
Ogres upes krasts pie ZaĜās ielas
(Ievāji 2.z.g. 7054-008-0466)

Saglabāt kā aktīvās atpūtas Tūrisma, sporta, aktīvās atpūtas un
kompleksu un labiekārtot.
rekreācijas teritorija.

Starp Parka ielu un Saules ielu Izveidot
(Parka iela 2A 7054-008-0530)
tilpni.

mākslīgo ūdens Tūrisma, sporta, aktīvās atpūtas un
rekreācijas teritorija, kurā ūdens tilpni
var ierīkot.
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N.
Iesniedzējs
p.
(vārds, uzvārds)
k.
7. Māra Briede
Sarmīte Blūma

Adrese

Iesniegšanas
datums

Sab. apspr. 25.11.2004.
1.
posma
informatīvās
sanāksmes
dalībnieku
priekšlik.
apkopojums

Zemes gabals kadastra Nr.
Teritorija starp Parka ielu un Veidot
Ratakalna ielu
rajonu.

Piezīmes par iekĜaušanu teritorijas
plānojumā

Priekšlikums
dzīvojamo

māju Savrupmāju apbūves teritorija.

Vējakalnā
Paredzēt
individuālo Savrupmāju apbūves teritorija.
(Ievulejas
7054-008-0237, dzīvojamo apbūvi un rindu
ĀbeĜkalni 7054-008-0239)
mājas.
Oškalna ielas labā puse no Noteikt sabiedrisko apbūvi.
vidusskolas
līdz
arodskolai
(pieder ev.lut.draudzei)
7054-008-0447
Jumurdas ielas kreisā
(pieder ev.lut.draudzei)
7054-008-0447

Sabiedrisko
teritorija.

objektu

apbūves

puse Paredzēt
individuālo Sabiedrisko
dzīvojamo apbūvi.
teritorija.

objektu

apbūves

Lauksaimniecības
ielas Paredzēt
individuālo Savrupmāju apbūves teritorija.
turpinājuma un Oškalna ielas dzīvojamo apbūvi (arī Ojārs
stūris (ĒrgĜu baznīca 3.z.g. Auzāns un SIA “Eglītis un
ev.lut. draudzes zeme)
biedri”to iesaka).
7054-008-0448
Skolas kalns
Noteikt sabiedrisko apbūvi.
(Piebalgas iela 2 ZiemeĜu naftas
īp. 7054-008-0074), Burtnieku
skola - pašvaldības īpašums
7054-008-0551, 7054-008-0648)

Tūrisma, sporta, aktīvās atpūtas un
rekreācijas teritorija.

Vestienas ielas kreisā puse Paredzēt
individuālo Savrupmāju apbūves teritorija.
(ZeltiĦi Druva Ābeles īp. dzīvojamo apbūvi.
Jumurdas pag.)
No Somdara mājas uz leju (Rīgas
Paredzēt 1 daudzdzīvokĜu DaudzdzīvokĜu ēku apbūves teritorija.
iela 30 7054-008-0587)
māju.
Pie dzelzceĜa pārbrauktuves Noteikt
Rīgas ielā pa kreisi
izmantošanu.

sabiedrisko Darījumu objektu apbūves teritorija.
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N.
Iesniedzējs
p.
(vārds, uzvārds)
k.

Iesniegšanas
datums

Adrese

Zemes gabals kadastra Nr.

8. SIA “Eglītis un Rīgas iela 30.12.2004.
biedri”
14 ĒrgĜi

Elektrība

Priekšlikums

7054-008-0198

ĒrgĜu
baznīca
(ev.lut.graudzes zeme)
7054-008-0448

SaskaĦā ar skici paredzēt
sekojošas zonas: aktīvās
3.z.g.
atpūtas kompleksi 4 vietās,
individuālā apbūve 5 vietās,
sabiedriskā apbūve 1 vietā,

Piezīmes par iekĜaušanu teritorijas
plānojumā
Savrupmāju
apbūves
teritorija
paredzēta Oškalna-Lauksaimniecības
ielu stūrī (ev.lut.graudzes zeme).

Zemes vienībā ar kadastra Nr.7054008-0198 tūrisma, sporta, aktīvās
Rīgas ielā 14 teritoriju atpūtas un rekreācijas teritorija, kurā
atbrīvot no elektropārvades kā palīgizmantošana var būt vienas un
līnijām, tās pārvietojot kā divăimeĦu dzīvojamā māja TIAN
pazemes kabeĜu līnijas
2.2.3. nod.8)p.
Zemes vienībā ar kadastra Nr. 7054008-0448 labiekārtotu apstādījumu
teritorija, kurā atĜautas sabiedriskas
nozīmes būves (TIAN 2.4.5. nod.).
Gaisvadu elektrolīniju aizvietošanu ar
kabeĜu līnijām pamazām veic VAS
“Latvenergo”.

4.2. Iesniegumi no fiziskām un juridiskām personām pēc sabiedriskās apspriešanas 1. posma līdz 1. redakcijas izstrādei
Iesniegumi pievienoti 3.pielikumā
N.
Iesniedzējs
p.
(vārds, uzvārds)
k.
9. Daira KalniĦa

10. Modris RadziĦš

Adrese

Iesniegšanas
datums

Oškalna
iela 18.05.2005
12-14, ĒrgĜi
Jumurdas
7-4 ĒrgĜi

iela 08.05.2006.

Zemes gabals kadastra Nr.
Jumurdas iela 21
7054-008-0657
Kūtienas
7054-008-0013

Priekšlikums

Piezīmes par iekĜaušanu teritorijas
plānojumā

Paredzēt ielas izbūvi uz Paredzēts Jumurdas ielas turpinājums
zemes gabalu
līdz Piebalgas ielai
Jumurdas iela 21.
Lauku Nr.5 (LAD lauku Topogrāfiskajā kartē ir LIZ, pagaidām
bloku karte) parādīt kā nav iezīmēts kā mežs
mežu (aug bērzi)

Pārskats par ĒrgĜu pagasta teritorijas plānojuma izstrādi
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N.
Iesniedzējs
p.
(vārds, uzvārds)
k.
11. Gints KalniĦš

Adrese
Lejas Āėēni

Iesniegšanas
datums
11.08.2006.

ĒrgĜu pag.

12. Māris GruziĦš

Skolas iela 32a

Zemes gabals kadastra Nr.
Lejas Āėēni
7054-008-0196

27.09.2006.

Madona

Ezeri 7054-006-0053
MežozoliĦi 7054-006-0052
Ielīši 7054-006-0054

Priekšlikums

Paredzēt atpūtas un tūrisma IekĜauta
tūrisma, sporta, aktīvās
infrastruktūras izveidi
atpūtas un rekreācijas teritoriju zonā,
darbība saskaĦā ar TIAN 2.2.3.,
1.29.1.,1.29.2. un 2.5.4. prasībām.
Paredzēt atpūtas un tūrisma
infrastruktūras
izveidi,
neplānot jaunus servitūta
ceĜus.

VecozoliĦi 7054-006-0055
13. Ilmārs KaĦėelis

14. Māris LazdiĦš

15. Baiba Stepāne

Vidzemes iela 04.10.2006.
9 ĒrgĜi

Ganu iela 1-20 04.10.2006.
Rīga

Sapieru iela 1a- 22.11.2006.
5 Rīga

16. SIA
Vidzemes Mehanizatoru
nekustamie
iela 12, ĒrgĜi
īpašumi

10.04.2006.

ĂibuĜi
7054-010-0001

Kalna Tašėēni
7054-008-0135

Upītes
7054-010-0009

“VārpiĦas”
7054-004-0053

Piezīmes par iekĜaušanu teritorijas
plānojumā

IekĜauta
tūrisma, sporta, aktīvās
atpūtas un rekreācijas teritoriju zonā,
darbība saskaĦā ar TIAN 2.2.3. nod.
prasībām. Jauni servitūta ceĜi netiek
plānoti.

Paredzēt atpūtas un tūrisma IekĜauta
tūrisma, sporta, aktīvās
infrastruktūras izveidi.
atpūtas un rekreācijas teritoriju zonā,
darbība saskaĦā ar TIAN 2.2.3. un
2.5.4. prasībām.
Paredzēt atpūtas un tūrisma IekĜauta
tūrisma, sporta, aktīvās
infrastruktūras izveidi.
atpūtas un rekreācijas teritoriju zonā,
darbība saskaĦā ar TIAN 2.2.3.,
1.29.1. prasībām.
Paredzēt atpūtas un tūrisma IekĜauta
tūrisma, sporta, aktīvās
infrastruktūras izveidi.
atpūtas un rekreācijas teritoriju zonā,
darbība saskaĦā ar TIAN 2.2.3.,
1.29.1.,1.29.2. un 2.5.4. prasībām.
Noteikt servitūta ceĜu uz Ir noteikts pa nekustamo īpašumu
nekustamo īpašumu
“Lejas Jaunzemi” ar kadastra Nr.
7054-004-0051.

Pārskats par ĒrgĜu pagasta teritorijas plānojuma izstrādi
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4.3. Iesniegumi no fiziskām un juridiskām personām 2.posma laikā
Iesniegumi pievienoti 4. pielikumā.
N.
Iesniedzējs
p.
(vārds, uzvārds)
k.

1 Kārlis Lutcs

2 Jānis KnēziĦš

3 Modris RadziĦš

4

Adrese
Ziedugravas
ĒrgĜu pag.

KauliĦi
7054-008-0037

Jumurdas
31.01.2007.
iela
7-4
ĒrgĜi
23.02.2007.
Lejas
Jaunzemi

Zemes gabals
kadastra Nr.

14.02.2007.

ZaĜā iela 6 06.02.2007.
ĒrgĜi

ĒrgĜu evanăēliski
luteriskā draudze

5 Zenta KaimiĦa

Iesniegšanas
datums

20.04.2007.

Priekšlikums

Piezīmes par iekĜaušanu teritorijas
plānojumā

CeĜa būvniecība netiek plānota,
Neplānot ceĜa būvniecību, samazināt pagasta ceĜa aizsargjoslas platums
pagasta ceĜa aizsargjoslu īpašumā.
tiek atstāts atbilstoši Aizsargjoslu
likumam.

7054-008-0453
7054-008-0446

Novērst neprecizitātes kartē (2x MeĦăeĜi, Nosaukums MeĦăeĜi dubultojas VZD
topogrāfiskajā kartē, plānojuma kartē
bet viens ir Kalmes)
kĜūda labota.
Izdarīt izmaiĦas saskaĦā ar skici: iezīmēt
Izpildīts.
egĜu un bērzu jaunaudzes. Paredzēt servitūtu
pieejai pie Ogres upes gar novadgrāvi pa
zemnieku saimniecības “Gravnieki”zemi.
Izmainīt
plānoto
izmantošanu
uz Izpildīts.
labiekārtotu apstādījumu teritorijas

7054-004-0053

IzĦemt servitūta ceĜu pa viĦas īpašumu

Kalmes
7054-011-0069
Kūtienas
7054-008-0013

Pārskats par ĒrgĜu pagasta teritorijas plānojuma izstrādi

Izpildīts
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5. Sadarbība ar valsts institūcijām
5.1. Sarakste ar institūcijām un ziĦojums par institūciju nosacījumu iekĜaušanu
Institūciju nosacījumu vēstules pievienotas 1.pielikumā.
N.
pieprasīšanas izsūtīšanas saĦemšanas
p. Institūcija
datums
datums
datums
k.
Reăionālās 04.11.2004
attīstības
Nr. 915
un
pašvaldību
lietu
ministrija

SIA BO 09.11.2004
Vidzemes
Nr. 929
attīstības
aăentūra
(Vidzemes
plānošanas
reăiona
attīstības
padome)

11.03.
2005.

