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ZIŅOJUMS
par publiskās apspriešanas laikā saņemtajiem
priekšlikumiem un institūciju atzinumiem
Rugāju novada teritorijas plānojuma (turpmāk – plānojums) publiskās apspriešanas laikā no š.g. 14.07.2017. līdz
10.08.2017 Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā tika saņemts viens iedzīvotāju priekšlikums, skatīt
1.tabulu. Publiskās apspriešanas sanāksmes notika š.g. 3.augustā plkst. 10:00 Tikaiņu bibliotēkā, Tikaiņos, Rugāju
pagastā; plkst.12:00 Skujetnieku bibliotēkā, Liepu ielā 4-1, Skujetniekos, Lazdukalna pagastā; plkst.14:00 Lazdukalna
saietu namā, Skolas ielā 3A, Benislavā, Lazdukalna pagastā; plkst. 16:00 Rugāju novada domē, Kurmenes ielā 48,
Rugājos, Rugāju pagastā. Tikaiņos uz sanāksmi bija ieradušies 11 cilvēki, Skujetniekos - 16 cilvēki, Benislavā - 14
cilvēki un Rugājos - 10 cilvēki. Publiskās apspriešanas sanāksmju laikā 3.augustā tika uzdoti šādi jautājumi un
sniegtas šādas atbildes, skatīt 2.tabulu.
Plānojuma publiskās apspriešanas laikā tika pieprasīti atzinumi no plānojuma darba uzdevumā noteiktajām
institūcijām. Atzinums netika saņemts no SIA “Lattelecom”. Atzinumu ņemšana vērā vai noraidīšana apkopota
3.tabulā.
1.tabula “Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā saņemtais priekšlikums”
N.p.k.

1.

N.p.k.
1.

Priekšlikums

Atbilde

Kartogrāfiskajos materiālos (Paskaidrojuma Kartogrāfiskajā materiālā attēlotais ceļš uz īpašumu ar
raksts, 34.lpp un Grafiskā daļa) ceļš attēlots, kā kadastra Nr.3864 006 0096, kā pašvaldības ceļš tiks
pašvaldības ceļš. Tā kā ceļš uz īpašumu ar precizēts.
kadastra numuru 38640060096 nav pašvaldības
ceļš,
nepieciešams
precizēt
attiecīgo
kartogrāfisko materiālu.
2.tabula ”Publisko apspriešanas sanāksmju laikā saņemtie jautājumi un atbildes”
Uzdotie jautājumi
Atbildes

Vai Tikaiņus nevajadzētu noteikt par ciemu?

Ciema statusu var piešķirt Rugāju novada dome,
pamatojoties uz vietējās pašvaldības teritorijas
plānojumu, kurā ir noteikta ciema robeža un
pamatota ciema izveides nepieciešamība. Ņemot
vērā esošo apdzīvojumu un pieejamo infrastruktūru,
Tikaiņiem nebūtu nosakāms ciema statuss. Nosakot
ciema statusu, Tikaiņi neko neiegūs.

2.

Vai jaunais teritorijas plānojums ļaus teritoriju
izmantot tāpat kā līdz šim?

Jā, teritoriju jūs varēsiet izmantot tāpat kā līdz šim,
bet lūdzu pārliecinieties, vai jums piederošais
nekustamais īpašums atrodas atbilstošā
funkcionālajā zonā.

3.

Vai teritorijas plānojums ļaus teritoriju izmantot
tāpat kā līdz šim?

Jā, teritoriju jūs varēsiet izmantot tāpat kā līdz šim,
bet lūdzu pārliecinieties, vai jums piederošais
nekustamais īpašums atrodas atbilstošā
funkcionālajā zonā.

4.

Ko darīt, ja daļa lauksaimniecības zemes ir
aizaugusi ar kokiem - vai tur drīkst audzēt
mežu?

Lauksaimniecības teritorijā kā papildizmantošana ir
atļauta mežsaimnieciskā izmantošana, kas nozīmē,
ka ir atļauts veidot mežu. Papildizmantošana ir
pakārtota funkcionālās zonas noteiktajam
galvenajam izmantošanas veidam.
Papildizmantošanā atļautā izmantošana nevar būt
vairāk kā puse teritorijas.

5.

Kur internetā var apskatīt teritorijas plānojumu
un tā kartes?

6.

Vai kartēs lauksaimniecības zemēs zaļie puduri
ir mežs vai krūmājs?

Ar plānojumu var iepazīties Rugāju pašvaldības
interneta vietnē www.rugaji.lv un ģeoportālā
geolatvija.lv.
Plānošanas procesā ir grūti apsekot visus zaļos
pudurus, tāpēc pilnveidotajā redakcijā kopā ar
pašvaldības pārstāvjiem precizēsim, kurus pudurus
atstāt kā mežu un kurus iezīmēt par
lauksaimniecības teritorijām. Mēs aicinām jūs
apskatīt, vai jūsu piederošajos nekustamajos
īpašumos iezīmētās meža teritorijas neatbilst
lauksaimniecības teritorijām.

7.

