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3.1.11. Valsts meža dienesta ZiemeĜkurzemes virsmežniecība 
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3.1.12. AS „Latvijas Valsts meži” 



Izstrādes procesa materiāli 

Jaunpils novada dome 70



Izstrādes procesa materiāli 

Jaunpils novada dome 71



Izstrādes procesa materiāli 

Jaunpils novada dome 72



Izstrādes procesa materiāli 

Jaunpils novada dome 73

3.1.13. SIA „Lattelecom” 
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3.1.14. VAS „Latvijas DzelzceĜš” 
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3.1.15. VA „Civilās aviācijas aăentūra” 
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3.1.16. Valsts zemes dienests 
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3.2. KaimiĦu pašvaldību sniegtie nosacījumi teritorijas plānojuma izstrādei, t.sk. Jaunpils novada 
domes pieprasījuma vēstule 
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3.2.1. Tukuma novada dome 
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3.2.2. Kandavas novada dome 
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3.2.3. Dobeles novada pašvaldība 
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3.2.4. Brocēnu novada pašvaldība 
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3.3. ZiĦojums par institūciju un kaimiĦu pašvaldību nosacījumu ievērošanu 

Tabulā apkopoti institūciju, uzĦēmumu un kaimiĦu pašvaldību izvirzītie nosacījumi Jaunpils novada teritorijas plānojuma 2013.-2024. gadam izstrādei. SaskaĦā ar 
06.10.2009. MK noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 13.punktu un Jaunpils novada domes 2011.gada 31.augusta lēmumu „Par 
Jaunpils novada teritorijas plānojuma 2013.–2024.gadam izstrādes uzsākšanu”, Jaunpils novada dome pieprasījusi nosacījumus 20 institūcijām (Valsts zemes 
dienesta nosacījumi pieejami mājas lapā www.vzd.gov.lv) un visām 4 kaimiĦu pašvaldībām. Atbildi nav sniegusi SIA „Latvijas Mobilais Telefons”, SIA „Tele 2”, SIA 
„Bite Latvija”, SIA „Latvijas Propāna gāze” un Lauku atbalsta dienesta ZiemeĜkurzemes reăionālā lauksaimniecības pārvalde (funkcijas pārĦēmusi un nosacījumus 
sniegusi VSIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”). SaskaĦā ar 06.10.2009. MK noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 
15.punktu (spēkā līdz 19.10.2012.), jāuzskata, ka Jaunpils novada teritorijā nav publisko interešu, kuras aizstāv minētās institūcijas un uzĦēmumi. 
 

Nr. Institūcija 
SaĦemšanas 
datums 

Nosacījumi (netiek uzskaitīta par esošo situāciju sniegtā informācija) Nosacījumu ievērošana 

1. Valsts vides dienesta Ventspils 
reăionālā vides pārvalde 

27.09.2011. 1. Aprakstīt un grafiski attēlot teritorijas, kurās noteikti darbības ierobežojumi no vides 
aizsardzības viedokĜa, kā arī uzrādīt teritoriju esošo izmantošanu un noteikt to atĜauto 
izmantošanu. 

2. Parādīt visu veidu aizsargjoslas (ūdensteču, ūdenstilpju, dabas resursu un citas) 
atbilstoši plānojuma mērogam, kuras ar nepieciešamo precizitāti iespējams attēlot 
grafiski. Ventspils RVP vērš Jūsu uzmanību, ka 2008. gada 6.martā Saeimas 
pieĦemtie grozījumi Aizsargjoslu likumā nosaka, ka applūstošā teritorija likuma 
izpratnē ir ūdensteces ielejas vai ūdenstilpes ieplakas daĜa, kura palos vai plūdos 
pilnīgi vai daĜēji applūst un kuras platums ūdensteces vai ūdenstilpes aizsardzības 
nolūkos tiek noteikts vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā atbilstoši 2008.gada 
3.jūnija Ministru kabineta Nr.406 „Virszemes ūdensobjektu aizsargjoslu noteikšanas 
metodika” prasībām. Aizsargjoslu likuma grozījumi nosaka, ka applūstošā teritorija 
iekĜaujama virszemes ūdensobjekta aizsargjoslas teritorijā gan pilsētās, gan ciemos, 
tāpat lauku apvidos. Izstrādājot teritorijas plānojumu, jāĦem vērā 2008.gada 6.martā 
Saeimas pieĦemtos grozījumus Aizsargjoslu likumā, kas stājušies spēkā ar 2008. 
gada 1. aprīli. Īpašu uzmanību nepieciešams pievērst likuma 7.pantā noteiktajiem 
virszemes ūdensobjektu aizsargjoslas izveidošanas mērėiem – piesārĦojuma 
negatīvās ietekmes uz ūdens ekosistēmām samazināšanai, erozijas procesu 
novēršanai, saimniecisko darbību applūstošajās teritorijās ierobežošanai, apvidum 
raksturīgās ainavas saglabāšanai. 

3. Norādīt teritorijas, kurās izveidoti mikroliegumi. Teritorijām, kurās izveidoti 

1. Izpildīts. 
 
 
2. Izpildīts, Ħemot vērā 
grafiskās daĜas karšu 
mērogu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Izpildīts. 
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mikroliegumi, ir saistošs LR 16.03.2000. Sugu un biotopu aizsardzības likums un 
Ministru kabineta 30.01.2001. noteikumi Nr.45 „Mikroliegumu izveidošanas, 
aizsardzības un apsaimniekošanas noteikumi”. 

4. Norādīt īpaši vērtīgās ainaviskās teritorijas, ekoloăisko tīklojumu (t.i., savstarpēji 
saistītu dabas teritoriju struktūru, kas nodrošina ekoloăisko procesu uzturēšanu un 
aizsargājamo dabas teritoriju funkcionālo saistību). Dabas pieminekĜi: 

4.1. aizsargājama aleja - „Kartavkalna aleja”; 
4.2. aizsargājamie koki – vietējo un svešzemju sugu dižkoki. 
Plānojot attīstību šajās teritorijās, jāĦem vērā normatīvajos aktos noteiktie 
ierobežojumi LR 02.03.1993. likums „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām”, 
Ministru kabineta 16.03.2010. noteikumu Nr.264 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju 
vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” 8.nodaĜa. 

5. Plānojot novada teritorijā vēja elektrostaciju izbūvi, teritorijas, kurās būtu pieĜaujama 
vēja elektrostaciju izbūve, jāizvērtē Ħemot vērā ekspertu – ornitologu atzinumus par 
migrējošiem putniem nozīmīgiem migrācijas ceĜiem un barošanās vietām, kā arī 
Ħemot vērā plānoto vēja elektrostaciju radīto ietekmi gan attiecībā uz fizikālajām 
ietekmēm, gan ainaviskajām izmaiĦām, gan traucējumiem cilvēkam. 

 
 
 
 
6. Parādīt virszemes ūdeĦu pirmās pakāpes pieteku sateces baseinus, ūdenstilpju 

izvietojumu, virszemes ūdeĦu kvalitātes atbilstību noteiktam izmantošanas mērėim, 
ūdens Ħemšanas un notekūdeĦu novadīšanas vietu, ūdens attīrīšanas būvju un 
nozīmīgāko peldvietu izvietojumu, kā arī pazemes ūdeĦu aizsardzības teritorijas. 

7. Plānot ūdens resursu lietošanas sistēmas attīstību, lai nodrošinātu LR 12.09.2002. 
„Ūdens apsaimniekošanas likuma” 2.pantā noteiktos mērėus, 3.pantā noteikto 
komplekso pieeju emisiju ierobežošanai un Ministru kabineta 22.01.2002. noteikumu 
Nr.34 „Noteikumi par piesārĦojošo vielu emisiju ūdenī” 32., 33., 34., 35.punktu 
nosacījumus.  

8. Plānot novada attīstību, lai saglabātu un nepasliktinātu esošo virszemes 
ūdensobjektu un pazemes ūdensobjektu stāvokli atbilstoši Ventas upju baseina 
apgabala apsaimniekošanas plānam 2010.-2015. gadam un Lielupes upju baseina 
apgabala apsaimniekošanas plānam 2010.-2015. gadam. 

 
 
 
 
4. Izpildīts. 
 
 
 
 
 
 
 
5. SaskaĦā ar teritorijas 
plānojuma risinājumiem, 
Jaunpils novadā vēja 
elektrostaciju būvniecība 
atĜauta visā novada 
teritorijā. Teritorijas 
izmantošanas un apbūves 
noteikumos noteiktas 
prasības to izvietojumam. 
6. ĥemts vērā. 
 
 
 
7. ĥemts vērā. 
 
 
 
 
8. ĥemts vērā. 
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9. Izstrādāt plānošanas dokumentu un plānot novada attīstību tā, lai novērstu būtiskāko 
riska cēloĦu negatīvo ietekmi uz novada teritorijā esošajiem riska ūdensobjektiem – 
upēm – Bērzes upe (no iztekas līdz Sesavai), Bikstupe (no iztekas līdz ietekai 
Bērzē), Viesatas upe (no iztekas līdz ietekai Abavā), Ħemot vērā Ministru kabineta 
31.05.2011. noteikumos Nr.418 „Noteikumi par riska ūdensobjektiem” noteikto. 