16.03.2005.
Nr.103

Nr.106/1795

16.12.
2004.
Nr.1-7/578

27.12.2004.
Nr.492

Nosacījumi vai informācija
Ministrija norāda, ka teritorijas plānojuma izstrādi uzsāk atbilstoši
likuma “Par pašvaldībām”14.panta otrās daĜas 1.punktam, Teritorijas
plānošanas likuma 7.punkta sestās daĜas 1.punktam un Ministru
kabineta 19.10.2004.noteikumu Nr.883 “Vietējās pašvaldības
teritorijas plānošanas noteikumi”29.punktam. Uzrakstīt iesniegumu
Vides pārraudzības valsts birojam par stratēăiskā novērtējuma
nepieciešamību. Teritorijas plānojumu noformēt atbilstoši MK
23.04.1996. noteikumiem Nr.154 ,,Dokumentu izstrādāšanas un
noformēšanas noteikumi” prasībām.
ĥemt vērā Vidzemes plānošanas reăiona attīstības programmu un
reăiona telpiskā struktūrplāna projekta attīstības perspektīvu un
vadlīnijas, kā arī Vidzemes reăiona attīstības programmu .
Telpisko interešu saskares jomas ĒrgĜu pagastā:
Infrastruktūras attīstības jautājumos:
1. reăionālas nozīmes autoceĜa P4 Sauleskalns-ĒrgĜi-Rīga teritorijas
attīstības plānošana,
2. reăionālas nozīmes lauku teritoriju att. koridora ,,Vidzemes
josta”teritorijas plānošana,
3. reăionālas nozīmes tūrisma attīstība, dzelzceĜa un vietējas nozīmes
dzelzceĜa pasažieru pārvadājumu attīstība,
4. sabiedriskā transporta tīkla un autoostas attīstība.
Apdzīvojuma infrastruktūras attīstības jautājumos:
1.ĒrgĜu attīstība par novada nozīmes centru ar atbilstošu pakalpojumu
pieejamības nodrošinājumu iedzīvotājiem,
2. sadarbība ar tuvāko reăionālas nozīmes centru Madonu,
3. pakalpojumu spektra palielināšana un piedāvāšana Rīgas un
Zemgales plānošanas reăionu pierobežas iedzīvotājiem,
4. lauku apdzīvojuma saglabāšana un attīstība.
Atvērtās telpas attīstības jautājumos:
1. Attīstības teritoriju, kas reăiona plānojumā iezīmētas kā ,,Baltās

Pārskats par ĒrgĜu pagasta teritorijas plānojuma izstrādi

Piezīmes par
iekĜaušanu
ĥemts vērā.

Pārskats 1.2. nod.
Paskaidrojuma
raksts, kartes,
Teritorijas
izmantošanas un
apbūves
noteikumi.
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N.
p.
k.

Institūcija

Madonas
rajona
padome

pieprasīšanas
datums

09.11.2004.
Nr.929

izsūtīšanas
datums

22.11.
2004.

saĦemšanas
datums

29.11.
Nr.454

Nr.623/25/881

Vestienas
pagasta
padome
1.

09.11.2004.
Nr.929

25.11.2004.
Nr.1-13/453

26.11.2004.
Nr.345

Nosacījumi vai informācija

Piezīmes par
iekĜaušanu

teritorijas”, izmantošanas precizēšanā atbilstoši reăiona attīstības
mērėiem un perspektīvai: l/s attīstība, mežsaimniecības attīstībai, l/s
zemju apmežošanai, ainavu vērtību noteikšanā, saglabāšanā un
kopšanā, tūrisma teritoriju noteikšanā.
2. Sadarbība ar Aizkraukles (Iršu, Vietalvas) un Cēsu (Inešu,
Vecpiebalgas) rajonu pašvaldībām tūrisma infrastruktūras attīstībā –
veloceliĦi, informatīvās norādes, stāvvietas, u.c. infrastruktūra.
Madonas rajona padome Ħemot vērā Madonas rajona attīstības
programmu un Madonas rajona teritorijas plānojumu, iesaka:
Pārskats 1.3. nod.
1. Ievērot Madonas rajona teritorijas plānojuma saistošos noteikumus,
apstiprināti 28.10.2003. lēmums “Par Madonas rajona teritorijas
plānojuma apstiprināšanu un plānoto pasākumu pabeigšanu”
(Protokols Nr. 9.,1§).
2. Plānojuma 1 eks. iesniegt Madonas rajona padomē.
Lūdz paredzēt iespējamo ilglaicīgo sadarbību tūrisma infrastruktūras Eirovelo
attīstības jomā.
maršruta
E11
kopīga teritorija

Kaives, Mazozolu, Sausnējas, Jumurdas pagastu padomes uz ĒrgĜu pagasta padomes 09.11.2004. Nr.929 pieprasījumu nav sniegušas nosacījumus.
A/s„Latvi 15.12.2004.
jas valsts
Nr. 1059
meži”
Vidus
daugavas
mežsaimn.
Madonas
Reăionālā
Vides
pārvalde

04.01.
2005.

07.01.2005.
Nr.11

Nr. 4.1-1.1

13.12.2004.

29.12.

Nr. 1054

2004.
Nr.1-2/1910

05.01.2005.
Nr.7

Piedāvā meža apsaimniekošanas plānu 10 gadiem 3. Kokneses Pask.r.3.10.-3.13.
iecirknī. Lūdz informēt par plānojuma izstrādes gaitu, iepazīties ar
Kartes
plānojuma projekta materiāliem, piedalīties sabiedriskajā apspriešanā
un dot atsauksmes par projekta redakcijām. Pielikumā informācija par TIAN
AS „Latvijas valsts meži” zemēm, dabiskajiem meža biotopiem.
Novērtēt dabas resursu izmantošanu un piesārĦojuma slodzes ietekmi
uz vidi, tās prognozi nākotnē:
1. ūdeĦu piesārĦojums
2. gaisa piesārĦojums
3. trokšĦa, vibrācijas un smaku piesārĦojums.
4. augsnes un grunts piesārĦojums
5. dabas resursu izmantošana
6. atkritumu apsaimniekošana.
7. piesārĦotās un potenciāli piesārĦotās vietas.

Pārskats par ĒrgĜu pagasta teritorijas plānojuma izstrādi

Paskaidrojuma
rakstā 3. nod.
Kartē iezīmētas
piesārĦotās
un
degradētās
teritorijas.
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N.
p.
k.

Institūcija

pieprasīšanas
datums

izsūtīšanas
datums

saĦemšanas
datums

Nosacījumi vai informācija
Attēlot un noteikt:
1. Teritorijas izmantošanu un apbūves noteikumus.
2. Administratīvās teritorijas, pilsētas un ciemu robežas.
3. Virszemes ūdeĦu sateces baseinu un ūdenstilpju izvietojumu.
4. Upju un ezeru aizsargjoslas un tauvas joslas.
5. Visas “Aizsargjoslu likumā” noteiktās visu veidu aizsargjoslas
( vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas, ekspluatācijas,
sanitārās un drošības aizsargjoslas).
6. Rekreācijas un tūrisma infrastruktūras teritorijas, objektus un
resursus.
7. IADT (NATURA 2000) un izveidotos mikroliegumus. Vietējas
nozīmes aizsarg. teritorijas, kā arī parkus, dižkokus,
ăeomorfoloăiskos obj. u.tml.
8. Ogres krastu un citu īpaši vērtīgu ainavisku teritoriju
izmantošanu. Paredzēt to detālplānojumu un apbūves noteikumus
izstrādi.
9. Dabisko mežu biotopu un īpaši aizsargājamo mežu iecirkĦu
teritorijas.
10. Īpaši vērtīgās LIZ teritorijas un meliorētās zemes.
11. SavvaĜas dzīvnieku iežogoto platību teritorijas.
12. Hidrotehniskās būves.
13. Rūpnieciskās ražošanas teritorijas, kas rada paaugstinātu
piesārĦojumu vidē.
14. Lielākos l/s produkcijas ražošanas uzĦēmumus (govju, cūku
fermas u.c.), to ietekmi uz vidi.
15. Paaugstinātas bīstamības un riska teritorijas un objektus (bijušās
un esošās degvielas uzpildes stacijas un noliktavas, minerālmēslu
noliktavas utml.). Paredzēt bijušo piesārĦojošo teritoriju sanāciju.
16. Perspektīvo degvielas uzpildes staciju izvietojumu pie valsts un
rajona nozīmes ceĜiem saskaĦot to ar Madonas rajona teritorijas
plānojumu.
17. PiesārĦotās un rekultivējamās teritorijas.
18. TrokšĦa un cita veida videi kaitīgu traucējumu zonējumi.
19. Atkritumu apsaimniekošanas sistēma visā pagasta teritorijā,
savākšanas un noglabāšanas vietas, kokapstrādes atkritumu
uzglabāšanas vieta. Paredzēt teritoriju rekultivāciju un degradēto

Pārskats par ĒrgĜu pagasta teritorijas plānojuma izstrādi

Piezīmes par
iekĜaušanu
TIAN
Karte,TIAN rob.apr.
Pask.r. 3.6.1. n.
Attēlotas kartē,
kartes,
TIAN 1.29. p.
Kartē, prasības
TIAN 2.2.3.p.
Kartē, prasības
TIAN 2.5.4.p.
TIAN 1.37.5.p.

Kartē
Kartē
Nav
ĒrgĜu ciema kartē
Kartē
Kartē ferma
Z/sDāvelnītis
Attēlotas DUS
Pask.r.3.15.nod.

TIAN 1.16.p.
Kartē TIAN2.5.5.
Paskr.r. 3.14.4. n.
Pask.r.3.7., 7.1.1.
7.1.2. n., karte
TIAN 1.20.2.p.
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N.
p.
k.

Institūcija

pieprasīšanas
datums

izsūtīšanas
datums

saĦemšanas
datums

Nosacījumi vai informācija
vietu sanāciju.
20. Ūdens Ħemšanas vietas (arī bezsaimnieka un pazemes ūdeĦu
kvalitāti apdraudošās, bojātās dziĜurbuma akas). Ūdens attīrīšanas
būves. NotekūdeĦu attīrīšanas iekārtas un novadīšanas vietas.
21. Zemes dzīĜu nogabalu, derīgo izrakteĦu atradĦu un izstrādes
karjeru teritorijas. Paredzēt izstrādāto karjeru un zemes dzīĜu
ieguves rezultātā degradēto teritoriju rekultivāciju.
22. Būvniecībai nelabvēlīgas un augsnes erozijai pakĜautas teritorijas.