Vai plānojums paredz būtiskas izmaiņas,
salīdznot ar spēkā esošo plānojumu
nosacījumiem?

Plānojums neparedz būtiskas izmaiņas, taču, ņemot
vērā, ka kopš spēkā esošo plānojumu izstrādes ir
mainījušies normatīvie akti, novadā kopā būs tikai 12
funkcionālās zonas, kas noteiks teritorijas
izmanotošanu. Tāpēc lūdzam pārliecināties, vai jums
piederošais nekustamais īpašums atrodas atbilstošā
funkcionālajā zonā.

8.

Vai pie Kozupēm nesen uzbūvētajam ogu
pārstrādes ceham un teritorijai ap to nebūtu
jāieplāno ražošanas teritorijas?

Minētā ceha teritorija var atrasties arī
lauksaimniecības teritorijā, bet pilnveidotajā
redakcijā to iezīmēsim kā ražošanas teritoriju.

9.

Vai aizaugušu lauksaimniecības zemi drīkst
tranformēt par meža zemi, veidojot mežu?

Ja aizaugusī lauksaimniecības zeme atrodas
teritorijas plānojuma funkcionālajā zonā “Meža
teritorijas”, mežu ir atļauts ierīkot visā īpašuma
teritorijā. Savukārt, ja aizaugusī lauksaimniecības
zeme atrodas teritorijas plānojuma funkcionālajā
zonā “Lauksaimniecības teritorijas”, mežu atļauts
ierīkot mazāk kā pusei īpašuma, jo Lauksaimniecības
teritorijās mežsaimnieciskā izmantošana nav galvenā
izmantošana, bet gan papildizmantošana. Par katru
šādu gadījumu lūdzam vērsties pašvaldībā, lai precīzi
izvērtētu to.

3.tabula “Institūciju atzinumu ņemšana vērā vai noraidīšana”
Institūciju atzinumi

Par ņemšanu vērā vai
noraidīšanu

 Tiks ņemts vērā.

 Tiks ņemts vērā.

 Tiks ņemts vērā.

Paskaidrojuma raksts
1. Tiks papildināts.

2. Tiks papildināts.

3. Tiks precizēts.

4. Tiks precizēts.
5. Tiks papildināts.

Teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumi
1. Tiks papildināts.
2. Tiks ņemts vērā. Minētais
punkts tiks ņemts ārā, jo prasības
par meliorācijas būvēm noteiktas
Meliorācijas likumā.
3. Netiks ņemts vērā. Atbilstošās
prasības noteiktas 10.02.2009.
MK. Nr.135 “Dabas lieguma
“Lubāna mitrājs” individuālie
aizsardzības un izmantošanas
noteikumi”.
4. Tiks ņemts vērā.
5. Netiks ņemts vērā, derīgo
izrakteņu ieguvi īpaši
aizsargājamajās dabas teritorijās
regulē 10.02.2009. MK. Nr.135
“Dabas lieguma “Lubāna mitrājs”
individuālie aizsardzības un
izmantošanas noteikumi” un
16.03.2017. MK Nr.264 “Īpaši
aizsargājamo dabas teritoriju
vispārējie aizsardzības un
izmantošanas noteikumi”.
Grafiskā daļa
1. Tiks precizēts.
2. Tiks precizēts.

1. Tiks precizēts.
2. Tiks precizēts. Plānojumā tiks
attēlotas tās aizsargjoslas, kas ir
lielākas par 10 metriem.
3. Daļēji tiks ņemts vērā. TIAN tiks
papildināti ar nosacījumi 3.
punktu.

1) Pieņemts zināšanai.

2) Pieņemts zināšanai.

3) Tiks precizēts.

4) Tiks ņemts vērā. TIAN tiks
papildināts ar prasību par
lauksaimniecības zemes
ierīkošanu mežu teritorijā.

5) Mikroliegumi un applūstošās
teritorijas attēlotas grafiskās
daļas kartēs. To prasības
noteiktas citos normatīvos aktos.
Plānojuma uzdevums nav
pārrakstīt citu normatīvo aktu
prasības.
6) Plānojums neparedz noteikt
ainaviski un kultūrvēsturiski
vērtīgās teritorijas, kā arī skatu
punktus. Lai noteiktu šādas
teritorijas, ir jābūt pamatojumam
(piem. pētījums).
Tūrisma un rekreācijas
infrastruktūras teritorijas atļauts
ierīkot gandrīz visās
funkcionālajās zonās.

1. Tiks precizēts.

2. Netiks ņemts vērā. Ģeodēziskā
tīkla punkti attēloti teritorijas
plānojuma grafiskās daļas kartēs.
 Tiks precizēts.

 Tiks precizēts.