10. Precizēt un uzrādīt derīgo izrakteĦu atradnes saskaĦā ar VSIA „Latvijas Vides, 
ăeoloăijas un meteoroloăijas centrs” datu bāzi. 

11. Apzināt un teritorijas plānojumā iekĜaut piesārĦotās un potenciāli piesārĦotās vietas. 
Pašlaik zināmo piesārĦoto  un potenciāli piesārĦoto vietu reăistrs pieejams VSIA 
„Latvijas Vides, ăeoloăijas un meteoroloăijas centrs” mājas lapā. 

12. Parādīt paaugstināta riska teritorijas (applūstošās, vēja un ūdens erozijas, 
paaugstināta zemes, ūdeĦu piesārĦojuma riska u.c). 

13. ĥemt vērā izstrādātus, spēkā esošus detālplānojumus, parādīt teritorijas, kurām 
obligāti izstrādājams detālplānojums. ĥemt vērā Ministru kabineta 06.10.2009. 
noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 57. un 
58.punktā noteiktos gadījumus, kad nepieciešams izstrādāt detālplānojumu. 

14. Nodrošināt teritorijas plānojuma sabiedrisko apspriešanu un tās materiālus pievienot 
plānam. 

15. Iesniegt Jaunpils novada teritorijas plānojuma pirmo redakciju atzinuma saĦemšanai 
Ventspils reăionālajā vides pārvaldē. 

9. ĥemts vērā. 
 
 
 
 
10. Izpildīts. 
 
11. Izpildīts. 
 
 
12. Izpildīts. 
 
13. Izpildīts. 
 
 
 
14. Izpildīts. 
 
15. Izpildīts. 

2. Valsts kultūras pieminekĜu 
aizsardzības inspekcija 

30.09.2011. Nosacījumi: 
1. Plānojot teritorijas izmantošanu vai paredzot jebkāda veida saimniecisko darbību 

kultūras pieminekĜos vai to aizsardzības zonās, saistoši sekojoši normatīvie akti: 
� Likums Par kultūras pieminekĜu aizsardzību; 
� MK 26.08.2003. noteikumi Nr.474 Noteikumi par kultūras pieminekĜu uzskaiti, 

aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa 
piešėiršanu; 

� citi normatīvie akti, kuros ietverti kultūras pieminekĜu aizsardzības jautājumi. 
2. Kultūras pieminekĜu un to aizsardzības zonu teritorijās nav plānojama tāda 

saimnieciskā darbība, kas var iznīcināt kultūras pieminekli vai mazināt kultūras 
pieminekĜu un kultūrvēsturiskās ainavas vērtību. Tās būtu rūpnieciskas ražošanas vai 
jauktas darījumu apbūves teritorijas, kas saistās ar liela apjoma noliktavu tipa ēku 
būvniecību, jaunas dzīvojamo māju apbūves teritorijas, kā arī derīgo izrakteĦu 
ieguves teritorijas. Saimnieciskā darbība kultūras pieminekĜu aizsardzības zonā 

 
1. Ievērots. 
 
 
 
 
 
 
2. Ievērots. 
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plānojama saglabājot kultūras piemineklim atbilstošo vidi, kā arī nodrošinot 
pieminekĜa vizuālo uztveri. 
2.1. Arheoloăisko pieminekĜu teritorijās nav plānojama jaunu objektu būvniecība un 

ar zemes reljefa pārveidojumiem saistīti darbi – smilts vai grants karjeri. 
2.2. Teritorijas plānojuma teksta daĜā (paskaidrojuma rakstā) ietverama un 

papildināma informācija: 
� Par kultūras mantojumu Jaunpils novadā kopumā; 
� Par valsts aizsargājamiem nekustamiem kultūras pieminekĜiem: to 

uzskaitījums, raksturojums, informācija par pieminekĜa pašreizējo stāvokli 
un saglabāšanas pasākumiem. Aprakstu vēlams papildināt ar aktuālu 
objektu raksturojošu foto attēlu. 

2.3. Grafiskajā daĜā ar apzīmējumiem un numerāciju uzrādāmi nekustamie kultūras 
pieminekĜi un aizsardzības zonas ap tiem. Grafiskajam materiālam 
pievienojams skaidrojums (eksplikācija) ar katra pieminekĜa nosaukumu un 
valsts aizsardzības numuru. 

2.4. Apbūves noteikumos: 
� Ietveramas prasības kultūras pieminekĜu aizsardzībai un izmantošanai; 
� Norādāmi kādi aprobežojumi ievērojami kultūras pieminekĜu aizsardzības 

zonās, tajā skaitā uz zemes gabalu dalīšanu – apvienošanu, būtisku 
kultūrvēsturiskās ainavas pārveidošanas pasākumu veikšanu; 

� Ietveramas prasības ēku, kuras vecākas par 50 gadiem nojaukšanai; 
� Ietveramas prasības stādījumu, kuri vecāki par 50 gadiem 

apsaimniekošanai; 
� Atsevišėā nodaĜā ietveramas prasības novada nozīmes kultūrvēsturisko 

objektu aizsardzībai un izmantošanai, ja šādi objekti ir pašvaldībā noteikti. 
Ieteikumi: 
1. Teritorijas plānojuma izstrādes gaitā ap kultūras pieminekĜiem var izstrādāt 

individuālas aizsardzības zonas, vadoties no konkrētas pieminekĜa atrašanās vietas 
un iespējamās ārējās vizuālās ietekmes un pieminekĜa ainaviskās uztveres, atbilstoši 
MK 19.07.2003. noteikumiem Nr.392 Kultūras pieminekĜu aizsargjoslu (aizsardzības 
zonu) noteikšanas metodika. Kultūras piemineklim individuāli noteikta aizsardzības 
zona – samazināta vai paplašināta, atbilstoši konkrētai situācijai dabā, Ĝautu 
racionālāk plānot teritorijas izmantošanu un precizēt ar kultūras pieminekĜa 
aizsardzību saistītos apgrūtinājumus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. PieĦemts zināšanai. 
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2. Ieteicams apzināt un teritorijas plānojumā uzrādīt nozīmīgus objektus un teritorijas, 
kam piemīt kultūrvēsturiska vērtība – ēkas, kultūrvēsturisku norišu vietas, ainaviski 
vērtīgas kultūrvēsturiskās vides un dabas teritorijas, kas nav iekĜautas spēkā esošajā 
Valsts aizsargājamo kultūras pieminekĜu sarakstā. Tās būtu ievērojamu cilvēku 
dzīves vietas, atsevišėi arhitektūras objekti, muižu apbūves, kultūrvēsturiski nozīmīgi 
stādījumi. Plānojot objektiem piemērotu izmantošanu, paredzēt tos iesaistīt teritorijas 
kultūras potenciāla papildināšanā un pilnveidošanā. Šādu objektu saglabāšana, 
aizsardzība un izmantošana regulējama pašvaldības līmenī. 

Jautājumos par kultūrvēsturisko mantojumu plānojamā teritorijā konsultēties ar 
Inspekcijas Rīgas reăionālo nodaĜu (tel. 67213757). Nekustamos kultūras pieminekĜus 
Jaunpils novadā, izrakstu no valsts aizsargājamo kultūras pieminekĜu saraksta skatīt 
pielikumā. 

2. Izpildīts. Teritorijas 
plānojumā noteikti novada 
nozīmes kultūrvēsturiskie 
un dabas objekti un to 
aizsadzības prasības. 
 
 
 

PieĦemts zināšanai. 

3. VAS „Latvijas Valsts ceĜi” 23.11.2011. 1. Ievērot LR likuma „Par autoceĜiem”, LR „Aizsargjoslu likuma”, LR MK noteikumu 
Nr.162 ,,AutoceĜu aizsargjoslu noteikšanas metodika” prasības. Mainot vai precizējot 
lauksaimniecības un mežsaimniecības teritoriju izmantošanas nosacījumus ir 
jāievēro teritoriju pieguĜošiem un šėērsojošiem valsts autoceĜiem noteiktās zemes 
nodalījuma un aizsargjoslas: 
a) valsts galvenajiem autoceĜiem (indekss – A) aizsargjosla no ceĜa ass uz katru 
pusi ir 100 m; 
b) valsts reăionālajiem autoceĜiem (indekss – P) aizsargjosla no ceĜa ass uz katru 
pusi ir 60 m; 
c) valsts vietējiem (indekss – V) un pašvaldību autoceĜiem aizsargjosla no ceĜa ass 
uz katru pusi ir 30 m; 

2. Apbūves teritoriju (jauno, vai rekonstruējamo un paplašināmo, esošo) saisti ar valsts 
autoceĜu tīklu veikt, ievērojot „pakāpeniskuma” principu, tas ir, zemes gabalus 
pievienot jau esošiem servitūtu vai pašvaldības ceĜiem, kas pievienojas valsts 
autoceĜu tīklam. 

3. Mainot lauksaimniecības un mežsaimniecības teritoriju izmantošanas nosacījumus 
jāparedz piekĜūšana pie visiem zemes gabaliem veidojot iekšēju ceĜu (ielu) tīklu, ko 
pievieno esošiem pašvaldību ceĜiem vai citiem servitūtu ceĜiem, kas savukārt 
pievienojas valsts ceĜu tīklam. 