8.

9.

10

VAS
15.12.2004.
Latvijas
Nr. 1059
valsts ceĜi
Vidzemes
reăiona
Madonas
nodaĜa

A/S
Latvenergo
Sadales
tīkli
ZiemeĜ
austrumu
reăions

SIA
Latvijas
Mobilais
telefons

21.12.
2004.
Nr.107

15.12.2004.

29.12.

Nr. 1059

2005.

23.12.2004.
Nr.482

03.01.2005.
Nr.2

Nr.
36210001/1318

15.12.2004.

06.01.

Nr. 1059

2005.

07.01.2005.
Nr.13

23. Teritorijas, kurās nav pieĜaujama zemes transformācija.
24. Dabas pamatĦu teritorijas.
1. Jāievēro, ka pagasta teritoriju šėērso 7 valsts autoceĜi ar dažādiem
tehniskajiem rādītājiem, kas uzrādīti tabulā.
2. Zemes lietojuma maiĦai paredzēt pieslēgumiem maksimāli
izmantot esošos, mazākas nozīmes ceĜus.
3. Apbūves teritoriju saiti ar valsts autoceĜu tīklu veikt ievērojot
,,pakāpeniskuma” principu, t.i. tiešos pieslēgumus paredzēt
galvenokārt pie pašvaldības autoceĜa, orientējoties uz pieslēgumu
skaita samazināšanu uz valsts ceĜiem.
4. Pagasta perspektīvo apbūvi plānot ievērojot būvnormatīvu LBN
100 ,,Teritoriālplānošana. Pilsētu un pagastu izbūve.” noteikumus.
5. Jebkura darbība valsts autoceĜu aizsardzības joslā ir jāsaskaĦo
LAD Madonas nodaĜā.
1. Esošās elektrolīnijas un elektroietaises (transformatoru
apakšstacijas, sadales punkti u.c.) precīzi jāuzrāda, jānorāda arī
informācija par elektrolīnijām noteiktām aizsargjoslām.
2. Patreizējais elektrisko tīklu izvietojums ĒrgĜu pagastā pilnībā
nodrošina esošo elektroenerăijas lietotāju pieprasījumu.
3. Jauno elektrisko tīklu izbūve tiek plānota pamatojoties uz
elektroenerăijas lietotāju pieteikumiem un saskaĦā ar Sabiedrisko
pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 11.12.2002. lēmumu
Nr.145 apstiprināto ,,Elektotīkla pieslēguma maksas metodiku”.
4. Ielu apgaismojuma tīkla attīstību nosaka pagasta padome.
Paredzēt iespēju ĒrgĜu pagasta teritorijā uzstādīt un ekspluatēt
publiskā mobilo elektronisko sakaru tīkla iekārtas un ar to saistītās
inženierkomunikācijas, iespēju robežās paredzot esošo komunikāciju

Pārskats par ĒrgĜu pagasta teritorijas plānojuma izstrādi

Piezīmes par
iekĜaušanu
TIAN 1.14.2.p
Karte
Pask.r. 3.8. nod.
TIAN
2.4.4.,2.5.5. p.
Pask.r.3.2.-3.5.n.
TIAN1.37.9.p.
TIAN1.26.,2.4.1.6)a
TIAN 1.22.
Valsts autoceĜi
un
aizsargj.
iezīmēti
kartē,
apraksts
Pask.
rakstā 6.1. nod.,
prasības
pieslēgumiem pie
valsts autoceĜiem
TIAN 1.3., 1.15.
aizsargjoslas
1.29.2.p. a)ap.
Elektrolīnijas
attēlotas kartē.
Paskaidr. raksts
7.3. nod., TIAN
1.14.4.
p.,
1.29.2.p. c)ap.

Sakaru
līnijas
attēlotas kartē.
Pask. r. 7.2.n.
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N.
p.
k.

Institūcija

pieprasīšanas
datums

telefons
11

12

izsūtīšanas
datums

03.01.

15.12.2004.

20.12.

Nr. 1059

2004.

2005. Nr.1

Nr.17.3.2/971

Nosacījumi vai informācija
– elektroapgādes tīklu un piebraucamo autoceĜu tuvumā.

Nr. Z/59

Valsts
15.12.2004.
ugunsdzēsī
Nr. 1059
bas
un
glābšanas
dienests
Madonas
brigāde

VZD
Vidusdaugavas
reăionālā
nodaĜa

saĦemšanas
datums

05.01.2005.
Nr.9

23.12.2004.
Nr.481

VUGD Madonas brigādes prasības ugunsdrošības nodrošināšanas
jomā, kuras jāĦem vērā Jumurdas pagasta teritorijas plānojuma
izstrādāšanai:
- JāĦem vērā Aizsargjoslu likumu, kā arī ekspluatācijas un drošības
aizsargjoslu noteikšanas metodiku;
- JāĦem vērā LBN 201-96 „Ugunsdrošības normas”, kā arī citu spēkā
esošo normatīvo aktu prasības par piebrauktuvēm un caurbrauktuvēm
ugunsdzēsības un glābšanas tehnikai, veidojot perspektīvo ceĜu un
pagastu ielu shēmas;
- JāĦem vērā spēkā esošo normatīvo aktu prasības par ugunsdrošības
atstarpēm starp dažādu ugunsdrošības pakāpju un funkcionālās
nozīmes ēkām un būvēm;
- JāĦem vērā pagasta teritorijas ārējās ugunsdzēsības ūdensapgādes
nodrošinājums saskaĦā ar LBN 222 -99 „Ūdensapgādes ārējie tīkli un
būves” prasībām;
- Jāparedz pagasta teritorijā strādājošo un paaugstinātas bīstamības
zonā dzīvojošo cilvēku apziĦošanas sistēmu izveidi avārijas un
ārkārtēju situāciju gadījumā;
- Jāparedz rūpniecisko avārijas risku novērtējumu ar rūpniecisko
avārijas novērtēšanas programmu paaugstinātas bīstamības objektos,
kā arī objektu avārijas gatavības un civilās aizsardzības pasākumu
plānu izstrāde un pagasta apbūves attīstību;
- Jāizvērtē teritorijas apkalpojošā ugunsdzēsības depo funkcionēšanas
materiāli tehniskās bāzes nodrošinājums saskaĦā ar likumiem
„Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumu” un „Civilās aizsardzības
likumu” un citiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
- Pielietoto terminu un definīciju, kā arī jēdzienu skaidrojumam
jāatbilst spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
1. Teritorijas plānojuma grafisko daĜu izstrādāt digitālā veidā LKS-92
koordinātu sistēmā ar mēroga 1 : 10 000 noteiktību.
2. Apdzīvotu vietu teritorijā plānojuma grafisko daĜu izstrādāt digitālā
veidā LKS-92 sistēmā ar M 1:2 000 vai M 1:5 000 noteiktību, ja ir
pieejama atbilstoša mēroga kartogrāfiskā pamatne.
3. Teritorijas plānojuma izstrādāšanā izmantot aktuālu Nekustamā
īpašuma valsts kadastra grafiskos un teksta datus un ăeodēziskos

Pārskats par ĒrgĜu pagasta teritorijas plānojuma izstrādi

Piezīmes par
iekĜaušanu
TIAN 1.14.5.p.
1.29.2.p. b)ap.
Paskaidr. raksts
3.15.nod. TIAN
1.37.4. p.

Ievērots
M1:5000
noteiktība ĒrgĜu
ciems
Uz 01.01.2006.,
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CeĜu
satiksmes
drošības
direkcija
VAS
,,Latvijas
DzelzceĜš”

pieprasīšanas
datums

izsūtīšanas
datums

15.12.2004.

24.12.

Nr. 1059

2004.
Nr.537

15.12.2004.
Nr.1059

23.12.
2004.
Nr.216/801

saĦemšanas
datums

12.01.2005.
Nr.23

28.12.2004.
Nr.497

Nosacījumi vai informācija
īpašuma valsts kadastra grafiskos un teksta datus un ăeodēziskos
atbalsta punktus, kurus izsniedza VZD Vidusdaugavas reăionālā
nodaĜa.
4. Plānojuma materiālos noteikt īpaši aizsargājamos dabas objektus,
vides un dabas resursu, sanitārās, ekspluatācijas un drošības
aizsargjoslas M 1:10 000 noteiktībā, t.sk. to objektu aizsargjoslas, kuri
izvietoti ārpus plānojuma teritorijas, bet aizsargjoslas zona atrodas
plānojuma teritorijā (piemēram, upes, ezeri, kapsētas).
5. Izstrādātā plānojuma grafiskos materiālus (vektordatu formā
digitālā veidā LKS-92 koordinātu sistēmā uz elektroniskā datu nesēja
un manuālā veidā iesietā sējumā) atzinuma sniegšanai, iesniegt VZD
Vidusdaugavas reăionālajā nodaĜā.
6. Pēc plānojuma apstiprināšanas 1 eks., kurā ietverti grafiskie
materiāli (vektordatu formā digitālā veidā LKS-92 koordinātu sistēmā
uz elektroniskā datu nesēja un manuālā veidā iesietā sējumā), iesniegt
VZD Vidusdaugavas reă.n., klāt pievienojot pašvaldības lēmu. kopiju.
Atbildot uz Jūsu pieprasījumu informējam, ka Jūsu vēstulē minētie
jautājumi ir VAS „Latvijas Valsts ceĜi” (iepriekšējais nosaukums
„Latvijas autoceĜu direkcija”) http://www.lad.lv kompetencē. Pēc
informācijas lūdzu griezties VAS „Latvijas valsts ceĜi” Vidzemes
reăiona Madonas nodaĜā Saules ielā 16.
1. Ja tiek plānots veikt apbūvi dzelzceĜa ekspluatācijas aizsargjoslā,
par pasūtītāja līdzekĜiem jāparedz dzelzceĜa sakaru un elektrolīnijas
(atrašanās vieta noskaidrojama Rīgas signalizācijas un sakaru
distancē) pārcelšana no apbūvējamās zonas.
2. Paredzēt pasākumus, lai dzelzceĜa nodalījuma joslai pieguĜošā meža
īpašnieki savlaicīgi izcirstu kokus, kas krītot var sabojāt sliežu ceĜus,
gaisa energoapgādes un sakaru līnijas.
3. Ievērot normatīvo dokumentu prasības, kas nosaka dzelzceĜa
aizsargjoslas ekspluatācijas īpatnības, t.sk. likuma par aizsargjoslām
35. un 42. pantu, kā arī LBN-100 teritoriālplānošanas prasības.
Atbilstoši likumdošanai noteikt aizsargjoslu gar dzelzceĜu.
4.
Ja
rodas
nepieciešamība
šėērsot
dzelzceĜu
ar
inženierkomunikācijām, jāsaĦem tehniskie noteikumi, projektus
saskaĦojot ar Rīgas ceĜu distanci, Rīgas signalizācijas un sakaru
distanci un VAS ,,Latvijas DzelzceĜš” projektu saskaĦošanas

Pārskats par ĒrgĜu pagasta teritorijas plānojuma izstrādi

Piezīmes par
iekĜaušanu
kas precizēta uz
01.01.2007.
Ir attēlots
ĥemti
vērā
esošie
objekti
blakus pašvald.
Digitālā veidā,
vektoru formā
Tiks izpildīts.