Sagatavoja:

P. Grants

ZIŅOJUMS
par teritorijas plānojuma 2.redakcijas publiskās apspriešanas laikā saņemtajiem
priekšlikumiem un institūciju atzinumiem
Rugāju novada teritorijas plānojuma redakcijas 2.0 (turpmāk – plānojums) publiskās apspriešanas laikā no
š.g. 1.11.2017. līdz 21.11.2017. netika saņemts neviens priekšlikums. Publiskās apspriešanas sanāksme
notika š.g. 16.11.2017. plkst. 11:00 Rugāju novada domē, Kurmenes ielā 48, Rugājos, Rugāju pagastā,
sanāksmi apmeklēja 10 cilvēki, iebildumi netika saņemti.
Plānojuma redakcijas 2.0 publiskās apspriešanas laikā tika pieprasīti atzinumi no plānojuma darba uzdevumā
noteiktajām institūcijām. Atzinumu ņemšana vērā vai noraidīšana apkopota 1.tabulā.
1.tabula “Institūciju atzinumu ņemšana vērā vai noraidīšana”
Institūciju atzinumi

Par ņemšanu vērā vai
noraidīšanu

Teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumi
1. Netiks ņemts vērā. Teritorijas
plānojuma uzdevums nav
pārrakstīt citu normatīvo aktu
prasības.
2. Teritorijas plānojums ir
ilgtermiņa plānošanas dokuments
un ņemot vērā normatīvo aktu
mainību, būtu nekorekti
atsauktiem uz normatīvo
regulējumu, kas var mainīties un
vairs nebūt aktuāls kā rezultātā,
tas var maldināt apbūves
noteikumu lietotāju.
3. Netiks ņemts vērā. Teritorijas
plānojuma uzdevums nav
pārrakstīt citu normatīvo aktu
prasības.
Grafiskā daļa
1. Tiks precizēts.

2. Tiks precizēts.

1) Saskaņā ar 14.10.2014. MK
noteikumu 628. “Noteikumi par
pašvaldību teritorijas attīstības
plānošanas dokumentiem” 36.,
46.punktā
noteikts,
ka
detālplānojumu
un
lokālplānojumu grafiskajās daļās,
ja
nepieciešams,
precizē
pašvaldības kompetencē esošās
apgrūtinātās teritorijas un tās
pārziņā esošos objektus, kuriem
nosaka aizsargjoslas.
2) TAPIS Meža teritorijām nav
iespējams noteikt
palīgizmantošanu
“Mežsaimniecība”, tāpēc TIAN
tika izviedot 275.punkts, kas
paredz, ka lauksaimniecībā
izmantojamo zemi atļauts ierīkot
Meža teritorijā (M),
nepārsniedzot galveno
izmantošanu.
3) Plānojums neparedz noteikt
ainaviski un kultūrvēsturiski
vērtīgās teritorijas.
4) TIAN 2.pielikumā ir uzrādītas
aizsargjoslas, kas attēlotas
grafiskās daļas kartēs, pārējās
aizsargjoslas noteiktas
Aizsargjoslu likumā. Teritorijas
plānojuma uzdevums nav
pārrakstīt citu normatīvo aktu
normas.






Tiks precizēts.
Netiks ņemts vērā. TIAN
2.pielikumā uzrādītas un
teritorijas plānojuma
grafiskās daļas kartēs
attēlotas aizsargjoslas ar
platumu virs 10 metriem.
Aizsargjoslas, kas nav
uzradītas un attēlotas kartē
noteiktas Aizsargjoslu likumā
un attēlojamas
detālplānojumos vai
lokālplānojumos, izmantojot
atbilstošu topogrāfiju.
Tiks precizēts.

 Tiks precizēts.

 Tiks precizēts.

 Ņemts vērā.

 Tiks precizēts.

Sagatavoja:

P. Grants

Rugāju novada teritorijas plānojuma
1.redakcijas publiskās apspriešanas sanāksme Tikaiņos
Protokola Nr.1 izraksts
Rugāju novadā, 2017.gada 3.augustā
Sanāksmes sākums plkst.10:00
Sapulce notiek Tikaiņu bibliotēkā, Tikaiņos, Rugāju pagastā
Darba kārtība:
1. Domes priekšsēdētājas uzruna;
2. Teritorijas plānotāja P. Granta prezentācija par Rugāju novada teritorijas plānojuma
1. redakciju;
3. Jautājumi un atbildes.

Pārstāvētās puses:
Rugāju novada domes pārstāvji – priekšsēdētāja Sandra Kapteine, izpilddirektore Daina
Tutiņa, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Lonija Melnace.
IK “Plānošanas eksperti” – teritorijas plānotājs Pauls Grants, kartogrāfs Anrijs Straube.
Iedzīvotāji.

Komentāri, uzdotie jautājumi un atbildes:
Iedzīvotājs (jautājums)
Vai Tikaiņus nevajadzētu noteikt par ciemu?
P.Grants (atbilde)
Ciema statusu var piešķirt Rugāju novada dome, pamatojoties uz vietējās pašvaldības
teritorijas plānojumu, kurā ir noteikta ciema robeža un pamatota ciema izveides
nepieciešamība. Ņemot vērā esošo apdzīvojumu un pieejamo infrastruktūru, Tikaiņiem
nebūtu nosakāms ciema statuss. Nosakot ciema statusu, Tikaiņi neko neiegūs.
Iedzīvotājs (jautājums)
Vai jaunais teritorijas plānojums ļaus teritoriju izmantot tāpat kā līdz šim?
P.Grants (atbilde)
Jā, teritoriju jūs varēsiet izmantot tāpat kā līdz šim, bet lūdzu pārliecinieties, vai jums
piederošais nekustamais īpašums atrodas atbilstošā funkcionālajā zonā.