4. Mainot vai plānojot apbūves (jaunbūves) izmantošanas noteikumus, apbūve jāplāno 
tādā attālumā no valsts autoceĜa, kas neprasa papildus pasākumus aizsardzībai pret 
transporta radīto troksni, izplūdes gāzēm un citu negatīvo ietekmi, atbilstoši LR MK 

1. Ievērots. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ĥemts vērā. 
 
 
 
3. ĥemts vērā. 
 
 
 
4. Ievērots. 
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noteikumiem Nr.598 no 13.07.2004. „Noteikumi par akustiskā trokšĦa normatīviem 
dzīvojamo un publisko ēku telpās”. 
a) ārpus apdzīvotām vietām dzīvojamās ēkas jāparedz ne tuvāk par 50 m no 

autoceĜa brauktuves tuvākās malas; 
b) ārpus apdzīvotām vietām palīgēkas un saimniecības ēkas jāparedz ne tuvāk par 

25 m no autoceĜa brauktuves tuvākās malas. 
5. Būtiski ir transportu piesaistošiem objektiem vai perspektīvām teritorijām atvēlēt vietu 

autostāvvietām vai atpūtas vietām, lai novērstu transportlīdzekĜu uzkrāšanos uz 
autoceĜiem. Paredzot attīstīt tūrisma vai citus sabiedriskas piesaistes objektus pie 
autoceĜiem vai ielām, jāparedz atbilstošas autostāvvietas ar pietiekamu transporta 
vietu skaitu. 

6. Sevišėu uzmanību jāpievērš plānojot zemes gabalu izmantošanas nosacījumus 
valsts autoceĜiem. Intensīvas apbūves vai citu objektu izvietojumam pie valsts 
autoceĜiem, kam atĜautais braukšanas ātrums ir 70–90 km/h nedrīkst pasliktināt ceĜa 
uztveramību un braukšans kvalitāti. 

7. Ja nav nodrošināta piekĜūšana kādam atsevišėam zemes īpašumam vai arī uzsākot 
vai paplašinot uzĦēmējdarbību, vai attīstot apdzīvojamo apbūvi uz esošiem zemju 
īpašumiem, vai arī veicot īpašuma sadali vairākos – pašvaldībai saskaĦā ar 
2009.gada 6.oktobra LR MK noteikumiem Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas 
plānošanas noteikumi” ierosināt detālplānojuma izstrādi. Tajā pilnībā jāatrisina 
piekĜūšana katrai zemes vienībai Ħemot vērā „pakāpeniskuma” principu atbilstoši 
Ministru kabineta 2008. gada 7.jūlija noteikumiem Nr.505 „Noteikumi par pašvaldību, 
komersantu un māju ceĜu pievienošanu valsts autoceĜiem” III nodaĜas punktiem 13. 
un 14. Kā arī pārskatāma esošo nobrauktuvju atbilstība Latvijas nacionālajam 
standartam „CeĜu vienlīmeĦa mezgli” LVS 190-3:1999; LVS 190-3:199/A1:2002 – 
neatbilstošie ceĜa pievienojumi likvidējami. Katrā konkrētā gadījumā jāizskata 
nepieciešamība vienlaicīgi izstrādāt detaĜplānojumu arī blakus īpašumiem pie kopējā 
ceĜa vai iekšējā ceĜu tīkla izveidošanas. 

8. Inženierkomunikāciju tīklus un objektus var izvietot gar valsts autoceĜu nodalījuma 
joslas robežu vai aiz tās. IzĦēmuma gadījumos, slēdzot līgumu ar VAS „Latvijas 
Valsts ceĜi”, atĜauts inženierkomunikāciju tīklus un objektus izvietot nodalījuma joslā. 

9. Jebkura projekta izstrādāšanai, kas paredz būvniecību valsts autoceĜu aizsardzības 
zonā, tehniskie noteikumi jāsaĦem:  
a) galvenajiem autoceĜiem VAS ,,Latvijas Valsts ceĜi” Rīgā, GogoĜa ielā 3. 
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b) reăionālajiem autoceĜiem VAS „Latvijas Valsts ceĜi” Kurzemes reăionā Kuldīgā, 
Ventspils ielā 105. 

c) vietējiem autoceĜiem VAS „Latvijas Valsts ceĜi” Kurzemes reăiona Tukuma 
nodaĜā. Tukumā Jelgavas iela 20. 

10. Jaunu valsts autoceĜu būvniecība Jaunpils novadā nav paredzēta. 
11. Novada kartē jāiezīmē ar atbilstošu numerāciju un krāsojumu visi valsts, pašvaldības, 

servitūta un saimniecības ceĜi. Jāatzīmē autobusu pieturvietas. 
 
 
 
 
12. Izstrādāto Jaunpils novada teritorijas plānojumu saskaĦot VAS „Latvijas Valsts ceĜi” 

Kurzemes reăiona Tukuma nodaĜā, Tukumā Jelgavas iela 20, tālr.63120446. 

 
 
 
 
10. PieĦemts zināšanai. 
11. DaĜēji izpildīts. 
Atbilstoši teritorijas 
plānojuma līmenim, 
grafiskās daĜas kartēs 
attēloti valsts un 
pašvaldības ceĜi. 
12. Izpildīts. 

4. Veselības inspekcija 19.09.2011. 1. Lai nodrošinātu labvēlīgus dzīves apstākĜus, nepieciešams saglabāt, bet, kur tas ir 
nepieciešams, nodrošināt pagastu teritorijas funkcionālās zonēšanas principu 
(dzīvojamā, ražošanas, rekreācijas un atpūtas zonas) un to kartogrāfiski attēlot. 
Nedrīkst plānot ražošanas objektu būvniecību dzīvojamās, atpūtas un rekreācijas 
zonās. Teritorijas funkcionālajam dalījumam ir liela higiēniska nozīme, jo tādējādi 
cilvēki tiek pasargāti no dažādu kaitīgu faktoru iedarbības. Ražošanas zonu pret 
dzīvojamo zonu ieteicams plānot, Ħemot vērā dominējošo vēju virzienu. 

2. Izstrādājot Jaunpils novada teritorijas plānojumu, jāĦem vērā novada iedzīvotājiem 
pieejamos pakalpojumus (medicīnas, tirdzniecības, sabiedriskās ēdināšanas, 
sadzīves, sporta, atpūtas, izglītības, transporta). 

3. Ieteicams paredzēt apdzīvoto vietu ceĜu un ielu tehniskā stāvokĜa izpēti un ieplānot 
pasākumus situācijas uzlabošanai. Kā alternatīvu autotransportam paredzēt 
veselīga un ekoloăiski tīra pārvietošanās veida – velotransporta attīstību, 
projektējot, ierīkojot veloceliĦus un velostāvlaukumus. Nepieciešamības gadījumā 
veikt akustisko plānošanu, paredzot satiksmes sistēmu projektēšanu, kā arī trokšĦa 
samazināšanu ap autoceĜiem un dzelzceĜa līnijām. 

4. Norādīt ūdenstilpĦu un ūdensteču izmantošanas mērėi un grafiski attēlot plūdu riska 
zonas. Paredzēt pasākumus to novēršanai vai ietekmes mazināšanai. 

 
 
5. Teritoriālplānojumā atzīmēt masveida atpūtas un tūrisma nozīmes vietu izvietojumu, 

1. ĥemts vērā. 
 
 
 
 
 
 
2. ĥemts vērā. 
 
 
3. ĥemts vērā. 
 
 
 
 
 
4. Teritorijas plānojuma 
grafiskās daĜas kartēs 
attēlotas plūdu riska 
teritorijas. 
5. ĥemts vērā. 
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tajā skaitā norādīt perspektīvo peldvietu iekārtošanas vietas, publisko pasākumu 
norises vietas, publisko tualešu un autostāvvietas publisko pasākumu norises 
vietās. 

6. Teritoriālplānojumā paredzēt dabas aizsardzības objektu saglabāšanu. 
7. Apzināt visas novadā esošās pazemes ūdens Ħemšanas vietas ar aizsargjoslām un 

tās grafiski attēlot. Paredzēt bezsaimnieka un neizmantotu urbumu tamponēšanu. 
 
8. Plānošanas dokumentā, sadaĜā „Ūdensapgāde” jāataino detalizēta analīze par 

stāvokli decentralizētajā dzeramā ūdens apgādē no individuāliem ūdens ieguves 
avotiem (cauruĜakām, grodu akām u.c.). Tajā nepieciešams minēt aku un patērētāju 
skaitu, raksturot ūden kvalitātes problēmas, kā arī iespējamo rīcību novada 
iedzīvotāju nodrošināšanai ar nekaitīgu un kvalitatīvu dzeramo ūdeni. Tā kā ūdens 
patēriĦa daudzuma uz vienu iedzīvotāju ir sanitārās kultūras līmeĦa un apdzīvoto 
vietu komunālās labiekārtošanas rādītājs, būtu nepieciešams paredzēt centralizētās 
ūdens apgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšanu, kā arī individuālā sektora 
pieslēgšanu centralizētām ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmām. 
Nepieciešams Jaunpils novada centralizētā ūdensapgādes sistēmā ieplānot 
dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošanu gan pēc organoleptiskiem, gan fizikāli – 
ėīmiskiem rādītājiem, ieplānojot novecojušo ūdens piegādes tīklu rekonstrukciju un 
iekārtu uzstādīšanu ūdens atdzelžošanai, mīkstināšanai un mehāniskai attīrīšanai. 