ĥemts vērā.

Pask.r.6.4.nod.

Iezīmētas kartē
TIAN 1.29.2.p.
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Institūcija

VMD
Madonas
Virsmež
niecība

Valsts
kultūras
pieminekĜu
aizsardz.
inspekcija

pieprasīšanas
datums

izsūtīšanas
datums

15.12.2004.

07.01.

Nr. 1059

2005.

saĦemšanas
datums

12.01.2005.
Nr.24

Nr.1-17/24

15.12.2004.

03.01.

Nr. 1059

2005.
Nr.07-06/7

05.01.2005.
Nr.8

Nosacījumi vai informācija
komisiju. Ja teritorijas att. skar dzelzceĜa nodalījuma joslu, jāatrisina
zemes lietošanas jautājums.
7. Iecieknī Rīga-ĒrgĜi dzelzceĜa infrastruktūras attīstība līdz 2010. g.
nav paredzēta.
ĥemt vērā MK not. Nr.883 (19.1.2004.) 4. punktā minētos teritorijas
apstākĜus: IADT dabas parks ,,Ogres ieleja”, dabas piemineklis
,,Brāžu krāces un akmeĦupītes ūdenskritums”, atzīmēt aizsargjoslas
500m zonu ap kultūras pieminekĜiem un ievērot atĜautās darbības šajā
zonā (1.pielik.), atzīmēt aizsargjoslas gar upēm un ap ezeriem, ievērot
pieĜaujamo darbību, mikroliegumus saskaĦā ar shēmām, vietējas
nozīmes dabas parku ,,Ratakalns” (2.pielik.), pārskatīt,,Ėurzēni”,
,,Ilzēni”, ,,Jaunceplis” atbilstību statusam, atzīmēt kā neskartu
teritoriju pie Meltnes upes ietekas Ogres upē (3.pielik.).
1. Kultūras pieminekĜi - objekti, kas iekĜauti šobrīd spēkā esošajā
Valsts aizsargājamo kultūras pieminekĜu sarakstā (apstiprināts KM
20.10.1998.), aizsargājami un izmantojami saskaĦā ar likumu “Par
kultūras pieminekĜu aizsardzību” un MK not. Nr.474 “Noteikumi par
kultūras pieminekĜu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju,
valsts pirmpirkuma tiesībām un vidi degradējoša objekta statusa
piešėiršanu”.
2. Attīstības programmā un teritorijas plānojuma apraksta daĜā
ietverama informācija par kultūras mantojumu Vestienas pagastā uzskaitījums, raksturojums un plānotā iesaiste teritorijas attīstībā,
vadoties no Nacionālās programmas Kultūra (2000-2010)
apakšprogrammas Kultūras mantojums.
3. Teritorijas plānojuma grafiskajā daĜā parādāmas aizsardzības zonas
ap kultūras pieminekĜiem (lauku teritorijā - 500 m rādiusā ap
pieminekli, iesaka izstrādāt priekšlikumus individuālām aizsardzības
zonām, saskaĦā ar MK 15.07.2003.not. Nr.473 ,, Kultūras pieminekĜu
aizsargjoslas noteikšanas metodika”.
4. Plānojumā ievērtēt arī citus objektus un ainavas, kas patreiz nav
iekĜauti valsts aizsargājamo pieminekĜu sarakstā, taču piemīt
kultūrvēsturiska vērtība, to saglabāšana, aizsardzība un turpmāka
izmantošana regulējama pašvaldības līmenī, plānojumā ietverot
regulējošus noteikumus.
5. Izstrādājot apb.not., respektējama kultūrvēsturiski nozīmīga ainava

Pārskats par ĒrgĜu pagasta teritorijas plānojuma izstrādi

Piezīmes par
iekĜaušanu

Iezīmētas kartē,
aprakstītas
Paskaidrojuma
rakstā
3.10.3.13., 3.16.nod.,
prasības TIAN
2.4.1., 2.5.4. nod.

Atzīmēti kartē,
apraksts
Pask.
rakstā 3.16. nod.,
prasības TIAN
2.5.,
1.24.,
1.29.1.c) p.
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Institūcija

pieprasīšanas
datums

15.12.2004.
VA
Sabiedrības
Nr. 1059
veselības
aăentūra
Gulbenes
filiāle

izsūtīšanas
datums

24.12.
2004.
Nr. 165

saĦemšanas
datums

29.12.2004.

Nosacījumi vai informācija
un apdzīvotu vietu plānojums, esošās apbūves mērogs un raksturs.
6.Iesaka jautājumos par kultūras mantojuma apzināšanu un
izmantošanu konsultēties ar Madonas rajona galveno valsts kultūras
pieminekĜu aizsardzības inspektoru B.PodiĦu. Pielikumā kultūras
pieminekĜu saraksts ĒrgĜu pagastā.
Izvērtēt esošo antropogēno faktoru ietekmi uz vidi un tās izmaiĦas
perspektīvā:
1. pagasta centra un pārējās teritorijas izmantošanu,
2. pazemes ūdeĦu dabisko aizsardzību,
3. dzeramo pazemes ūdeĦu (gruntsūdeĦu un artēzisko) resursu
krājumus, iespējas to saglabāšanai un izmantošanai iedzīvotāju
apgādei ar dzeramo ūdeni, ieguves perspektīvas, aizsardzību pret
piesārĦojumu,
4. virszemes ūdeĦu kvalitāti,
5. gaisa piesārĦojumu, ko ietekmē ražošanas objekti, siltumnesošie
objekti,autotransports u.c.,
6. augsnes un grunts piesārĦojumu, ko rada notekūdeĦi, sadzīves
atkritumu apsaimniekošana u.c.,
8. paaugstināta riska objektus un teritorijas, kas varētu radīt cilvēku
veselības vai dzīvības apdraudējumu, kaitējumu vai nevēlamas
pārmaiĦas vidē, materiālus zaudējumus.
Paredzēt:
1. ievērot pagasta teritorijas (arī centra) funkcionālo zonējumu,
iezīmējot teritorijas plānojumā,
2. ūdeĦu aizsardzību pret piesārĦojumu, aizsargjoslu un to noteikto
aprobežojumu nodrošinājumu ap dzeramā ūdens Ħemšanas vietām,
pazemes ūdeĦu ieguves regularitāti, pazemes ūdeĦu monitoringu,
plūdu riska teritorijas, visu veidu aizsargjoslas (iezīmējot robežas) un
to noteiktos aprobežojumus attiecīgo objektu normālas ekspluatācijas
nodrošināšanai vai apkārtnes aizsargāšanai no to kaitīgās ietekmes,
5. organizēto peldvietu izveidošanu, labiekārtošanu un izmantošanu
atbilstoši normatīvo aktu prasībām,
6. paplašināt centralizētas ūdens apgādes un kanalizācijas tīklu
izveidošanu blīvi apdzīvotās vietās, kā arī individuālā sektora
pieslēgšanu pagasta ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai, dzeramā
ūdens kvalitātes uzlabošanai paredzot ūdensapgādes sistēmas
renovāciju, ūdens attīrīšnanas iekārtu būvniecību,

Pārskats par ĒrgĜu pagasta teritorijas plānojuma izstrādi

Piezīmes par
iekĜaušanu

Pask.r.3.nod.

Kartē, prasības
TIAN 2. nodaĜa
Attēlotas kartē,
TIAN
1.14.2.,
1.30.,
1.31.,
2.3.2.-3, 2.4.2.p.
Pask.r.3.6.7.nod.
TIAN 1.37.6.p.
Paskaid. raksts
7.1.1-2.n. karte,
TIAN 1.14.2.p.,
2.3.2.-3.p.
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Institūcija

A/S
Latvijas
gāze

pieprasīšanas
datums

15.12.2004.
Nr. 1059

SIA
SIA
Lattelekom “Lattelekom”

izsūtīšanas
datums

04.01.
2005.

saĦemšanas
datums

07.01.2005.
Nr.10

Nr.14-1-1/10

15.12.
2004.
Nr. 1059

28.12.2004.
Nr.29.13/365

Nosacījumi vai informācija
renovāciju, ūdens attīrīšnanas iekārtu būvniecību,
7. satiksmes infrastruktūru pilnveidošanu, lai nodrošinātu ērtu, drošu
un ātru transporta plūsmu dažādos virzienos, Ħemot vērā trokšĦa,
vibrācijas, vides piesārĦojuma ietekmes apdzīvotās vietās,
8. dzīvojamās apbūves teritorijas atdala no kaitīgu ietekmi uz apbūvi
un iedzīvotājiem radošiem objektiem,
9. atkritumu savākšanas un likvidēšanas risinājumu,
10. siltumapgādes risinājumu, pievēršot uzmanību centralizētas
apkures sistēmai ar ekoloăiski tīru kurināmo īpaši daudzstāvu mājās,
nodrošinot katlumājas ar dūmgāzu un putekĜu attīrīšanas iekārtām,
11. sanitāri higiēnisko pakalpojumu attīstības (publiskā pirts u.c.)
nepieciešamību blīvi apdzīvotās vietās,
12.civilās aizsardzības pasākumus ārkārtējo situāciju gadījumā.
Neparedzēt:
1. dzīvojamo apbūvi rūpnieciskās teritorijās, tehniskās, satiksmes
infrastruktūras, garāžu apbūves teritorijās, dabas pamatnes teritorjās.
2. rūpniecisko darbību vai darbības, kas piesārĦo vidi dzīvojamās,
sabiedriskās, darījumu iestāžu apbūves teritorijās un l/s izm.
teritorijās.
Gāzes apgāde teorētiski iespējama no maăistrālā gāzes vada RīgaDaugavpils, ir ieinteresēti perspektīvo sadales gāzes vadu izvietojuma
atspoguĜošanā teritorijas plānojumā. Iesniegt A/S “Latvijas gāze”
Stratēăijas un attīstības daĜā ĒrgĜu pagasta teritorijas plānojuma
grafiskās daĜas sagatavi iespējamo perspektīvo sadales gāzes vadu
izvietojuma uznešanai. Iesniegt informāciju par perspektīvajiem
patērētājiem ĒrgĜu pagasta teritorijā.
1.Visi būvniecības darbi jāveic atbilstoši spēkā esošajiem
būvnormatīviem, ievērojot arī Aizsargjoslu likumā un Ekspluatācijas
aizsargjoslu gar sakaru līnijām noteikšanas metodikā (MK not. Nr.
465) ietvertās normas.
2.Teritorijas aizsargjoslu plānā jābūt atzīmētām arī telekomunikāciju
līniju un objektu aizsargjoslām.
3.Privātiem telekomunikāciju tīkliem, kurus paredzēts pieslēgt
Lattelekom SIA publiskajam telekomunikāciju tīklam, jāatbilst
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprinātajiem
tehniskajiem noteikumiem (SPRK 2002.11.12. sēdes protokols
Nr.64(94) 10.p.), kuros norādīti tīklu savienošanas nosacījumi.