Sapulce slēgta 11:35
P. Grants
Sapulces vadītājs

A. Straube
Protokolēja

Rugāju novada teritorijas plānojuma
1.redakcijas publiskās apspriešanas sanāksme Skujetniekos
Protokola Nr. 2 izraksts
Rugāju novadā, 2017.gada 3.augustā
Sanāksmes sākums plkst 12:00
Sapulce notiek Skujetnieku bibliotēkā, Liepu ielā 4-1, Skujetniekos, Lazdukalna pagastā
Darba kārtība:
1. Domes priekšsēdētājas uzruna;
2. Teritorijas plānotāja P. Granta prezentācija par Rugāju novada teritorijas plānojuma
1. redakciju;
3. Jautājumi un atbildes.
Pārstāvētās puses:
Rugāju novada domes pārstāvji – priekšsēdētāja Sandra Kapteine, izpilddirektore Daina
Tutiņa, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Lonija Melnace.
IK “Plānošanas eksperti” – teritorijas plānotājs Pauls Grants, kartogrāfs Anrijs Straube.
Iedzīvotāji.
Komentāri, uzdotie jautājumi un atbildes:
Iedzīvotājs (jautājums)
Vai teritorijas plānojums ļaus teritoriju izmantot tāpat kā līdz šim?
P.Grants (atbilde)
Jā, teritoriju jūs varēsiet izmantot tāpat kā līdz šim, bet lūdzu pārliecinieties, vai jums
piederošais nekustamais īpašums atrodas atbilstošā funkcionālajā zonā.
Iedzīvotājs (jautājums)
Ko darīt, ja daļa lauksaimniecības zemes ir aizaugusi ar kokiem - vai tur drīkst audzēt mežu?
P.Grants (atbilde)
Lauksaimniecības teritorijā kā papildizmantošana ir atļauta mežsaimnieciskā izmantošana,
kas nozīmē, ka ir atļauts veidot mežu. Papildizmantošana ir pakārtota funkcionālās zonas
noteiktajam galvenajam izmantošanas veidam. Papildizmantošanā atļautā izmantošana
nevar būt vairāk kā puse teritorijas.
Iedzīvotājs (jautājums)
Kur internetā var apskatīt teritorijas plānojumu un tā kartes?
P.Grants (atbilde)
Ar plānojumu var iepazīties Rugāju pašvaldības interneta vietnē www.rugaji.lv un ģeoportālā
geolatvija.lv.
Sapulce slēgta 12:50
P. Grants
Sapulces vadītājs

A. Straube
Protokolēja

Rugāju novada teritorijas plānojuma
1.redakcijas publiskās apspriešanas sanāksme Benislavā
Protokola Nr. 3 izraksts
Rugāju novadā, 2017.gada 3.augustā
Sanāksmes sākums plkst. 14:00
Sapulce notiek Lazdukalna saietu namā, Skolas ielā 3A, Benislavā, Lazdukalna pagastā

Darba kārtība:
1. Domes priekšsēdētājas uzruna;
2. Teritorijas plānotāja P. Granta prezentācija par Rugāju novada teritorijas plānojuma
1. redakciju;
3. Jautājumi un atbildes.
Pārstāvētās puses:
Rugāju novada domes pārstāvji – priekšsēdētāja Sandra Kapteine, izpilddirektore Daina
Tutiņa, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Lonija Melnace.
IK “Plānošanas eksperti” – teritorijas plānotājs Pauls Grants, kartogrāfs Anrijs Straube,
iedzīvotāji.
Komentāri, uzdotie jautājumi un atbildes:
Iedzīvotājs (jautājums)
Vai kartēs lauksaimniecības zemēs zaļie puduri ir mežs vai krūmājs?
P.Grants (atbilde)
Plānošanas procesā ir grūti apsekot visus zaļos pudurus, tāpēc pilnveidotajā redakcijā kopā
ar pašvaldības pārstāvjiem precizēsim, kurus pudurus atstāt kā mežu un kurus iezīmēt par
lauksaimniecības teritorijām. Mēs aicinām jūs apskatīt, vai jūsu piederošajos nekustamajos
īpašumos iezīmētās meža teritorijas neatbilst lauksaimniecības teritorijām.
Iedzīvotājs (jautājums)
Vai plānojums paredz būtiskas izmaiņas, salīdznot ar spēkā esošo plānojumu nosacījumiem?
P.Grants (atbilde)
Plānojums neparedz būtiskas izmaiņas, taču, ņemot vērā, ka kopš spēkā esošo plānojumu
izstrādes ir mainījušies normatīvie akti, novadā kopā būs tikai 12 funkcionālās zonas, kas
noteiks teritorijas izmanotošanu. Tāpēc lūdzam pārliecināties, vai jums piederošais
nekustamais īpašums atrodas atbilstošā funkcionālajā zonā.