9. Lai novērstu apkārtējās vides piesārĦošanu, svarīgi pareizi savākt un likvidēt kā 
sausos, tā šėidros atkritumus. Plānošanas dokumentā norādīt notekūdeĦu 
savākšanas un attīrīšanas sistēmu raksturojumu (t.sk. decentralizētās sistēmas). 
Nepieciešamības gadījumā paredzēt sadzīves un ražošanas notekūdeĦu 
kanalizācijas sistēmu rekonstrukciju, nodrošinot notekūdeĦu bioloăisko attīrīšanu 
atbilstoši pastāvošām prasībām, kā arī atkritumu izgāztuvju ierīkošanu. 

10. Teritoriālplānojumā paredzēt aizsargjoslas ap objektiem un teritorijām saskaĦā ar 
LR „Aizsargjoslu Likums” (05.02.1997.) un tā grozījumiem. Atzīmēt aizsargjoslu 
robežas objektiem, kuriem ir paredzētas sanitārās, drošības, vides un dabas 
resursu aizsardzības aizsargjoslas. Pēc iespējas precizēt gadījumus, kad netiek 
ievēroti normatīvos aktos paredzētie ierobežojumi. Aizsargjoslu ap cilvēku 
apglabāšanas kapsētām likvidēt tikai pēc saskaĦošanas ar Veselības inspekciju. 

11. Veikt lauksaimniecības un ražošanas objektu uzskaiti un esošās situācijas analīzi ) 
esošie un perspektīvie objekti, to stāvoklis), to izmantošanu perspektīvā, raksturot 
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vides piesārĦošanas draudus. 
12. Neplānot ražošanas un lauksaimniecības objektu teritorijas ar cilvēka veselībai un 

videi kaitīgiem faktoriem izmantošanu citiem nolūkiem, neparedzot atbilstošus 
atveseĜošanas pasākumus. Šīm teritorijām noteikt aizsargzonas ar attiecīgiem 
izmantošanas ierobežojumiem. 

13. Norādīt paaugstinātas bīstamības vai riska objektus un ar tiem saistītos riska 
faktorus, kuru izvietojums var palielināt citu objektu bīstamību vai tieši apdraudēt 
apkārtnes iedzīvotājus vai vidi. Paredzēt gaisa, augsnes, ūdens piesārĦošanas 
ietekmes novēršanas pasākumus apdzīvotās un atpūtas vietās. 

uzdevums. 
12. Ievērots. 
 
 
 
13. Izpildīts. 

5. Dabas aizsardzības pārvalde 21.11.2012. 1. Lūdzam Ħemt vērā, ka pieejamā informācija par aizsargājamiem kokiem 
(dižkokiem), piemēram, datu bāzē http://vdc2.vdc.lv:8998/dkoki.html, un dižkokiem 
nav pilnīga un nav aktualizēta, kā arī par aizsargājamu uzskatāms jebkurš koks, 
kas sasniedzis Ministru kabineta 16.03.2010. noteikumu Nr.264 „Īpaši aizsargājamo 
dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” 2.pielikumā 
noteiktos parametrus un jebkurš akmens, kas atbilst šo noteikumu 
38.1.apakšpunktā noteiktajam izmēram. Tāpēc iesakām iekĜaut Teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumos prasību veikt aizsargājamo koku un 
dižakmeĦu inventarizāciju zemes vienībās, kurās tiek izstrādāts detālplānojums vai 
būvprojekts, lai pēc iespējas izvairītos no situācijām, kad netiek ievērotas iepriekš 
minēto Ministru kabineta noteikumu 8.nodaĜā noteiktās prasības dabas pieminekĜu 
aizsardzībai. 

2. SaskaĦā ar likuma „Par īpaši aizsargājamām dabdas teritorijām” 21.pantu, veicot 
teritoriālo plānošanu, jāievēro īpaši aizsargājamo dabas teritoriju izvietojums, to 
aizsardzības un izmantošanas noteikumi. SaskaĦā ar Ministru kabineta 2001.gada 
30.janvāra noteikumu Nr.45 „Mikroliegumu izveidošanas, aizsardzības un 
apsaimniekošanas noteikumi” 35.punktu teritoriju plānošanā jāievēro mikroliegumu 
teritoriju izvietojums un to aizsardzības prasības. Izstrādājot Jaunpils novada 
teritorijas plānojumu, jāievērto likumos un Ministru kabineta noteikumos ietvertie 
īpaši aizsargājamo dabas teritoriju, mikroliegumu, sugu un biotopu, kā arī ainavu 
aizsardzības un izmantošanas noteikumi, tajā skaitā: 
● Likums „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām”; 
● Ministru kabineta 16.03.2010. noteikumi Nr.264 „Īpaši aizsargājamo dabas 

terioriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”; 
● Likums „Par Eiropas ainavu konvenciju”; 

1. ĥemts vērā. Teritorijas 
izmantošanas un apbūves 
noteikumos noteikumos 
noteiktas prasības īpaši 
aizsargājamo dabas 
teritoriju izmantošanai. 
 
 
 
 
 
 
2. Ievērots. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Izstrādes procesa materiāli 

Jaunpils novada dome 93

● Aizsargjoslu likums un uz tā pamata izdotie Ministru kabineta noteikumi; 
● Sugu un biotopu aizsardzības likums, Ministru kabineta 30.01.2001. noteikumi 

Nr.45 „Mikroliegumu izveidošanas, aizsardzības un apsaimniekošanas 
noteikumi” un citi uz Sugu un biotopu aizsardzības likuma pamata izdotie 
Ministru kabineta noteikumi; 

● Citi spēkā esošie dabas un vides aizsardzību regulējošie normatīvie akti, tajā 
skaitā Vides aizsardzības likuma 3.pantā definētie vides aizsardzības principi: 
„piesārĦotājs maksā”, piesardzības, novēršanas, izvērtēšanas. 

3. Iesakām teritorijas plānojumā pēc iespējas pievērst uzmanību sekojošām sadaĜām: 
● Izvērtēt teritorijas bioloăisko daudzveidību un ăeoloăisko mantojumu (reto un 

aizsargājamo augu un dzīvnieku sugu atradnes, bioloăiski augstvērtīgās 
pĜavas (zālāji), ăeoloăiskie objekti, dabisko mežu biotopi, teritorijas – pĜavas, 
ganības, tīrumi – kuras migrāciju laikā atpūtai un barības ieguvei izmanto 
migrējošie putni, to izvietojums); 

● Izvērtēt teritorijas ainavisko daudzveidību veidojošos elementus (alejas, parki 
un stādījumi, skatu punkti, izteiksmīgas reljefa formas u.tml.), kā arī izdalīt 
pašvaldības ainavisko nozīmīgākās teritorijas; 

● Izvērtēt rekreācijai un tūrismam piemērotu teritoriju un objektu infrastruktūru un 
turpmākās attīstības virzienus; 

● IekĜaut nosacījumus par derīgo izrakteĦu atradnes izstrādes un rekultivācijas 
projekta vai plāna nepieciešamību atradnes izstrādes uzsākšanai; 

● Attēlot ar Sosnovska latvāĦiem invadētās platības un Ħemt vērā tās plānojuma 
risinājumos; 

 
● Attēlot applūstošās teritorijas atbilstoši Ministru kabineta 03.06.2008. 

noteikumu Nr.406 „Virszemes ūdensobjektu aizsargjoslu noteikšanas 
metodika” 7.punktam, kā arī ievērot Aizsargjoslu likuma 37.panta pirmās daĜas 
4.punkta nosacījumus šo teritoriju izmantošanas plānošanā, kā arī 
aizsargjoslas platumu ūdenstilpei vai ūdenstecei ar applūstošo teritoriju noteikt 
ne mazāku kā visas applūstošās tritorijas platumā atbilstoši Aizsargjoslu likuma 
7.pantam. 

Ja teritorijas plānojuma izstrādāšanai nepieciešama papildu kartogrāfiska informācijā par 
īpaši aizsargājamām dabas teritorijām un mikroliegumiem Jaunpils novadā, lūdzam 
sazināties ar Pārvaldes Dabas datu un plānojumu departamenta vecāko eksperti Ilzi 
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Sabuli, tālr.26167297, e-pasts: ilze.sabule@daba.gov.lv.  
6. AS „Latvenergo” 17.10.2011. AS „Latvenergo” 

Izstrādājot Jaunpils novada teritorijas plānojumu, jāievēro sekojoši AS Latvenergo 
nosacījumi: 
1. Visās pašvaldības teritorijās, neatkarīgi no to izmantošanas veida, atĜauta 

inženiertehniskās apgādes objektu (inženierkomunikāciju, inženiertehniskās 
apgādes objektu) izvietošana; 

2. Jaunveidojamās vai esošās zemes vienības, kas paredzētas tikai inženiertehniskās 
apgādes tīklu un būvju izvietošanai, platība var būt mazāka par apbūves 
noteikumos noteikto minimālo platību. Šādā gadījumā zemes vienību veido 
atbilstoši konkrētā objekta izvietošanas un apsaimniekošanas nepieciešamībai.  