Pārskats par ĒrgĜu pagasta teritorijas plānojuma izstrādi

Piezīmes par
iekĜaušanu
Paskaid.
6.nod.

raksts

Kartē zonējums
Pask.r.3.14.4.nod
TIAN 1.20.2. p.
Pask.r.7.1.3.nod
TIAN 1.14.3.p.
ĥemts vērā.
Pask.r.3.15. nod.
TIAN 1.37.4. p.
ĥemts vērā
Kartē zonējums

Pask.r.7.4.nod.
TIAN 1.16.p.

Paskaidrojuma
raksts 7.2.1.nod.
Sakaru
līnijas
attēlotas kartē,
saskaĦojot
ar
SIA Lattelekom
speciālistiem
Madonas rajonā.
Prasības
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Institūcija

pieprasīšanas
datums

LAD
Aiviekstes
meliorāci
jas sistēmu
valsts
pārvalde

LAD
15.12.2004.
Vidus
Nr.1059
latvijas
reă.
l/s
pārvalde

izsūtīšanas
datums

13.10.
2004.
Nr.1/11161

20.12.
2004.
Nr.1.110/752

saĦemšanas
datums

19.10.2004.
Nr.414

23.12.2004.
Nr.488

Nosacījumi vai informācija
Nr.64(94) 10.p.), kuros norādīti tīklu savienošanas nosacījumi.
4. Ja ar privātā tīkla īpašnieku noslēgts līgums “Par telekomunikāciju
tīkla robežu”, tad iekšējie telpu un teritoriju telefonizācijas darbi
jāveic ēkas vai teritorijas saimniekam, saskaĦā ar šo noslēgto
robežlīgumu.
5. Lielos uzĦēmumos būtu jānodrošina atsevišėa telpa
telekomunikāciju iekārtām, atsevišėā gadījumā arī līniju ievadiem.
6. Privātie un publiskie telekomunikāciju tīkli jāierīko un jāizbūvē
atbilstoši MK apstiprinātajiem Telekomunikāciju tīklu ierīkošanas un
būvniecības noteikumiem (MK not. Nr. 496).
7. Lai veiktu telekomunikāciju tīkla infrastruktūras attīstības
plānošanu un pakalpojumu savlaicīgu nodrošināšanu, vēlams
savlaicīgi informēt Lattelekom SIA par pagasta attīstības plānā
iekĜauto jauno dzīvojamo māju un uzĦēmējdarbības objektu
celtniecību.
8. Katra kalendārā gada beigās vēlams informēt Lattelekom SIA par
nākamajā gadā plānoto ielu un teritoriju rekonstrukciju
Iesaka izvērtēt iespējas piesaistīt ES struktūrfondu finansējumu
pasākumā ,,Informācijas un komunikāciju tehnoloăiju attīstība,
apsolot sniegt atbalstu projektu sagatavošanā un īstenošanā.
Iesniegusi valsts nozīmes meliorācijas sistēmu, kas atrodas ĒrgĜu
pagastā, sarakstu un plānu uz 2 lapām. Lūdz to Ħemt vērā un iestrādāt
nosacījumus, kas paredz periodisku rekonstrukciju. ĥemt vērā
Aizsargjoslu likuma un Meliorācijas likuma prasības.

Vērā Ħemami noteikumi, kurus sniedza Aiviekstes MSVP.

Pārskats par ĒrgĜu pagasta teritorijas plānojuma izstrādi

Piezīmes par
iekĜaušanu
elektronisko tīklu
izbūvei
TIAN
1.14.5.p.

Iezīmētas kartē
mel.platības
Noteiktas
aizsargjoslas
Pask.r.7.5.nod.,
TIAN 1.37.1.p.,
1.29.2.p. e)ap.
TIAN 2.4.3.p.
TIAN 1.14.2.p.4)
ĥemts vērā
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Latvijas
vides,
ăeoloăijas
un
meterolo
ăijas
aăentūra

Upju
baseinu
pārvalde
VAS
Latvijas
Pasts

pieprasīšanas
datums

izsūtīšanas
datums

saĦemšanas
datums

15.12.2004.

22.12.

Nr.1059

2004.

27.12.2004.
Nr.493

Nr. 1247

15.12.2004

Nosacījumi vai informācija
1. Īsi raksturot pagasta reljefu, ăeoloăisko uzbūvi un hidroăeoloăiskos
apstākĜus.
2. Noteikt paaugstināta ăeoloăiskā riska (erozijas apdraudētās,
pārpurvotās, paaugstināta pazemes ūdeĦu piesārĦojuma iespēju)
teritorijas.
3. Raksturot pagasta derīgos izrakteĦus, tabulā sniegt vispārējas ziĦas
par derīgo izrakteĦu atradnēm un perspektīvajiem laukumiem, parādīt
kartē derīgo izrakteĦu atradĦu un derīgo izrakteĦu prognozēto
krājumu laukumu robežas un derīgo izrakteĦu karjerus (ieguves
vietas), sniegt informāciju par nepieciešamāko derīgo izrakteĦu
ievešanas iespējām no tuvākajām atradnēm.
4. Sagatavot informāciju par visiem izurbtajiem ūdensapgādes
urbumiem (urbuma nr., koordinātas, urbuma dziĜums, izmantojamais
ūdens horizonts, pazeminājums, debits, urbšanas gads, urbuma
aizsargjosla un tā tehniskais stāvoklis). Urbumu izvietojumu parādīt
kartē. Sagatavot informāciju par pazemes ūdeĦu izmantošanas
iespējām. Sagatavot informāciju par gruntsūdeĦu un pazemes ūdeĦu
aizsargātību.
5. Dot aizsargājamo ăeoloăisko un ăeomorfoloăisko pieminekĜu
raksturojumu un parādīt kartē to atrašanās vietas.
6.Ăeoloăisko informāciju parādīt kartē atsevišėu slāĦu veidā.

Piezīmes par
iekĜaušanu
Paskaidr. raksts
3.3.nod., 3.4.nod.
Paskaidr. raksts
3.15.nod.
Paskaidr. raksts
3.8.nod., karte
TIAN 1.27.p.

Pask.r.3.7.n.,
karte

3.13.4.nod.
ĥemts vērā.

Nav iesniegti nosacījumi

Nr.1059
15.12.2004.
Nr. 1059

SIA

15.12.2004.

,,Tele 2”

Nr. 1059

17.01.2005. 18.01.2005.
Nr.01-6/26
Nr.31

Neplāno izmaiĦas

Apraksts
Pask.r.7.2.4.nod.

Nav iesniegti nosacījumi

Apraksts
Pask.r.7.2.2.nod.
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5.2. ZiĦojums par institūciju atzinumu iekĜaušanu
Institūciju atzinumu vēstules pievienotas 2.pielikumā.
N.
pieprasīšanas izsūtīšanas
Institūcija
p.
datums
datums
k.
1.

Reăionālās attīstības un 11.06.2007.
pašvaldību lietu ministrija Nr.539

19.07.2007.
Nr.1-22/
8117/5983

saĦemšanas
datums

Atzinums

26.07.2007.
Nr.371

Kopumā izstrādāts, ievērojot normatīvajos aktos
noteiktās prasības. Konstatētās neprecizitātes:

Piezīmes par
iekĜaušanu

1.Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos
1.1. Nav noteikti izmantošanas aprobežojumi
IekĜauts
TIAN
grafiskajās daĜās “ĒrgĜu pagasta plānotā
2.4.3.6)j) un h)
(atĜautā) izmantošana” un “ĒrgĜu pagasta
apakšpunktos.
ĒrgĜu ciema teritorijas plānotā (atĜautā)
izmantošana” attēlotajām “lauksaimniecībā
izmantojamām zemēm ar drenāžu”.
1.2. 1.29.3.apakšpunktā nav noteiktas sanitārās
aizsargjoslas ap dzīvnieku kapsētām un
atkritumu izgāztuvēm, attiecīgi, tās nav
attēlotas arī grafiskajā materiālā.

IekĜauts
TIAN
1.29.3.b) un c),
grafiskajā d. tās
jau bija attēlotas.

1.3. 1.29.apakšpunktā virszemes ūdensobjektu
Labots TIAN uz
aizsargjosla Laišėēnu ezeram, Ilzēnu ezeram
50m.
un Zosina ezeram noteikta 100m, savukārt
kartogrāfiskajā materiālā aizsargjosla attēlota
50m.
2. Grafiskajā materiālā:
Tās
attēlotas
2.1. Apzīmējumu daĜā dots mazdārziĦu teritoriju
“ĒrgĜu
ciema
apzīmējums, bet šādas teritorijas ar minēto
pašreizējā izm.”.
apzīmējumu kartēs nav atrodamas.
2.2. teritorijas plānojuma darbības laiks minēts Labots
karšu
2006.-2018.,
savukārt
pārējā
plānojuma izdrukās
uz
dokumentācijā 2007.-2019.
2007.-2019.
Izvērtēt atzinumā minēto, veikt nepieciešamos
precizējumus un atbilstoši MKN 883 46.punktam,
Pārskats par ĒrgĜu pagasta teritorijas plānojuma izstrādi
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N.
p.
k.

pieprasīšanas
datums

Institūcija

izsūtīšanas
datums

saĦemšanas
datums

Atzinums

3.

Madonas rajona padome

24.04.2007.
Nr. 384/13

23.05.2007.
Nr.215/25/293

25.05.2007.
Nr.271

ĒrgĜu novada ĒrgĜu pagasta teritorijas plānojuma
grafiskā daĜa un teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumi izdodami kā pašvaldības saistošie
noteikumi.
Nav konstatētas pretrunas ar spēkā esošo Vidzemes
plānošanas reăiona attīstības programmu. Nosūta
izskatīšanai Vidzemes plānošanas reăiona teritorijas
plānojuma galīgo redakciju, kas nodota sabiedriskai
apspriešanai.
Kartogrāfiskajā materiālā “plānotā (atĜautā)
teritorijas izmantošana” un TIAN teritorijas
sagrupētas atšėirīgi, kas traucē izprast plānojuma
prasības (leăenda sakaru kabelis attēlots pie
Inženiertehnisko būvju teritorijām, bet TIAN
aprakstīts pie Tehnisko līnijbūvju teritorijām.
Atzīst par atbilstošu Madonas rajona teritorijas
plānojumam.

4.

Vestienas pagasta padome

24.04.2007.
Nr. 384/19

22.05.2007.
Nr.1-13/153

25.05.2007.
Nr.274

Atzīst par atbilstošu MK 19.10.2004. not. Nr. 883
“Vietējās
pašvaldības teritorijas plānošanas
noteikumi”.

5.

Mazozolu pagasta padome

24.04.2007.
Nr. 384/10

14.05.2007.
Nr.3-8/201

17.05.2007.
Nr.246

2.

SIA
BO
Vidzemes 24.04.2007.
attīstības aăentūra
Nr. 384/21

6.

Kaives pagasta padome

7.