Sapulce slēgta 15:15
P. Grants
Sapulces vadītājs

A. Straube
Protokolēja

Rugāju novada teritorijas plānojuma
1.redakcijas publiskās apspriešanas sanāksme Rugājos
Protokola Nr. 4 izraksts
Rugāju novadā, 2017.gada 3.augustā
Sanāksmes sākums plkst. 16:00
Sapulce notiek Rugāju novada domē, Kurmenes iela 48, Rugājos

Darba kārtība:
1. Domes priekšsēdētājas uzruna;
2. Teritorijas plānotāja P. Granta prezentācija par Rugāju novada teritorijas plānojuma
1. redakciju;
3. Jautājumi un atbildes.
Pārstāvētās puses:
Rugāju novada domes pārstāvji – priekšsēdētāja Sandra Kapteine, izpilddirektore Daina
Tutiņa, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Lonija Melnace, Nekustamā īpašuma
speciāliste Jana Krilova;
IK “Plānošanas eksperti” – teritorijas plānotājs Pauls Grants, kartogrāfs Anrijs Straube;
Iedzīvotāji.
Komentāri, uzdotie jautājumi un atbildes:
J. Krilova (jautājums)
Vai pie Kozupēm nesen uzbūvētajam ogu pārstrādes ceham un teritorijai ap to nebūtu
jāieplāno ražošanas teritorijas?
P.Grants (atbilde)
Minētā ceha teritorija var atrasties arī lauksaimniecības teritorijā, bet pilnveidotajā redakcijā
to iezīmēsim kā ražošanas teritoriju.
Iedzīvotājs (jautājums)
Vai aizaugušu lauksaimniecības zemi drīkst tranformēt par meža zemi, veidojot mežu?
P.Grants (atbilde)
Ja aizaugusī lauksaimniecības zeme atrodas teritorijas plānojuma funkcionālajā zonā “Meža
teritorijas”, mežu ir atļauts ierīkot visā īpašuma teritorijā. Savukārt, ja aizaugusī
lauksaimniecības zeme atrodas teritorijas plānojuma funkcionālajā zonā “Lauksaimniecības
teritorijas”, mežu atļauts ierīkot mazāk kā pusei īpašuma, jo Lauksaimniecības teritorijās
mežsaimnieciskā izmantošana nav galvenā izmantošana, bet gan papildizmantošana. Par
katru šādu gadījumu lūdzam vērsties pašvaldībā, lai precīzi izvērtētu to.

Sapulce slēgta 16:55
P. Grants
Sapulces vadītājs

A. Straube
Protokolēja

Rugāju novada teritorijas plānojuma sapulce par publiskās apspriešanas laikā
saņemtajiem priekšlikumiem un institūciju atzinumiem
Protokola Nr. 5 izraksts

Rugāju novadā, 2017.gada 13.septembrī
Sanāksmes sākums 10:00
Sapulce notiek Rugāju novada domē, Kurmenes iela 48, Rugājos
Darba kārtība:
1. Teritorijas plānotāja P. Granta ziņojums par teritorijas plānojuma publiskās apsriešanas laikā saņemtajiem
priekšlikumiem un institūciju atzinumiem par ņemšanu vērā vai noraidīšanu;
2. Jautājumi un atbildes.
Pārstāvētās puses:
Rugāju novada domes pārstāvji – izpilddirektore Daina Tutiņa, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Lonija
Melnace, Nekustamā īpašuma speciāliste Jana Krilova
IK “Plānošanas eksperti” – teritorijas plānotājs Pauls Grants
P. Grants ziņo:
Rugāju novada teritorijas plānojuma (turpmāk – plānojums) publiskās apspriešanas laikā no š.g. 14.07.2017. līdz
10.08.2017 Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā tika saņemts viens iedzīvotāju priekšlikums, skatīt
1.tabulu. Publiskās apspriešanas sanāksmes notika š.g. 3.augustā plkst. 10:00 Tikaiņu bibliotēkā, Tikaiņos, Rugāju
pagastā; plkst.12:00 Skujetnieku bibliotēkā, Liepu ielā 4-1, Skujetniekos, Lazdukalna pagastā; plkst.14:00 Lazdukalna
saietu namā, Skolas ielā 3A, Benislavā, Lazdukalna pagastā; plkst. 16:00 Rugāju novada domē, Kurmenes ielā 48,
Rugājos, Rugāju pagastā. Tikaiņos uz sanāksmi bija ieradušies 11 cilvēki, Skujetniekos - 16 cilvēki, Benislavā - 14 cilvēki
un Rugājos - 10 cilvēki. Publiskās apspriešanas sanāksmju laikā 3.augustā tika uzdoti šādi jautājumi un sniegtas šādas
atbildes, skatīt 2.tabulu.

1.tabula “Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā saņemtais priekšlikums”
N.p.k.

1.

N.p.k.
1.