3. Veicot detālplānojuma izstrādi Jaunpils novadā, inženierkomunikāciju izvietojumu 
teritorijā plānot tādu, lai tas atbilstu LR MK 2004.gada 28.decembra noteikumiem 
Nr.1069 „Noteikumi par ārējo inženierkomunikāciju izvietojumu pilsētās, ciemos un 
lauku teritorijās”. Plānojot jaunu objektu būvniecību, paredzēt vietu 
inženierkomunikāciju koridoriem ar pieslēgšanu pie esošajiem vai 
jaunizveidojamiem inženiertīkliem. 

AS Sadales tīkls 
1. Jaunpils novada teritorijā elektroapgādes līnijas apkalpo AS „Sadales tīkls” 

Dienvidu reăions, kura pārziĦā ir vidējā sprieguma (20kV) un zemsprieguma 
(0,4kV) elektrolīnijas un 20/0,4 kV transformatoru apakšstacijas. 

2. Plānojumā jāattēlo esošie un plānotie elektroapgādes objekti (110/20 kV 
apakšstacijas, 0,23–330 kV EPL (gaisvadu un kabeĜu līnijas) 20/0,4 kV 
transformatora punktus u.c. objekti), inženierkomunikāciju koridorus, kā arī 
atbilstošās aizsargjoslas, ja iespējams tās attēlot noteiktajā kartes mērogā 
(pielikumā obligāti jāpievieno grafisko attēlu (pdf, dwg, dgn u.c.) ar esošajiem un 
plānotajiem energoapgādes objektiem noteiktā kartes mērogā). 

3. Plānojumā norādīt, ka elektroapgādes projektēšana un būvniecība ir īpaša 
būvniecība, kura jāveic saskaĦā ar 01.11.2010. MK noteikumiem Nr.1024 
„Elektroenerăijas pārvades un sadales būvju būvniecības kārtība”. 

4. Plānojuma teritorijā plānoto inženierkomunikāciju izvietojumam jāatbilst MK 
noteikumiem Nr.1069 „Noteikumi par ārējo inženierkomunikāciju izvietojumu 
pilsētās, ciemos un lauku teritorijās”. Pie esošajiem un plānotajiem energoapgādes 
objektiem jānodrošina ērta piekĜūšana AS „Sadales tīkls” personālam, 
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autotransportam u.c. to tehnikai. 
5. Plānojumā norādīt noteiktās aizsargjoslas gar elektriskajiem tīkliem, kas noteiktas 

Aizsargjoslu likumā 16.pantā. 
6. Izstrādājot plānojumu, iekĜaut prasības par aprobežojumiem, kas noteikti saskaĦā 

ar Aizsargjoslu likumu (īpaši 35. un 45.panta prasībām). 
7. Plānojumā ietvert prasības par elektrotīklu ekspluatāciju un drošību, kā arī prasības 

vides un cilvēku aizsardzībai, ko nosaka MK noteikumi Nr.982 „Enerăētikas 
infrastruktūras objektu aizsargjoslu noteikšanas metodika – 3., 5., 8. – 11.punkts. 

8. Elektroenerăijas lietotāju elektroapgādes kārtību, elektroenerăijas tirgotāja un 
elektroenerăijas sistēmas operatora un lietotāja tiesības un pienākumus 
elektroenerăijas piegādē un lietošanā nosaka 2009.gada 21.jūlija MK noteikumi 
Nr.793 „Elektroenerăijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi”. 

9. Jaunu elektroietaišu pieslēgšanas un atĜautās slodzes palielināšana notiek saskaĦā 
ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2009.gada 1.aprīĜa lēmumā 
Nr.74 apstiprinātiem „Sistēmas pieslēguma noteikumiem elektroenerăijas sistēmas 
dalībniekiem”. 

10. Sistēmas pieslēguma ierīkošana elektroenerăijas ražotājiem veicama saskaĦā ar 
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas Padomes 2008.gada 3.septembra 
lēmumu Nr.280 apstiprināto „Sistēmas pieslēguma noteikumi elektroenerăijas 
ražotājiem” prasībām. 

11. Plānojuma paskaidrojošā daĜā lūdzam iekĜaut informāciju, ko nosaka Enerăētikas 
likuma 19., 191., 23 un 24.pants. 

12. Veicot jebkādus darbus/darbības aizsargjoslās, kuru dēĜ nepieciešams objektus 
aizsargāt no bojājumiem vai pārbūvēt, aizsardzības, pārbūves vai pārvietošanas 
darbus jāveic pēc saskaĦošanas ar attiecīgā objekta īpašnieku: 
� (330 – 110) kV objekti ar AS „Latvijas Elektriskie tīkli” (Dārzciema iela 86, 

Rīga, LV–1073); 
� (20 – 0,23) kV objekti ar AS „Sadales tīkls” Dienvidu reăions (Elektrības iela 

10, Jelgava LV–3001). 
 
AS „Latvijas Elektriskie tīkli” 
1. Ierosinām teritorijas plānojumā ietvert informāciju cilvēku drošībai un elektrolīniju 

aizsardzībai: 
� Par būvdarbiem, kuros paredzēts izmantot celšanas mehānismus, ja tie notiks 

 
5. Izpildīts. 
 
6.-12. Lai izvairītos no 
spēkā esošās 
likumdošanas aktu 
dublēšanas, teritorijas 
plānojuma prasības 
noteiktas atsaucoties uz 
attiecīgajiem 
normatīvajiem aktiem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. PieĦemts zināšanai. 
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tuvāk par 30 metriem no 110 kV elektrolīnijas malējiem vadiem, paredzēt 
darbu veikšanas projekta izstrādāšanu (MK 2006.gada noteikumi Nr.982, 
11.punkts). Apbūves, autoceĜu, būvdarbu veikšanas un mežizstrādes projekti, 
koku ciršana elektrolīnijas tuvumā jāsaskaĦo ar AS „Latvijas Elektriskie tīkli” 
Rīgā, Dārzciema ielā 86. Apbūves projektēšanai elektrolīniju tuvumā 
nepieciešami tehniskie noteikumi; 

� Par zemes īpašumu lietošanas tiesību ierobežojumiem elektrolīnijas 
aizsargjoslās saskaĦā ar Aizsargjoslu likuma (1997.g.) 35. un 45.pantu; 

� Par minimālajiem attālumiem no būvēm un stādāmiem kokiem līdz 
elektrolīnijām, kā arī par attālumiem starp inženierkomunikācijām saskaĦā ar 
2004.gada MK noteikumiem Nr.1069 „Noteikumi par ārējo 
inženierkomunikāciju izvietojumu pilsētās, ciemos un lauku teritorijās”, 
2006.gada MK noteikumiem Nr.982 „Enerăētiskas infrastruktūras objektu 
aizsargjoslu noteikšanas metodika”, 1997. gada Aizsargjoslu likumu un 
elektroiekārtu būvniecības noteikumu prasībām. 

2. Lūdzam Ħemt vērā izmaiĦas Aizsargjoslu likumā saskaĦā ar 2009.gada likuma 
grozījumiem attiecībā uz 110 kV elektrolīniju aizsargjoslas palielināšanu (izmaiĦas 
likuma 16. panta tekstā). 

3. Pārvades tīkla 110 kV elektrolīnijas novietojuma precizēšanai nosūtām Jums 
Jaunpils pagasta karti ar elektrolīnijas trasi. 

4. Viesatu pagasta teritorijā 110 kV un 330 kV elektrolīniju vai citu pārvaldes tīkla 
objektu nav un to ierīkošana nav plānota. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Ievērots. 
 
 
3. PieĦemts zināšanai. 
 
4. PieĦemts zināšanai. 

7. AS „Latvijas Gāze” 26.10.2011. Izstrādājot Jaunpils novada teritorijas plānojuma tekstuālo un grafisko 
inženierkomunikāciju sadaĜu – Gāzes apgāde, lūdzam: 
1. Uzrādīt esošo pārvades gāzesvada Iecava – Liepāja DN 350 mm novietni, kā arī 

uzrādīt tā ekspluatācijas un drošības aizsargjoslas atbilstoši Aizsargjoslu likumam. 
2. Uzrādīt esošos augstā, vidējā un zemā spiediena sadales gāzesvadus un to iekārtas, 

kā arī to ekspluatācijas aizsargjoslas atbilstoši Aizsargjoslu likumam. 
3. Teritorijas plānojuma Apbūves saistošajos noteikumos: 

3.1. Noteikt esošās pārvades gāzesvadu sistēmas, esošo sadales gāzesvadu un 
to iekārtu aizsargjoslas un ierobežojumus tajās, saskaĦā ar Aizsargjoslu 
likumu, 

3.2. Lūdzam iekĜaut informāciju, ka A/S „Latvijas Gāze” izsniedz: 
� tehniskos noteikumus būvprojektu izstrādei, kā arī veic to saskaĦošanu, 

 
 
1. Izpildīts. 
 
2. Izpildīts. 
 
3. ĥemts vērā. 
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� nosacījumus un atzinumus (saskaĦojumus) detālplānojumiem. 
4. Lai nodrošinātu gāzes apgādi perspektīvajiem rūpnieciskajiem, komunālajiem un 

individuālajiem patērētājiem Jaunpils novada apdzīvotajās vietās, izstrādājot 
detālplānojumus, veicot autoceĜu un ielu rekonstrukciju, projektējot jaunus autoceĜus 
un ielas, kā arī esošo ielu sarkanajās līnijās un autoceĜu nodalījuma joslās 
(aizsargjoslās), paredzēt iespējamo sadales gāzesvadu novietni, atbilstoši MK 
2004.gada 28.decembra noteikumiem Nr. 1069 „Noteikumi par ārējo 
inženierkomunikāciju izvietojumu pilsētās, ciemos un lauku teritorijās” un 
Aizsargjoslu likumam. 