VAS
meži”

„Latvijas

22.05.2007.
Nr.1151/93a

25.05.2007.
Nr.273

Vērtē atzinīgi. Perspektīvā plānojumā vēlas paredzēt
sadarbību ar Mazozolu pašvaldību tūrisma objektu
apsaimniekošanā (Velna grāvis) un novada griezumā
būtu nepieciešams paredzēt ceĜa posma no Sausnējas
pagasta (caur Ogresmuižu) uz Kliăeni atjaunošanu.

Piezīmes par
iekĜaušanu

TIAN
labots
Tehnisko
līnijbūvju
teritorijas
uz
Inženiertehnisko
būvju teritorijām

Minēts
Pask.r.2.3.nod.
Tiks Ħemts vērā
novada
plānojumā.

24.04.2007.
Nr. 384/4

08.05.2007.
Nr.3-30/254

14.05.2007.
Nr.231

Nav papildinājumu.

valsts 24.04.2007.
Nr. 384/17

30.05.2007.
Nr.4.11.1/02kx/15
0/07/58/

31.05.2007.
Nr.288

Dzēst kartogrāfiskajā materiālā ierakstu “Dabas Labota
kĜūda
parks” zemes vienībā ar kadastra nr. 70540080236, kartē, nomainot
labot arī paskaidrojuma rakstā 3.13.5. punktu.
uzrakstu
uz
DMB (dabīgais
meža biotops),

Vidusdaugavas mežsaimn.
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N.
p.
k.

Institūcija

pieprasīšanas
datums

izsūtīšanas
datums

saĦemšanas
datums

Atzinums

Piezīmes par
iekĜaušanu
Pask. rakstā ir
minēts aizsarg.
biotops, labotas
Madonas
virsmežniecības
konstatētās
kĜūdas attiecībā
uz
kvartālu,
nogabalu Nr. un
platību.

8.

Madonas Reăionālā Vides 24.04.2007.
pārvalde
Nr. 384/20

25.05.2007.
Nr.6.5.27/857

28.05.2007.
Nr.280

Paskaidrojuma rakstā
3.13.3.
Mikroliegumi
neuzrādīt sugu nosaukumu (medĦi) un precīzo
atrašanos.
Plānojums izstrādāts atbilstoši Madonas RVP
nosacījumiem un ievērotas vides aizsardzības
normatīvo aktu prasības attiecībā uz teritorijas
plānojumu. Jānovērš neprecizitātes:
1. Paskaidrojuma rakstā 34.lpp ĒrgĜu pagasta
plānojums neaizliedz lauksaimniecības un meža
zemju transformēšanu derīgo izrakteĦu ieguvei –
nepieciešama atruna uz dabas parka un AAA
esošajām teritorijām, kur zemes transformācija
nav tik vienkārši pieĜaujama.
2. Paskaidrojuma
rakstā
67.lpp.
Zemes
transformēšana
dabas
liegumos
un
mikroliegumos ir aizliegta – ĒrgĜu pagastā nav
dabas lieguma, ir tikai dabas parks, ainavu
apvidus un mikroliegumi.
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izĦemti.

Tika dzēsts šis
teikums, jo TIAN
precīzi noteiktas
prasības zemes
transformācijai
dažādās
teritorijās.
Dzēsts
teksts
dabas liegumos
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N.
p.
k.
9.

Institūcija

pieprasīšanas
datums

VAS Latvijas valsts ceĜi 24.04.2007.
Vidzemes
reăiona Nr. 384/16
Madonas nodaĜa

10 A/S Latvenergo Sadales 24.04.2007.
tīkli
ZiemeĜaustrumu Nr. 384/8
reăions

izsūtīšanas
datums

saĦemšanas
datums

14.05.2007.
Nr.4.5.7.-40

15.05.2007.
Nr.239

30.05.2007.

31.05.2007.
Nr.289

Atzinums
Vērtē atzinīgi, papildus ierosinājumi:
1. Jaunu apbūvi plānot tādā attālumā no ceĜa, kas
neprasa tehniskus risinājumus tās aizsardzībai
pret
autotransporta
radīto
troksni
un
piesārĦojumu. Šo teritoriju saiti ar valsts
autoceĜiem veikt, ievērojot pakāpeniskuma
principu, t.i. tiešos pieslēgumus paredzot pie
pašvaldības ceĜiem vai veidojot iekšējos
transporta plūsmas savācējceĜus, tādējādi
orientējoties uz pieslēgumu skaita samazināšanu
uz valsts autoceĜiem.
2. Perspektīvē ieplānot vietu gājēju un velosipēdu
celiĦiem no ĒrgĜu ciema uz apmeklētākajiem
tūristu objektiem.

Piezīmes par
iekĜaušanu

IekĜauts
TIAN
1.15.13)punktā

IekĜauts
TIAN
1.15.14)punktā

Ierosina veikt korekcijas Paskaidrojuma daĜā
“Elektroapgāde” un ietvert informāciju par
aprobežojumiem, kas noteikti saskaĦā ar pastāvošo
Pask.r.
likumdošanu un cilvēku drošību, darbojoties Minēts
elektroapgādes objektu tuvumā, par vispārīgajiem 7.3. nod.
aprobežojumiem,
kas noteikti Aizsargjoslu
35.pantā un aprobežojumiem aizsargjoslās gar
elektriskajiem tīkliem, kas noteikti 45.pantā
TIAN
- ka elektrisko tīklu valdītājam, atbilstoši MK IekĜauts
Noteikumiem Nr.415 (20.10.1998.), elektrolīniju 1.14.4.9)p.
trases mežos jāuztur ugunsdrošā stāvoklī un
jāattīra minētās trases no krūmiem un kokiem,
jāizcērt bīstamie koki, kuri aug ārpus elektrolīniju
trasēm, bet var krist uz to vadiem vai balstiem, arī
kabeĜlīniju trases 4 m platā joslā,
- ka jaunu elektroietaišu pieslēgšana un atĜautās
TIAN
slodzes palielināšana AS “Latvenergo” tīklam IekĜauts
notiek saskaĦā ar Sabiedrisko pakalpojumu 1.14.4.3)p.
regulēšanas
komisijas
padomes 14.12.2005.
lēmumā Nr.302 apstiprinātiem
“Sistēmas
pieslēguma
noteikumiem
elektroenerăijas
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N.
p.
k.

Institūcija

pieprasīšanas
datums

izsūtīšanas
datums

saĦemšanas
datums

Atzinums

Piezīmes par
iekĜaušanu

sistēmas dalībniekiem”,
- ka saskaĦā ar Enerăētikas likuma 19.panta (1)
IekĜauts
TIAN
jaunu
energoapgādes
komersanta
objektu
1.14.4.10)p.
ierīkošanai energoapgādes komersantam ir tiesības
izmantot jebkuru zemi par vienreizēju samaksu
tās īpašniekam saskaĦā ar šā likuma 24.pantu (11),
energoapgādes komersantam ir pienākums saskaĦot
ar zemes īpašnieku jaunu energoapgādes objektu
ierīkošanas
nosacījumus,
kā
arī
tiesības
saskaĦošanas procedūru aizstāt ar zemes
īpašnieka informēšanu gadījumos, ja zeme tiek
izmantota jaunu energoapgādes komersantu
objektu – iekārtu, ierīču, ietaišu, tīklu, līniju un
to piederumu ierīkošanai, ja ir iestājies vismaz viens
no šādiem nosacījumiem:
1) energoapgādes komersanta objekta ierīkošana
paredzēta vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā
vai detālplānojumā;
2) energoapgādes komersanta objekts tiek ierīkots
sarkanās līnijas robežās;
3) vietējā pašvaldība ir atzinusi, ka sabiedrības
interesēs jauna energoapgādes komersanta objekta
ierīkošana vai esošā objekta vai tā daĜas izmantošana
nav iespējama bez šīs zemes izmantošanas;
4) citos likumos noteiktajos gadījumos,
- (12) ka energoapgādes komersantam ir tiesības
TIAN
veikt jebkura sava objekta rekonstrukciju vai IekĜauts
1.14.4.11)p.
modernizāciju, savlaicīgi par to informējot zemes
īpašnieku, kuram pienākas vienreizēja samaksa
saskaĦā ar šā likuma 24.pantu, ja rekonstrukcijas
rezultātā palielinās energoapgādes komersanta
objekta vai aizsargjoslas ap vai gar šo objektu
aizĦemtā zemes platība,
- (3) ka energoapgādes komersants par jauna
TIAN
objekta ierīkošanu vai esošā objekta paplašināšanu IekĜauts
1.14.4.12)p.
Pārskats par ĒrgĜu pagasta teritorijas plānojuma izstrādi
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N.
p.
k.

Institūcija

pieprasīšanas
datums

izsūtīšanas
datums

saĦemšanas
datums

Atzinums

Piezīmes par
iekĜaušanu

brīdina nekustamā īpašuma īpašnieku vismaz 30 1.14.4.12)p.
dienas pirms darbu uzsākšanas,
- ka 19.1 pants (1) nosaka, ka energoapgādes
TIAN
komersantam ir nekustamā īpašuma servitūta IekĜauts
tiesības
ierīkot,
attīstīt
un
ekspluatēt 1.14.4.13)p.
energoapgādes uzĦēmuma objektus, (2) ka servitūta
tiesības realizē, savstarpēji vienojoties ar nekustamā
īpašuma īpašnieku, ja puses nevar vienoties,
servitūtu nodibina ar tiesas spriedumu normatīvajos
aktos noteiktajā kārtībā.
- par nekustamā īpašuma īpašnieka tiesībām lūgt
TIAN
pārvietot esošo energoapgādes uzĦēmumu objektu, IekĜauts
1.14.4.14)p.
kura pārvietošanas izmaksas atbilstoši Enerăētikas
likuma 23.panta 2.daĜai, jāsedz pārvietošanas
ierosinātājam,
- ka neatkarīgi no noteiktā aizsargjoslu platuma
TIAN
darbs ar celšanas mehānismiem 30 m joslā no IekĜauts
1.14.4.15)p.,
gaisvadu elektrolīnijas malējā vada pirms darba
sākšanas jāsaskaĦo ar attiecīgo elektrisko tīklu 1.29.2.c)p.
valdītāju (MK 1998.g. not. Nr.415 10.p),

11

SIA Latvijas
telefons

Mobilais 24.04.2007.
Nr. 384/9

09.05.2007.
Nr.Z/1875

14.05.2007.
Nr.235

- ka veicot darbus aizsargjoslās, kuru dēĜ
nepieciešams objektus aizsargāt, tie jāveic pēc
saskaĦošanas ar attiecīgā objekta īpašnieku, veicot
darbus augstsprieguma (330, 110kV) EPL
aizsargjoslā tie jāsaskaĦo ar AS “Augstsprieguma
tīkls” Rīgā, Dārzciema ielā 86, tālrunis 7725371, bet
darbu veikšana vidsprieguma (20, 10kV) un
zemsprieguma (0,4kV) EPL aizsargjoslā jāsaskaĦo
ar AS “Latvenergo” ST ZiemeĜaustrumu reăionu,
Madonas nodaĜas vadītāju J.Grīnfeldu, (Madonā,
Rūpniecības ielā 37, tālrunis 4810630).
ĥemot vērā inženiertehnisko apgādes tīklu un to
objektu, t.sk. telekomunikāciju līniju, torĦu un
antenu mastu, tehniskos rādītājus, ierosina TIAN
noteikt, ka apbūves teritorijās, kur atĜautā
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Arī
TIAN
1.29.2.c) p.