Priekšlikums

Atbilde

Kartogrāfiskajos materiālos (Paskaidrojuma Kartogrāfiskajā materiālā attēlotais ceļš uz īpašumu ar
raksts, 34.lpp un Grafiskā daļa) ceļš attēlots, kā kadastra Nr.3864 006 0096, kā pašvaldības ceļš tiks
pašvaldības ceļš. Tā kā ceļš uz īpašumu ar precizēts.
kadastra numuru 38640060096 nav pašvaldības
ceļš,
nepieciešams
precizēt
attiecīgo
kartogrāfisko materiālu.

2.tabula ”Publisko apspriešanas sanāksmju laikā saņemtie jautājumi un atbildes”
Uzdotie jautājumi
Atbildes

Vai Tikaiņus nevajadzētu noteikt par ciemu?

Ciema statusu var piešķirt Rugāju novada dome,
pamatojoties uz vietējās pašvaldības teritorijas
plānojumu, kurā ir noteikta ciema robeža un pamatota
ciema izveides nepieciešamība. Ņemot vērā esošo
apdzīvojumu un pieejamo infrastruktūru, Tikaiņiem
nebūtu nosakāms ciema statuss. Nosakot ciema
statusu, Tikaiņi neko neiegūs.

2.

Vai jaunais teritorijas plānojums ļaus teritoriju
izmantot tāpat kā līdz šim?

Jā, teritoriju jūs varēsiet izmantot tāpat kā līdz šim,
bet lūdzu pārliecinieties, vai jums piederošais
nekustamais īpašums atrodas atbilstošā funkcionālajā
zonā.

3.

Vai teritorijas plānojums ļaus teritoriju izmantot
tāpat kā līdz šim?

Jā, teritoriju jūs varēsiet izmantot tāpat kā līdz šim,
bet lūdzu pārliecinieties, vai jums piederošais
nekustamais īpašums atrodas atbilstošā funkcionālajā
zonā.

4.

Ko darīt, ja daļa lauksaimniecības zemes ir
aizaugusi ar kokiem - vai tur drīkst audzēt
mežu?

Lauksaimniecības teritorijā kā papildizmantošana ir
atļauta mežsaimnieciskā izmantošana, kas nozīmē, ka
ir atļauts veidot mežu. Papildizmantošana ir pakārtota
funkcionālās zonas noteiktajam galvenajam
izmantošanas veidam. Papildizmantošanā atļautā
izmantošana nevar būt vairāk kā puse teritorijas.

5.

Kur internetā var apskatīt teritorijas plānojumu
un tā kartes?

6.

Vai kartēs lauksaimniecības zemēs zaļie puduri
ir mežs vai krūmājs?

Ar plānojumu var iepazīties Rugāju pašvaldības
interneta vietnē www.rugaji.lv un ģeoportālā
geolatvija.lv.
Plānošanas procesā ir grūti apsekot visus zaļos
pudurus, tāpēc pilnveidotajā redakcijā kopā ar
pašvaldības pārstāvjiem precizēsim, kurus pudurus
atstāt kā mežu un kurus iezīmēt par lauksaimniecības
teritorijām. Mēs aicinām jūs apskatīt, vai jūsu
piederošajos nekustamajos īpašumos iezīmētās meža
teritorijas neatbilst lauksaimniecības teritorijām.

7.

Vai plānojums paredz būtiskas izmaiņas,
salīdznot ar spēkā esošo plānojumu
nosacījumiem?

Plānojums neparedz būtiskas izmaiņas, taču, ņemot
vērā, ka kopš spēkā esošo plānojumu izstrādes ir
mainījušies normatīvie akti, novadā kopā būs tikai 12
funkcionālās zonas, kas noteiks teritorijas
izmanotošanu. Tāpēc lūdzam pārliecināties, vai jums
piederošais nekustamais īpašums atrodas atbilstošā
funkcionālajā zonā.

8.

Vai pie Kozupēm nesen uzbūvētajam ogu
pārstrādes ceham un teritorijai ap to nebūtu
jāieplāno ražošanas teritorijas?
Vai aizaugušu lauksaimniecības zemi drīkst
tranformēt par meža zemi, veidojot mežu?

Minētā ceha teritorija var atrasties arī
lauksaimniecības teritorijā, bet pilnveidotajā redakcijā
to iezīmēsim kā ražošanas teritoriju.
Ja aizaugusī lauksaimniecības zeme atrodas teritorijas
plānojuma funkcionālajā zonā “Meža teritorijas”,
mežu ir atļauts ierīkot visā īpašuma teritorijā.
Savukārt, ja aizaugusī lauksaimniecības zeme atrodas
teritorijas plānojuma funkcionālajā zonā
“Lauksaimniecības teritorijas”, mežu atļauts ierīkot
mazāk kā pusei īpašuma, jo Lauksaimniecības
teritorijās mežsaimnieciskā izmantošana nav galvenā
izmantošana, bet gan papildizmantošana. Par katru
šādu gadījumu lūdzam vērsties pašvaldībā, lai precīzi
izvērtētu to.

9.