5. Detalizētu informāciju un precizētas esošo un plānoto pārvades gāzesvadu un 
sadales gāzesvadu novietnes un to iekārtas, kā arī to ekspluatācijas un drošības 
aizsargjoslas uzrādīt detālplānojumos, kā arī izstrādājot topogrāfiskos plānus, ielu, 
ceĜu, jaunbūvju, rekonstrukciju un inženierkomunikāciju tehniskos projektus. 
Vienlaicīgi lūdzam sniegt Jums zināmo informāciju par perspektīvajiem patērētājiem 
Jaunpils novada teritorijā, lai plānotu perspektīvās gāzes apgādes risinājumus 
turpmākajā periodā. 

Izstrādāto Jaunpils novada teritorijas plānojumu iesniegt izdrukas vai CD formātā 
Sabiedrības Gāzapgādes attīstības departamanta Perspektīvās attīstības nodaĜā 
atzinuma saĦemšanai. 

 
4. PieĦemts zināšanai. 
 
 
 
 
 
 
 
5. PieĦemts zināšanai. 
 
 
 
 
 
 

Izpildīts. 
 
 

8. Valsts ugunsdzēsības un 
glābšanas dienests 

30.09.2011. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests lūdz atstāt spēkā 2011.gada 23.februāra 
Jaunpils pagasta padomes sēdes protokolā Nr.2, 6.§ nolemto par zemes gabala 
piešėiršanu ugunsdzēsības depo būvniecībai un iekĜaut to Jaunpils novada teritorijas 
plānojuma dokumentos (plānojuma karte, attīstības programma u.c.). 

ĥemts vērā. 

9. Rīgas plānošanas reăions 05.10.2011. 1. Izstrādājot Jaunpils novada teritorijas plānojuma dokumentu, jāievēro 2007.gada 
2.februārī apstiprinātais Rīgas plānošanas reăiona telpiskais (teritorijas) plānojums 
– Perspektīva (II daĜa) un Teritorijas izmantošanas vadlīnijas (III) daĜa. Rīgas 
plānošanas reăiona telpiskais (teritorijas) plānojums pieejams Rīgas plānošanas 
reăiona interneta mājas lapā www.rpr.gov.lv sadaĜā RPR attīstība un plānošana >> 
Attīstības dokumentu bāze >> REĂIONA attīstības noteikumi >> Teritorijas 
plānojums. 

2. RPR Perspektīvā iestrādātajā reăiona apdzīvojuma policentriskās attīstības 
telpiskajā struktūrā Jaunpils iekĜauta kā lokālā atbalsta centrs, funkcionāli saistīts ar 
Tukuma pilsētu. Izstrādājot Jaunpils novada teritorijas plānojumu, būtu jāizvērtē 
esošās un perspektīvās attīstāmās sadarbības saiknes ar Tukuma pilsētu, novadu, 

1. Ievērots. 
 
 
 
 
 
 
2. ĥemts vērā. 
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Ħemot vērā jaunos plānošanas dokumentus – Tukuma novada integrēto attīstības 
programmu 2011.–2017.gadam un Tukuma novada teritorijas plānojumu 2012.–
2024.gadam. 

3. Jaunpils novada teritorija RPR telpiskajā plānojumā noteikta kā augstvērtīgs 
lauksaimniecības zemju resurss, kurā „jāsaglabā un jāveicina specializētas, augsti 
produktīvas un konkurētspējīgas lauksaimniecības attīstība, ja nepieciešams, 
sniedzot tai papildus atbalstu”. (RPR Perspektīva, 3.2.4.4.nodaĜa). Plānojot 
lauksaimniecības zemju teritorijas, jāĦem vērā RPR Vadlīniju 1.4.2.nodaĜas 
prasības, īpašu uzmanību pievēršot lauksaimnieciskās ražošanas aktivitāšu 
atbalstam un lauku apdzīvojumam – attīstības un pakalpojumu centru noteikšanai, 
to sasniedzamībai, kritiski jāizvērtē Viesatu teritorijas plānojumā iekĜautā 
izmantošanas veida „lauku zemes ar apbūvi” lietderīgums. 

 
 
 
4. Jaunpils novada teritorijas plānojumā iekĜaujams apdzīvoto vietu (ciemu) attīstības 

potenciāla izvērtējums, salīdzinot esošo situāciju ar iepriekšējos teritorijas 
plānojumos iestrādātajiem ciemu perspektīvo robežu risinājumiem. Apdzīvojuma 
plānojums saskaĦojams ar šobrīd izstrādes stadijā esošo Jaunpils novada attīstības 
programmu un tajā definēto novada attīstības vīziju, norādot apdzīvoto vietu 
(ciemu) funkciju sadalījumu, savstarpējās saiknes. MājokĜu attīstībai rezervējamās 
teritorijas jāpamato pastāvošajā un potenciālajā pieprasījumā pēc jauniem 
mājokĜiem (RPR Vadlīnijas 1.2.2.nodaĜas 15.p.). 

RPR rekomendē Jaunpils novada teritorijas plānojumā iekĜaut tematisko karti „Transporta 
attīstības shēma” (skat. Viesatu pag. Teritorijas plānojumu 2007.–2019.gadam), kas būtu 
ērti izmantojama kā informatīvs materiāls, komunicējot gan ar valsts institūcijām, gan 
iespējamiem investoriem. 

 
 
 
3. Teritorijas plānojuma 
grafiskās daĜas kartēts 
attēlotas un Teritorijas 
izmantošanas un apbūves 
noteikumos noteiktas 
prasības vietējās nozīmes 
augstvērtīgajām 
lauksaimniecības zemēm. 
Teritorijas plānojumā 
netiek noteikta funkcionālā 
zona „Lauku zemes ar 
apbūvi”. 
4. Ievērots. 
 
 
 
 
 
 
 

PieĦemts zināšanai. 

10. VSIA „Zemkopības ministrijas 
nekustamie īpašumi” 

 1. Paredzēt valsts un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu, pašvaldības meliorācijas 
sistēmu un koplietošanas meliorācijas sistēmu ekspluatāciju un uzturēšanu atbilstoši 
LR 2010.gada 14.janvāra likuma „Meliorācijas likums” prasībām. 

2. Jaunpils novadā esošo meliorācijas sistēmu ekspluatāciju veikt atbilstoši LR MK 
2010.gada 3.augusta noteikumu Nr.714 „Meliorācijas sistēmu ekspluatācijas un 
uzturēšanas noteikumi” prasībām. 

3. Paredzēt meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko būvju būvniecību veikt atbilstoši LR 

1. Izpildīts. 
 
 
2. Ievērots. 
 
 
3. Ievērots. 
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MK 2010.gada 16.marta noteikumu Nr.261 „Meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko 
būvju būvniecības kārtība” prasībām. 

4. Paredzēt aizsargjoslas ap valsts un koplietošanas meliorācijas būvēm un ierīcēm 
atbilstoši LR 1997.gada 5.februāra likuma „Aizsargjoslu likums” prasībām. 

5. Teritorijas plānojuma paskaidrojošā daĜā norādīt: 
a) par ekspluatācijas aizsargjoslu noteikšanu regulēto valsts nozīmes un 

koplietošanas ūdensnoteku posmos atbilstoši LR MK 2003.gada 13.maija 
noteikumu Nr.258 „Noteikumi par ekspluatācijas aizsargjoslu ap meliorācijas 
būvēm un ierīcēm noteikšanas metodiku lauksaimniecībā izmantojamās zemēs 
un meža zemēs” prasībām. 

b) Būvju un inženierkomunikāciju būvniecībai, rekonstrukcijai, kā arī derīgo 
izrakteĦu ieguvei un meža ieaudzēšanai meliorētajā zemē, ekspluatācijas 
aizsargjoslās ap meliorācijas būvēm un ierīcēm vai vietās, kur tas var ietekmēt 
meliorācijas sistēmas darbību, nepieciešami VSIA „Zemkopības ministrijas 
nekustamie īpašumi” izdoti tehniskie noteikumi. 

6.  Topogrāfiskā plāna izstrādei minētajai teritorijai nepieciešamos drenu nosprauduma 
plānus un valsts nozīmes ūdensnoteku izvietojumu var saĦemt VSIA „Zemkopības 
ministrijas nekustamie īpašumi” Kurzemes reăiona meliorācijas nodaĜas Tukuma 
sektorā Dienvidu ielā 6, Tukumā. 