TIAN ierakstīts
Minimālā zemes
vienības platība
telekomunikāciju
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N.
p.
k.

Institūcija

pieprasīšanas
datums

izsūtīšanas
datums

saĦemšanas
datums

Atzinums
noteikt, ka apbūves teritorijās, kur atĜautā
izmantošana ir inženiertehniskās apgādes tīkli un to
objekti, kuros ietilpst arī telekomunikāciju līnijas,
torĦi un antenu masti, minimālā zemes vienības
platība ir 400-600 kvm vai, ka ierobežojumi minimālā zemes vienības platība un apbūves
raksturīgais rādītājs (būvju maksimālais augstums
m) nav attiecināmi uz inženiertehniskās apgādes
tīkliem un to objektiem.

12

13

Valsts ugunsdzēsības un 24.04.2007.
glābšanas
dienests Nr. 384/15
Madonas brigāde

VZD
Vidusdaugavas 24.04.2007.
reăionālā nodaĜa
Nr. 384/22

08.05.2007.
Nr.22/28130

22.05.2007.
Nr.2A6.1/1084/779

10.05.2007.
Nr.223

25.05.2007.
Nr.269

Prasības kopumā izpildītas. Vēl nepieciešams iekĜaut
- perspektīvajā grafiskajā daĜā nav ievēroti
normatīvie
attālumi
starp
ugunsdzēsības
ūdensĦemšanas vietām saskaĦā ar LBN 222-99,
kā arī LBN 201-96 7.nodaĜas prasībām,
- nav norādīts esošo objektu saraksts, kam
nepieciešams izstrādāt riska novērtēšanas
programmu vai plānu.
Grafiskie materiāli, kas iesniegti *pdf formātā,
jāiesniedz arī vektordatu formā.

Piezīmes par
iekĜaušanu
līniju, torĦu un
antenu
mastu
būvniecībai nav
noteikta,
tā
nosakāma atb.
funkcionālai
nepieciešamībai.
Telekomunikāciju
torĦu,
antenu
mastu būvn.būvju
maksim.augstums
netiek noteikts.
Papildinātas
ūdens Ħemšanas
vietas
kartē.
Papildināts teksts
TIAN 1.37.4.6)p.

Ierakstīts TIAN
1.37.4.7)8)p.
Ir iesniegti arī
vektordatu
formātā
(šeip
failos).
Grafiskos materiālus iesniegt katram novada Iesniegti vienā
pagastam atsevišėi, jo nosacījumi izsniegti atsevišėi. datu nesējā, bet
materiāli skatāmi
par katru pagastu
atsevišėi,
arī
vektordati,
tos
atverot Arc Wiev
programmā.
Tiek sniegti papildus norādījumi apstiprinātā
Tiks Ħemti vērā.
plānojuma iesniegšanai VZD Vidusdaugavas reă.n.
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N.
p.
k.

Institūcija

pieprasīšanas
datums

izsūtīšanas
datums

saĦemšanas
datums

29.05.2007.
Nr.491

30.05.2007.
Nr.2A-

31.05.2007.
Nr.296

6.1/1110/948

14

VAS ,,Latvijas DzelzceĜš”

24.04.2007.
Nr. 384/1

14.05.2007.
Nr.384/1

16.05.2007.
Nr.240

15

VMD
virsmežniecība

Madonas 24.04.2007.
Nr. 384/11

15.05.2007.
Nr.5-3/207

17.05.2007.
Nr.245

Atzinums

Piezīmes par
iekĜaušanu

Atkārtoti izskatot, informē, ka izstrādātajā
teritorijas plānojumā ir novērstas nepilnības un
kopumā atbilst VZD Vidusdaugavas reăionālās
nodaĜas izsniegtajiem nosacījumiem.
Iebildumu nav, bet ir piezīme par aizsargjoslas
platumu ciema teritorijā, jo dzelzceĜa zemes
nodalījuma joslas platums ĒrgĜu ciemā dažās vietās
pārsniedz 15 m, bet “Aizsargjoslu likumā” ir
noteikts, ka “dzelzceĜa ekspluatācijas aizsargjoslas
minimālais platums ir vienāds ar dzelzceĜa zemes
nodalījuma joslas platumu”.

ĒrgĜu
ciemā
dzelzceĜa
aizsargjoslas
platums noteikts
vienāds ar zemes
nodalījuma joslas
platumu. (lauku
teritorijā
50m
iezīmēts kartē,
TIAN bija kĜūda)

Labot nosaukumu no Vestienas aizsargājamo ainavu
apvidus uz aizsargājamo ainavu apvidus “Vestiena”.
Minēt,ka teritorijai no 2006.-2010g. LIFE projekta
ietvaros tiks izstrādāts dabas aizsardzības plāns un
individuālie
aizsardzības
un
izmantošanas
noteikumi.
37.-38.lpp. neizteikt personīgo viedokli, bet aprakstīt
situāciju vispārīgi.
41.lpp. dzēst tekstu “Valsts mežos 2000.g. netika
cirsts, jo notika mežniecību reorganizācija”.
41.-42., 44.lpp. izslēgt G.Plikauša viedokli, neminēt
konkrētu personu viedokli, kas var būt tikai
rekomendējošs un var nesakrist ar VMD viedokli un
ir pretrunā ar likumdošanu.
45.lpp. labot Jumurdas p. uz ĒrgĜu p.

Labots

ĥemts vērā
Teksts dzēsts
Personīgie
viedokĜi izslēgti
Labots

46.lpp. minēt, ka 01.01.2006. stājās spēkā likums
“Par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par Ieteikums
saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši ierakstīts
aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos”,
ar kuru noteikti nosacījumi kompensāciju aprēėinam
Pārskats par ĒrgĜu pagasta teritorijas plānojuma izstrādi
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N.
p.
k.

Institūcija

pieprasīšanas
datums

izsūtīšanas
datums

saĦemšanas
datums

Atzinums

Piezīmes par
iekĜaušanu

par saimnieciskās darbības ierobežojumiem
aizsargājamās dabas teritorijās. Atlīdzības aprēėina
mehānismu un izmaksas kārtību nosaka 21.03.2006.
MK noteikumi Nr. 219 “Kārtība, kādā novērtē
atlīdzības apmēru par saimnieciskās darbības
ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās
un mikroliegumos, kā arī izmaksā un reăistrē
atlīdzību”.
60.-63.lpp. izslēgt tekstu par mikroliegumiem, kas ir
pretrunā ar MK Nr. 45 “Mikroliegumu izveidošanas,
aizsardzības un apsaimniekošanas noteikumi”41.
punkta
prasībām.
Kartogrāfiskajā
materiālā
mikroliegumus apzīmēt kā īpaši aizsargājamās
teritorijas, neminot, kā mikroliegumus.

IzĦemta inform.
par sugām.
Kartogr.materiālā
mikroliegumi
saglabāti,
jo
TIAN
ir
atšėirīgas izmant.
prasības,
Madonas
reă.
vides pārvaldes
nosacījumos ir
65.lpp.labot kadastra Nr. no 70540080069 uz prasība uzrādīt
70540080068 un ierakstīt patību 1,6 ha vietējas mikroliegumus.
nozīmes dabas parkam “Rata kalns”. Labot tekstu
“Arī pieguĜošajos valsts mežu – kadastra Nr.
70540080236 10. un 11. nogabalos (~3ha), kas Labots
atrodas netālu no Vecmuižas ezera....” uz “Arī
pieguĜošajos valsts mežu – kadastra Nr.
70540080236 77. kvartāla 11. nogabalā (2,0ha)
atrodas aizsargājamais meža biotops, no teksta
izslēgt 10. nogabalu.
67.lpp. pareizi ierakstīt tekstu: Izstrādājami
individuālie
aizsardzības
un
izmantošanas
noteikumi, kā arī dabas aizsardzības un
apsaimniekošanas plāni dabas parkam “Ogres Teksts salabots
ieleja”un aizsargājamo ainavu apvidum “Vestiena”.
16

Valsts kultūras pieminekĜu 24.04.2007.
aizsardzības inspekcija
Nr. 384/5

31.05.2007.
Nr.14/2156

31.05.2007.
Nr.301

Nav iebildumu teritorijas plānojuma 1. redakcijas
apstiprināšanai izstrādātajā variantā.

17

VA Sabiedrības veselības 24.04.2007.
aăentūra Gulbenes filiāle
Nr. 384/18

29.05.2007.
Nr.20

30.05.2007.
Nr.284

Neiebilst plānojuma 1.redakcijas risinājumiem.
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N.
p.
k.
18

Institūcija
A/S Latvijas gāze

pieprasīšanas
datums

izsūtīšanas
datums

saĦemšanas
datums

24.04.2007.
Nr. 384/2

18.05.2007.
Nr.14-1/1387

21.05.2007.
Nr.254

19

SIA Lattelekom

24.04.2007.
Nr. 384/7

28.05.2007.
Nr.8916-1

30.05.2007.
Nr.285

20

LAD Aiviekstes meliorāci

24.04.2007.
Nr. 384/6

23.05.2007.
Nr.1/15-122

25.05.2007.
Nr.267

jas sistēmu valsts pārvalde

Piezīmes par
iekĜaušanu

Atzinums
Nav iebildumu
apstiprināšanai.

teritorijas

plānojuma

tālākai

Nav iebildumu pret 1. redakciju.
Sniedz priekšlikumus turpmākai sadarbībai
apgrūtinājumu noteikšanā zemes gabaliem un Tiks Ħemts vērā.
telekomunikāciju
tīkla
infrastruktūras
nodrošināšanā.
I daĜa PASKAIDROJUMU RAKSTS
Pielikumos, sadaĜā "Būvniecība" jāsvītro spēku Izlabots
zaudējušie noteikumi "Meliorācijas sistēmu un
hidrotehnisko būvju būvniecības kārtība" Nr.382
(08.07.2003., groz. 25.10.2005., 10.01.2006.).
19.12.2006. ir izdoti jauni noteikumi Nr. 1018
"Meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko būvju
būvniecības kārtība".
II.

daĜa TERITORIJAS
APBŪVES NOTEIKUMI

Savdabīgs
jēdziena
skaidrojums!