Plānojuma publiskās apspriešanas laikā tika pieprasīti atzinumi no plānojuma darba uzdevumā noteiktajām
institūcijām, atzinumos bija norādīts, ko nepieciešams precizēt. Izpētot atzinumus tika nolemts papildināt un noraidīt
šādas lietas, skatīt 3.tabulu.
3.tabula “Institūciju atzinumu ņemšana vērā vai noraidīšana”
Institūciju atzinumi

Par ņemšanu vērā vai
noraidīšanu

 Tiks ņemts vērā.

 Tiks ņemts vērā.

 Tiks ņemts vērā.

Paskaidrojuma raksts
1. Tiks papildināts.

2. Tiks papildināts.

3. Tiks precizēts.

4. Tiks precizēts.
5. Tiks papildināts.

Teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumi
1. Tiks papildināts.
2. Tiks ņemts vērā. Minētais
punkts tiks ņemts ārā, jo prasības
par meliorācijas būvēm noteiktas
Meliorācijas likumā.
3. Netiks ņemts vērā. Atbilstošās
prasības noteiktas 10.02.2009.
MK. Nr.135 “Dabas lieguma
“Lubāna mitrājs” individuālie
aizsardzības un izmantošanas
noteikumi”.
4. Tiks ņemts vērā.
5. Netiks ņemts vērā, derīgo
izrakteņu ieguvi īpaši
aizsargājamajās dabas teritorijās
regulē 10.02.2009. MK. Nr.135
“Dabas lieguma “Lubāna mitrājs”
individuālie aizsardzības un
izmantošanas noteikumi” un
16.03.2017. MK Nr.264 “Īpaši
aizsargājamo dabas teritoriju
vispārējie aizsardzības un
izmantošanas noteikumi”.
Grafiskā daļa
1. Tiks precizēts.
2. Tiks precizēts.

1. Tiks precizēts.
2. Tiks precizēts. Plānojumā tiks
attēlotas tās aizsargjoslas, kas ir
lielākas par 10 metriem.
3. Daļēji tiks ņemts vērā. TIAN tiks
papildināti ar nosacījumi 3.
punktu.

1) Pieņemts zināšanai.

2) Pieņemts zināšanai.

3) Tiks precizēts.

4) Tiks ņemts vērā. TIAN tiks
papildināts ar prasību par
lauksaimniecības zemes
ierīkošanu mežu teritorijā.

5) Mikroliegumi un applūstošās
teritorijas attēlotas grafiskās
daļas kartēs. To prasības
noteiktas citos normatīvos aktos.
Plānojuma uzdevums nav
pārrakstīt citu normatīvo aktu
prasības.
6) Plānojums neparedz noteikt
ainaviski un kultūrvēsturiski
vērtīgās teritorijas, kā arī skatu
punktus. Lai noteiktu šādas
teritorijas, ir jābūt pamatojumam
(piem. pētījums).
Tūrisma un rekreācijas
infrastruktūras teritorijas atļauts
ierīkot gandrīz visās
funkcionālajās zonās.

1. Tiks precizēts.

2. Netiks ņemts vērā. Ģeodēziskā
tīkla punkti attēloti teritorijas
plānojuma grafiskās daļas kartēs.
 Tiks precizēts.

 Tiks precizēts.

Sapulce slēgta 10:35
Sapulci vadīja,
protokolēja
P. Grants

Rugāju novada teritorijas plānojuma
2.redakcijas publiskās apspriešanas sanāksme Rugājos
Protokola Nr. 6 izraksts
Rugāju novadā, 2017.gada 16.novembrī
Sanāksmes sākums plkst. 11:00
Sapulce notiek Rugāju novada domē, Kurmenes iela 48, Rugājos

Darba kārtība:
1. Teritorijas plānotāja P. Granta prezentācija par Rugāju novada teritorijas plānojuma
2.redakciju;
2. Jautājumi un atbildes.
Pārstāvētās puses:
Rugāju novada dome: Priekšsēdētāja - Sandra Kapteine, Izpilddirektore - Daina Tutiņa,
Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja - Lonija Melnace, Nodokļu administratore – Ina
Poiša, Galvenā grāmatvede – Ilgona Šaicāne, Izglītības pārvaldes vadītāja – Biruta Berkolde.
Teritorijas plānotāja izstrādātājs: IK “Plānošanas eksperti” teritorijas plānotājs - Pauls Grants
Iedzīvotāji
Komentāri, uzdotie jautājumi un atbildes:
S. Kapteine (jautājums)
Kad teritorijas plānojumu varētu apstiprināt un kad, tas sāktu darboties.
P.Grants (atbilde)
Teritorijas plānojumu apstiprināšanai plānots virzīt uz š.g. decembra domes sēdi. Dome
teritorijas plānojumu apstiprina ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem, tie stājas spēkā
nākamajā dienā pēc attiecīga paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas
Vēstnesis”, bet ir jāņem vērā, ka teritorijas plānojums nav piemērojams divus mēnešu līdz
dome saņem vēstuli no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, kurā tā norāda,
ka teritorijas plānojums ir piemērojams. Tas ir saistīts ar to, ka minētajos divos mēnešos
jebkura persona var ministrijai iesniegt iesniegumu ar sūdzību, ko ministrija izvērtē vai tā ir
pamatota vai nē.