 
 
4. Ievērots. 
 
5. PieĦemts zināšanai. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. PieĦemts zināšanai. 

11. Valsts meža dienesta 
ZiemeĜkurzemes 
virsmežniecība 

07.10.2011. 1. Plānojot neperspektīvu lauksaimniecības zemju apmežošanu, lūdzam šīs platības 
norādīt teritorijas plānojuma zonējumā (teritorijas plānotajā – atĜautajā izmantošanā), 
jo pretējā gadījumā tās saskaĦā ar MK noteikumiem Nr.108 „Meža ieaudzēšanas un 
plantāciju mežu noteikumi” (spēkā no 10.03.2001.) nevarēs atzīt par meža zemēm. 

2. ĥemot vērā to, ka teritorijas plānojums tiek izstrādāts ilgtermiĦam, kā arī pieredzi, ka 
nepilnīga teritorijas plānojuma dēĜ vietējie iedzīvotāji nevar realizēt savas ieceres, 
aizcinām meža teritorijā, respektējot dabas aizsardzības prasības kā prioritāti, pie 
sekundārās un palīgizmantošanas paredzēt atĜautās izmantošanas, kas nav tieši 
saistītas ar mežsaimniecību, piemēram, dīėu, zivju dīėu ierīkošanu, viensētu 
būvniecību utt. 

3. Līdz ar to, atbilstoši atĜautajai izmantošanai, lūdzam arī meža teritorijās norādīt 
pieĜaujamos apbūves rādītājus. 

 
 
 

1. Ievērots. 
 
 
 
2. ĥemts vērā. 
 
 
 
 
 
3. DaĜēji izpildīts. Zemes 
gabalu apbūves tehniskie 
rādītāji netiek noteikti, 
izĦemot viensētām, kuru 
izmantošanā jāievēro 
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4. Teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos norādītos 

burtu saīsinājumus atsevišėu teritoriju apzīmēšanai labākas izšėirtspējas dēĜ, būtu 
nepieciešams norādīt arī teritorijas plānojuma plānotās (atĜautās) izmantošanas 
plānā kopā ar konkrētā zonējuma krāsojumu. 

5. Teritorijas plānotās (atĜautās) izmantošanas plānā ar atšėirīgu krāsojumu un 
uzrakstiem vai saīsinājumiem, kas atšifrēti Apbūves noteikumos, nepieciešams 
norādīt dabīgās ūdensteces, to regulētos posmus, mākslīgos ūdensobjektus, to 
aizsargjoslas, lai skaidri varētu izvērtēt šo objektu sākuma, beigu punktus un plānā 
noteikt to aizsargjoslas. Šī informācija, kas likumīgu spēku iegūst ar teritorijas 
plānojuma apstiprināšanu, nepieciešama meža zemju teritorijas apsaimniekošanas 
noteikšanai un pārraudzībai (kontaktpersona par šiem jautājumiem virsmežniecībā – 
inženiere meža un vides aizsardzības jautājumos Zita Priedīte, tel. 63220938, mob.t. 
26157064. 

6. Informācija par plānojumā teritorijā no jauna izveidotiem mikroliegumiem katrā 
konkrētā gadījumā nosūtīta pašvaldībai. Ja nepieciešams, tā saĦemama arī no 
virsmežniecības (skatīt nosacījumu 5.punktu). 

 
Par detālplānojumiem: 
7. Teritorijas plānojumā iekĜaujams to gadījumu uzskaitījums, kad teritorijai obligāti 

izstrādājams detālplānojums. 
Atbilstoši MK noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas 
noteikumi” VI daĜas 58.punkta nosacījumiem, vietējā pašvaldība teritorijas 
plānojuma, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos var noteikt gadījumus, 
kad nepieciešams izstrādāt detālplānojumu lauksaimniecībā izmantojamās zemes, 
meža zemes vai virszemes ūdensobjektu aizsargjoslas apbūvei. 

8. Papildus nosacījumu 11.punktā norādītajam, aicinām detālplānojuma izstrādi noteikt 
kā obligātu meža teritorijām, ja plānots ierīkot jaunas derīgo izrakteĦu ieguves 
vietas (karjerus), jo šie objekti vistiešākajā veidā skar vides, dabas un sabiedrības 
intereses. 

9. ĥemot vērā to, ka, izĦemot valsts mežus, pārējo mežu teritorijās nav veikta 
detalizēta bioloăiskā izpēte, apbūves noteikumu prasībās detālplānojumu izstrādei 

funkcionālās zonas 
„Lauku zemes” attiecīgo 
punktu prasības. 
4. Izpildīts. 
 
 
 
5. Ievērots, Ħemot vērā 
grafiskās daĜas karšu 
mērogu. 
 
 
 
 
 
6. PieĦemts zināšanai. 
 
 
 
 
7. Izpildīts. 
 
 
 
 
 
 
 
8.-9. Izvērtējot iespējamos 
apgrūtinājumus zemes 
īpašniekiem, kas rastos 
līdz ar šāda punkta 
ieviešanu, prasība TIAN 
netiek noteikta. 
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lūdzam iekĜaut sekojošus papildpunktus: 
a. teritorijās, kurās paredzēta apbūve, veikt teritorijā sastopamo biotopu izvērtējumu un 

izveidot biotopu karti; 
b. atbilstoši izveidotajai biotopu kartei detālplānojuma kartogrāfiskajā materiālā uzrādīt 

būvniecībai pieĜaujamās teritorijas. 
 
Par koku ciršanu un meža zemes transformāciju: 
10. Paredzot transformāciju meža zemē, piemērojami 2004.gada 28.septembra MK 

noteikumi Nr.806 „Meža zemes transformācijas kārtība” un 2006.gada 
26.septembra MK noteikumi Nr.795 (grozījumi MK 28.09.2004. noteikumiem 
Nr.806). Teritorijas plānojuma paskaidrojošā daĜā vēlams norādīt, ka, plānojot 
būvniecību meža zemēs, koku ciršana pieĜaujama tikai pēc meža zemes 
transformācijas atĜaujas nokārtošanas. IzĦēmumi, kad transformācija meža zemēs 
nav nepieciešama, minēti MK 28.09.2004. noteikumu Nr.806 „Meža zemes 
transformācijas noteikumi” 3.1.punktā minētajos gadījumos. 

11. Teritorijas plānojuma paskaidrojošā daĜā ietvert informāciju par to, ka meža zemes 
transformācija būs nepieciešama arī infrastruktūras objektu ierīkošanai un teritorijas 
labiekārtošanai – 2004.gada 28.septembra MK noteikumu Nr.806 „Meža zemes 
transformācijas noteikumi” I daĜas 3.1. un 3.5.punkta prasības. 

 
Piezīmes: 

1) ĥemot vērā valstī notiekošos procesus un iespējamās izmaiĦas dažādos 
normatīvajos aktos, lūdzam darba gaitā sekot līdzi normatīvo aktu izmaiĦām un 
Ħemt tās vērā. 

2) Papildinformācija teritorijas plānojuma grozījumu izstrādei pieejama 
ZiemeĜkurzemes virsmežniecības Tukuma mežniecībā. 

Pēc teritorijas plānojuma grozījumu galīgās redakcijas apstiprināšanas pašvaldībā 
lūdzam iesniegt virsmežniecībā to dokumentāciju pdf formātā, grafisko daĜu – ArcView 
vidē vai dgn formātā. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. PieĦemts zināšanai. 
 
 
 
 
 
 
 
11. PieĦemts zināšanai. 
 
 
 
 
ĥemts vērā. 
 
 
 
 
 

Izpildīts. 
12. AS „Latvijas Valsts meži” 19.10.2011. 1. AS „Latvijas valsts meži” (turpmāk tekstā LVM) ir sagatavojusi un lūdz iestrādāt 

teritorijas plānojumā un teritorijas plānojuma grafiskajā daĜā LVM valdījumā esošās 
1. Izpildīts. 
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mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas, infrastruktūras objektus, nemeža zemju 
teritorijas, kurās perspektīvā plānota meža ieaudzēšana un zemes dzīĜu/derīgo 
izrakteĦu teritorijas. Vienlaicīgi lūdzam, izstrādājot novada teritorijas plānojumu, 
regulāri informēt LVM atbildīgo pārstāvi par Teritorijas plānojuma izstrādes gaitu un 
tā sabiedrisko apspriešanu norises vietu un laiku (Sanita OzoliĦa, tālrunis 29161172, 
e – pasts: s.ozolina@lvm.lv). Teritorijas plānojumā iekĜaujamo informāciju skatīt 
pielikumā uz trīs lapām. 

2. Teritorijas plānojumā paredzēt un novada teritorijas plānotās izmantošanas teksta 
daĜā iekĜaut nosacījumu, ka: AS „Latvijas Valsts meži” valdījumā esošajās platībās ir 
atĜauta derīgo izrakteĦu ieguve arī gadījumā, ja karjeri un kūdras ieguves laukumi 
nav uzrādīti teritorijas plānojuma grafiskajā sadaĜā, ievērojot normatīvajos aktos 
paredzēto kārtību un veicot normatīvajos aktos noteiktās darbības, tajā skaitā zemes 
transformāciju”. 