IZMANTOŠANAS

UN

"Hidrotehniskās

būves" Skaidrojums
precizēts
SadaĜā 1.29.1. "Vides un dabas resursu aizsardzības
joslas" tekstā "10 m aizsargjosla katrā krastā
noteikta visām ūdenstecēm, kuras iezīmētas
teritorijas plānojuma kartēs un ir īsākas par 10 m" Labots
ir kĜūda - jābūt ".... īsākas par 10 km".
SadaĜā 1.29.2. "Ekspluatācijas aizsargjoslas",
apakšpunktā e)"Aizsargjoslas ap meliorācijas būvēm
un iekārtām" jāizvērtē Jūsu noteikumi "Valsts un Labots
koplietošanas
ūdensnotekām
lauksaimniecībā
izmantojamās,
meža
un
purvu teritorijās
ekspluatācijas joslas robeža tiek noteikta
ūdensnotekas abās pusēs 10 m attālumā no
ūdensnotekas krotes", jo MK noteikumos Nr. 258 ir
definēts
"Regulētām
ūdensnotekām
(maăistrālajiem kanāliem) meža zemēs aizsargjoslas
Pārskats par ĒrgĜu pagasta teritorijas plānojuma izstrādi

73

N.
p.
k.

Institūcija

pieprasīšanas
datums

izsūtīšanas
datums

saĦemšanas
datums

Atzinums

Piezīmes par
iekĜaušanu

(maăistrālajiem kanāliem) meža zemēs aizsargjoslas
robežu nosaka atbērtnes pusē astoĦu līdz desmit
metru attālumā (atkarībā no atbērtnes platuma) no
ūdensnotekas krotes."
SadaĜā 1.34.1. "Būvtiesību īstenošanas kārtība"
vēlams papildināt tekstu ar jaunu apakšpunktu :
"Būves, kurām saskaĦā ar Būvniecības likuma
Papildināts
6.pantu Ministru kabinets ir noteicis īpašu
būvniecības kārtību, projektē, būvē un pieĦem
ekspluatācijā Ministru kabineta noteiktajā kārtībā."
SadaĜā 1.37.1. "Meliorācijas būves un iekārtas" ir
nesaprotams teksts: "Ja ūdens novadīšanas
risinājuma prasības detālplānojumā vai būvprojektā
nesaskaĦo ar Aiviekstes meliorācijas sistēmu valsts Labots
pārvaldi, veicot zemes vienību robežu pārkārtošanu,
būvniecību un citus pasākumus, saglabā esošos
grāvjus un dabīgās noteces, iekĜaujot grāvjus
vienotā noteces sistēmā." Jebkurā gadījumā, ja ir
paredzēta virsūdeĦu vai gruntsūdeĦu novadīšana
vaĜējā vai segtā ūdens novadīšanas sistēmā, ir
nepieciešams
valsts
meliorācijas
dienesta
(Aiviekstes MSVP) saskaĦojums.
SadaĜā 1.34.3. "Ēku un būvju pieĦemšana
ekspluatācijā" minētais būvnormatīvs nav spēkā.
Būvju pieĦemšanas ekspluatācijā kārtību nosaka
MK 13.04.2004. noteikumi Nr. 299 "Noteikumi par Labots
būvju pieĦemšanu ekspluatācijā", kuru pielikumā ir
pieĦemšanas akta paraugs (nevis apstiprina pagasta
amatpersona, kā tas definēts Jūsu noteikumos 1.34.3.
2. punktā).

21

Latvijas vides, ăeoloăijas 24.04.2007.
un meteroloăijas aăentūra Nr. 384/3

10.05.2007.
Nr.4-3/1501

14.05.2007.
Nr.232

Pēc precizējumu veikšanas dokumentu ierosina
apstiprināt.
1. Virszemes
ūdensobjektu
raksturojumu Papildināts
papildināt ar informāciju par ezera tipu.
lielākajiem
ezeriem.
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N.
p.
k.

Institūcija

pieprasīšanas
datums

izsūtīšanas
datums

saĦemšanas
datums

Atzinums
2. Rūpnieciskās un lauksaimnieciskās ražošanas
uzĦēmumu aprakstu papildināt ar informāciju
par ūdens resursu patēriĦa raksturojumu un
notekūdeĦu novadīšanu, izdalot rūpniecības
uzĦēmumus, kuru novadītie notekūdeĦi satur
MK 22.01.2002. noteikumos Nr.34 “Noteikumi
par piesārĦojošo vielu emisiju ūdenī”noteiktās
bīstamās un īpaši bīstamās vielas.
3. Meliorācijas sistēmas raksturojumā minēt
izveidošanas gadu.
4. PiesārĦoto un potenciāli piesārĦoto vietu
aprakstu papildināt ar informāciju par objekta
izveidošanas gadu.
5. Minēt augšĦu eroziju apdraudētās teritorijas.
TIAN 1.2. punktu papildināt ar apakšpunktiem:
- aizliegts izmantot zemi, ēkas u.c. būves,
nenovēršot esošo vides piesārĦojumu,
- aizliegts veikt būvniecību piesārĦotā teritorijā.

22

VAS Latvijas Pasts

24.04.2007.
Nr. 384/12

10.05.2007.
Nr.01-6/167

11.05.2007.
Nr.229

23

SIA ,,Tele 2”

24.04.2007.
Nr. 384/14

09.05.2007. 10.05.2007.
Nr.TD5/5400 Nr.227

Piezīmes par
iekĜaušanu
ezeriem.
Informācija
papildināta
Pask.r. 4.4.1. n.
Pask.r. 3.pielik.
Izpildīts Pask.r.
3.14.1.nod
Pask.r.3.2.,3.15.n
Papildināts ar 10)
un 11)apakšp.

Nav pretenziju.
Nav iebildumu pret 1.redakciju. Informē, ka nav
mastu ĒrgĜu pagastā, bet pieĜauj iespēju, ka
tuvākajos gados plānos mastu uzstādīšanu ĒrgĜu
pagastā. Lūdz paredzēt SIA Tele2 iespēju uzstādīt Ir jau iekĜauts
un uzturēt mobilo telekomunikāciju iekārtas un TIAN 2.4.3.4)p.
inženierkomunikācijas – sakaru tīkla, t.sk. sakaru
mastu izbūvi uz lauksaimn. izmantojamās zemes.
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6. Pielikumi
1.pielikums. Institūciju nosacījumu vēstules
Reăionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija
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Madonas reăionālā vides pārvalde
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Pārskats par ĒrgĜu pagasta teritorijas plānojuma izstrādi
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VA Sabiedrības veselības aăentūra Gulbenes filiāle

Pārskats par ĒrgĜu pagasta teritorijas plānojuma izstrādi
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Pārskats par ĒrgĜu pagasta teritorijas plānojuma izstrādi
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Valsts kultūras pieminekĜu aizsardzības inspekcija

Pārskats par ĒrgĜu pagasta teritorijas plānojuma izstrādi
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Pārskats par ĒrgĜu pagasta teritorijas plānojuma izstrādi
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VAS Latvijas valsts ceĜi Vidzemes reăiona Madonas nodaĜa

Pārskats par ĒrgĜu pagasta teritorijas plānojuma izstrādi
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Pārskats par ĒrgĜu pagasta teritorijas plānojuma izstrādi
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CeĜu satiksmes drošības direkcija
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VAS Latvijas dzelzceĜš

Pārskats par ĒrgĜu pagasta teritorijas plānojuma izstrādi

90

VZD Vidusdaugavas reăionālā nodaĜa

Pārskats par ĒrgĜu pagasta teritorijas plānojuma izstrādi
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LAD Aiviekstes meliorācijas sistēmu valsts pārvalde

Pārskats par ĒrgĜu pagasta teritorijas plānojuma izstrādi
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Pārskats par ĒrgĜu pagasta teritorijas plānojuma izstrādi
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LAD Viduslatvijas reăionālā lauksaimniecības pārvalde

Pārskats par ĒrgĜu pagasta teritorijas plānojuma izstrādi
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Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Madonas brigāde

Pārskats par ĒrgĜu pagasta teritorijas plānojuma izstrādi
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VAS Latvijas valsts meži

Pārskats par ĒrgĜu pagasta teritorijas plānojuma izstrādi
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Pārskats par ĒrgĜu pagasta teritorijas plānojuma izstrādi
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Pārskats par ĒrgĜu pagasta teritorijas plānojuma izstrādi
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Pārskats par ĒrgĜu pagasta teritorijas plānojuma izstrādi
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Pārskats par ĒrgĜu pagasta teritorijas plānojuma izstrādi
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Pārskats par ĒrgĜu pagasta teritorijas plānojuma izstrādi
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Pārskats par ĒrgĜu pagasta teritorijas plānojuma izstrādi
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Pārskats par ĒrgĜu pagasta teritorijas plānojuma izstrādi
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Valsts meža dienesta Madonas virsmežniecība
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105

106

107

108

109

110

SIA Lattelekom

111

112

A/s Latvenergo Sadales tīkli ZiemeĜaustrumu reăions

113

SIA BO Vidzemes attīstības aăentūra

114

115

Madonas rajona padome

116

AS Latvijas gāze

117

SIA Latvijas Mobilais Telefons

118

Latvijas Vides, ăeoloăijas un meteoroloăijas aăentūras nosacījumi

119

120

VAS “Latvijas pasts”

121

Madonas rajona Vestienas pagasts

122

Vides pārraudzības valsts biroja lēmums

123

124

125

126

2.pielikums. Institūciju atzinumu vēstules
Reăionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija
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128

Madonas reăionālā vides pārvalde
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SIA BO Vidzemes attīstības aăentūra

130

VA Sabiedrības veselības aăentūra Gulbenes filiāle
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132

Valsts kultūras pieminekĜu aizsardzības inspekcija
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VAS Latvijas valsts ceĜi Vidzemes reăiona Madonas nodaĜa

134

VAS Latvijas dzelzceĜš

135

136

VZD Vidusdaugavas reăionālā nodaĜa

137

138

Lauku atbalsta dienesta Aiviekstes meliorācijas sistēmu valsts pārvalde

139

140

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Madonas brigāde

141

VAS Latvijas valsts meži Vidusdaugavas mežsaimniecība

142

Valsts meža dienesta Madonas virsmežniecība

143

144

SIA Lattelecom

145

SIA Tele 2

146

VAS Latvenergo ZiemeĜaustrumu elektriskie tīkli

147

148

Madonas rajona padome

149

150

Vestienas pagasta padome

151

152

Kaives pagasta padome

153

Mazozolu pagasta padome

154

A/S Latvijas Gāze

155

SIA Latvijas Mobilais Telefons
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VAS Latvijas pasts

157

Latvijas vides, ăeoloăijas un meteoroloăijas aăentūra
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3.pielikums. Iedzīvotāju priekšlikumi Sabiedriskās apspriešanas I. Posmā
Modris RadziĦš

159

160

Daira KalniĦa

161

162

Gints KalniĦš

163

164

Māris GruziĦš

165

166

Ilmārs KaĦėelis

167

168

Māris LazdiĦš

169

170

Baiba Stepāne

171

172

Ojārs Auzāns

173

174

175

Armands Cirsis

176

177

Janīna Greidāne

178

179

Helēna Šantere

180

181

Roberts Čeičs

182

183

Juris Nikolajevs

184

185

Māra Briede, Sarmīte Blūma
Sabiedriskās apspriešanas 1.posma sanāksmes dalībnieku priekšlikumu apkopojums.

186

SIA Eglītis un biedri

187

188

189

190

SIA Vidzemes nekustamie īpašumi

191

4.pielikums. Iedzīvotāju priekšlikumi Sabiedriskās apspriešanas II. posmā
Kārlis Lutcs

192

193

Jānis KnēziĦš

194

195

Modris RadziĦš

196

197

198

ĒrgĜu evanăēliski luteriskā draudze

199

200

Zenta KaimiĦa

201

202