Sapulce slēgta 11:35
P. Grants
Sapulces vadītājs

P. Grants
Protokolu sagatavoja

Rugāju novada teritorijas plānojuma 2.redakcijas sapulce par publiskās apspriešanas
laikā saņemtajiem priekšlikumiem un institūciju atzinumiem
Protokola Nr. 7 izraksts

Rugāju novadā, 2017.gada 8.decembrī
Sanāksmes sākums 10:00
Sapulce notiek Rugāju novada domē, Kurmenes iela 48, Rugājos
Darba kārtība:
1. Teritorijas plānotāja P. Granta ziņojums par teritorijas plānojuma publiskās apsriešanas laikā saņemtajiem
priekšlikumiem un institūciju atzinumiem par ņemšanu vērā vai noraidīšanu;
2. Jautājumi un atbildes.
Pārstāvētās puses:
Rugāju novada domes pārstāvji – izpilddirektore Daina Tutiņa, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Lonija
Melnace.
IK “Plānošanas eksperti” – teritorijas plānotājs Pauls Grants
P. Grants ziņo:
Rugāju novada teritorijas plānojuma redakcijas 2.0 (turpmāk – plānojums) publiskās apspriešanas laikā no š.g.
1.11.2017. līdz 21.11.2017. netika saņemts neviens priekšlikums. Publiskās apspriešanas sanāksme notika š.g.
16.11.2017. plkst. 11:00 Rugāju novada domē, Kurmenes ielā 48, Rugājos, Rugāju pagastā, sanāksmi apmeklēja 10
cilvēki, iebildumi netika saņemti.
Plānojuma 2.redakcijas publiskās apspriešanas laikā tika pieprasīti atzinumi no plānojuma darba uzdevumā
noteiktajām institūcijām, atzinumos bija norādīts, ko nepieciešams precizēt. Izpētot atzinumus tika nolemts
papildināt un noraidīt šādas lietas, skatīt 1.tabulu.

1.tabula “Institūciju atzinumu ņemšana vērā vai noraidīšana”
Institūciju atzinumi

Par ņemšanu vērā vai
noraidīšanu

Teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumi
1. Netiks ņemts vērā. Teritorijas
plānojuma uzdevums nav
pārrakstīt citu normatīvo aktu
prasības.
2. Teritorijas plānojums ir
ilgtermiņa plānošanas dokuments
un ņemot vērā normatīvo aktu
mainību, būtu nekorekti
atsauktiem uz normatīvo
regulējumu, kas var mainīties un
vairs nebūt aktuāls kā rezultātā,
tas var maldināt apbūves
noteikumu lietotāju.
3. Netiks ņemts vērā. Teritorijas
plānojuma uzdevums nav
pārrakstīt citu normatīvo aktu
prasības.
Grafiskā daļa
1. Tiks precizēts.

2. Tiks precizēts.

1) Saskaņā ar 14.10.2014. MK
noteikumu 628. “Noteikumi par
pašvaldību teritorijas attīstības
plānošanas dokumentiem” 36.,
46.punktā
noteikts,
ka
detālplānojumu
un
lokālplānojumu grafiskajās daļās,
ja
nepieciešams,
precizē
pašvaldības kompetencē esošās
apgrūtinātās teritorijas un tās
pārziņā esošos objektus, kuriem
nosaka aizsargjoslas.
2) TAPIS Meža teritorijām nav
iespējams noteikt
palīgizmantošanu
“Mežsaimniecība”, tāpēc TIAN
tika izviedot 275.punkts, kas
paredz, ka lauksaimniecībā
izmantojamo zemi atļauts ierīkot
Meža teritorijā (M),
nepārsniedzot galveno
izmantošanu.
3) Plānojums neparedz noteikt
ainaviski un kultūrvēsturiski
vērtīgās teritorijas.
4) TIAN 2.pielikumā ir uzrādītas
aizsargjoslas, kas attēlotas
grafiskās daļas kartēs, pārējās
aizsargjoslas noteiktas
Aizsargjoslu likumā. Teritorijas
plānojuma uzdevums nav
pārrakstīt citu normatīvo aktu
normas.






Tiks precizēts.
Netiks ņemts vērā. TIAN
2.pielikumā uzrādītas un
teritorijas plānojuma
grafiskās daļas kartēs
attēlotas aizsargjoslas ar
platumu virs 10 metriem.
Aizsargjoslas, kas nav
uzradītas un attēlotas kartē
noteiktas Aizsargjoslu likumā
un attēlojamas
detālplānojumos vai
lokālplānojumos, izmantojot
atbilstošu topogrāfiju.
Tiks precizēts.

 Tiks precizēts.

 Tiks precizēts.

 Ņemts vērā.

 Tiks precizēts.

Sagatavoja:

P. Grants

Sapulce slēgta 10:45
Sapulci vadīja,
protokolēja
P. Grants

Rugāju novada pašvaldības informatīvais izdevums
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