 
Vides aizsardzības prasības 
1. Izstrādājot teritorijas plānojumu, lūdzam ievērot LR 05.02.1997. likumā „Aizsargjoslu 

likums”, LR likumā „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” LR 16.03.2000 
likumā „Sugu un biotopu aizsardzības likums”, kā arī LR Ministru kabineta 
noteikumos Nr. 45 „Mikroliegumu izveidošanas, aizsardzības un apsaimniekošanas 
noteikumi” noteiktās vides aizsardzības prasības. Lūdzam visus teritorijā esošos 
dabas aizsardzības objektus un to robežas precizēt Valsts meža dienesta 
virsmežniecībā, kura uztur un kārto Meža valsts reăistru. 

2. Jaunpils novada teritorijas plānojumā norādīt sekojošas Zemgales mežsaimniecības 
atpūtas vietas: Jaunpils Elles kalns un Karātavkalna dabas taka. 

 
 
 
 
Vispārējās prasības 
1. Jebkādas darbības plānojuma teritorijā, kas ietekmē LVM apsaimniekojamo 

teritoriju, mežaudzes vai ainas stāvokli tajā, saskaĦojamas ar LVM. 
2. Pamatojoties uz LR likumu „Par atkritumu apsaimniekošanu”, sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanu novadā organizēt tā, lai novērstu vajadzību veidot nelegālas 
izgāztuves valsts meža zemju platībās. 

 
 
 
 
 
 
 
2. ĥemts vērā. 
 
 
 
 
 
 
 
1. Ievērots. 
 
 
 
 
 
 
2. Jaunpils Elles kalns un 
Jaunpils Karātavu kalns – 
kulta vieta teritorijas 
plānojuma grafiskās daĜas 
kartēs attēloti kā valsts 
aizsardzībā esoši kultūras 
pieminekĜi. 
1. PieĦemts zināšanai. 
 
2. Nav teritorijas 
plānojuma jautājums. 
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3. Teritorijas plānojumā neradīt apstākĜus, kas padarītu apgrūtinātu vai neiespējamu 
piekĜuvi valsts meža masīviem saimnieciskās darbības realizācijas nolūkos. 

Pēc teritorijas plānojuma izstrādes un galīgās apstiprināšanas lūdzam iesniegt LVM 
atbildīgajai pārstāvei Sanitai OzoliĦai teritorijas plānojuma dokumentāciju, kas sagatavota 
pdf faila formātā. 

3. PieĦemts zināšanai. 
 

Izpildīts. 

13. SIA „Lattelecom” 28.09.2011. 1. Visi būvniecības darbi jāveic atbilstoši spēkā esošajiem būvnormatīviem, kā arī 
ievērojot LR „Aizsargjoslu likuma” 14.panta (Aizsargjoslas gar elektronisko sakaru 
tīkliem), 35.panta (Vispārīgie aprobežojumi aizsargjoslās) un 43.panta 
(Aprobežojumi aizsargjoslās gar elektronisko sakaru tīkliem) noteiktās prasības. 

2. Teritorijas aizsargjoslu plānā jābūt atzīmētām elektronisko sakaru tīklu un objektu 
aizsargjoslām. 

 
 
3. Privātiem elektronisko sakaru tīkliem, kurus paredzēts pieslēgt SIA „Lattelecom” vai 

jebkuram citam publiskajam elektronisko sakaru tīklam, jāatbilst Sabiedrisko 
pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprinātajiem „Noteikumiem par privātā 
elektronisko sakaru tīkla pieslēgšanu publiskajam elektronisko sakaru tīklam” 
(SPRK 18.05.2005. Padomes sēdes lēmums Nr.111, protokols Nr.24(233) p.9),, 
kuros norādīta privātā elektronisko sakaru tīkla pieslēgšanas kārtība. 

4. Ja ar privātā tīkla īpašnieku noslēgts līgums „Par elektronisko sakaru 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 elektronisko sakaru tīkli jāierīko un jāizbūvē atbilstoši Ministru 
kabineta apstiprinātajiem „Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas un  būvniecības 
kārtība” (MK noteikumi Nr.166) un „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 262 – 
05 „Elektronisko sakaru tīkli” (MK noteikumi Nr.257). 

7. Lai veiktu elektronisko sakaru tīkla infrastruktūras attīstības plānošanu un 
pakalpojumu nodrošināšanu, vēlams savlaicīgi informēt SIA „Lattelecom” par 
novada attīstības plānā iekĜauto jauno dzīvojamo māju un uzĦēmējdarbības objektu 
celtniecību. 

8. Katra kalendārā gada beigās vēlams informēt SIA „Lattelecom” par nākamajā gadā 
plānoto ielu un teritoriju rekonstrukciju. 

1. ĥemts vērā. 
 
 
 
2. Izpildīts, Ħemot vērā 
teritorijas plānojuma 
grafiskās daĜas karšu 
mērogu. 
3. ĥemts vērā. 
 
 
 
 
 
4. PieĦemts zināšanai. 
 
 
5. PieĦemts zināšanai. 
 
6. ĥemts vērā. 
 
 
 
7. PieĦemts zināšanai. 
 
 
 
8. Nav teritorijas 
plānojuma jautājums. 
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9. Novada teritoriju un detālplānojuma izstrādes jautājumos, kā arī par elektronisko 
sakaru tīklu aizsargjoslām un elektronisko sakaru infrastruktūras objektu 
informatīvajiem materiāliem, lūdzu, kontaktēties ar SIA „Citrus Solutions” 
Rietumlatvijas tīklu uzturēšanas nodaĜas līniju uzraudzības inspektoru Jāni Luteru, 
tālr. 63124737, mob. 29264950. 

10. Lai, saskaĦā ar Ministru kabineta apstiprinātajiem noteikumiem Nr.1148 („Vietējās 
pašvaldības teritorijas plānojuma noteikumi”) Jūs saĦemtu atzinumu no SIA 
„Lattelecom” par izstrādāto teritorijas plānojumu, materiālus, lūdzu, iesniegt SIA 
„Lattelecom” Komercdienesta Optikas tehnoloăiju biznesa daĜas direktora p.i. Uăim 
Saukumam Rīgā, Dzirnavu ielā 105, LV–1011. Izstrādātā plānojuma sastāvdaĜu 
iesniegšanas formas, formāti: 

1) Teksta daĜai – plānojuma sējumi un/vai elektroniskā veidā uz elektronisko datu 
nesējiem (CD – R). 

2) Grafiskajai daĜai – elektroniskā veidā uz elektronisko datu nesējiem (CD – R) 
sekojošos formātos: 
� pdf, jpg formātā, 
� shp (ArcGIS) formātā, pievienojot: 

1) mxd dokumentu, kurā apvienoti visi datu slāĦi, 
2) datu slāĦu simbolizācijas stilus un forntus. 

� dgn (MicroStation) formātā, pievienojot: 
1) plānojumā pielietotos fontus (fontu failus), 
2) plānojumā pielietotos līniju stilus (līniju stilu failus), 
3) karšu slāĦu specifikāciju ar paskaidrojumiem. 

9. PieĦemts zināšanai. 
 
 
 
 
10. Izpildīts. 

14. VAS „Latvijas DzelzceĜš”  1. Izstrādāt aizsargjoslu plānu, norādot dzelzceĜa ekspluatācijas un drošības 
aizsargjoslas atbilstoši Aizsargjoslu likuma prasībām, apdzīvotās vietās 
ekspluatācijas aizsargjoslas platumu noteikt 50 m uz katru pusi no malējās sliedes, 
bet ne mazāk kā dzelzceĜa zemes nodalījuma joslas platums attiecīgajā pusē, 
drošības aizsargjoslu – 25 m, bet ārpus apdzīvotām vietām ekspluatācijas 
aizsargjoslu noteikt 100 m uz katru pusi no malējā ceĜa malējās sliedes, drošības 
aizsargjoslu – 50 m. 

2. Publiskās lietošanas dzelzceĜa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā neplānot 
jaunas būves, t.sk. ielas, inženierkomunikācijas, ietves, veloceliĦus. 

3. Ievērot DzelzceĜa likuma 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21. un 22. panta prasības. 
4. Ievērot 1998.gada 15.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.457 „DzelzceĜa 

1. Izpildīts. Aizsargjoslas 
attēlots teritorijas 
plānojuma grafiskās daĜas 
kartēs. 
 
 
 
2. Izpildīts. 
 
3. Ievērots. 
4. Ievērots. 
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aizsargjoslu noteikšanas metodika” prasības. 
5. Ievērot 2006.gada 18.jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr.599 „Metodika drošības 

aizsargjoslu noteikšanai gar dzelzceĜiem, pa kuriem pārvadā naftu, naftas produktus, 
bīstamas ėīmiskās vielas un produktus” prasības. 

6. Teritorijas plānotās (atĜautās) izmantošanas plānā uzrādīt dzelzceĜa zemes 
nodalījuma joslas robežu, saskaĦā ar 2005.gada 1.februāra Ministru kabineta 
28.09.2011.noteikumu Nr.79 „DzelzceĜa zemes nodalījuma joslas ekspluatācijas 
noteikumi” 4. punktu, un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu izstrādē 
ievērot šo noteikumu prasības. 

Teritorijas plānojuma 1.redakciju iesniegt izskatīšanai valsts akciju sabiedrībā „Latvijas 
DzelzceĜš”, Nekustamā īpašuma direkcijā (kontaktpersona Nekustamā īpašuma 
reăistrācijas daĜas vadītāja vietniece E. KalviĦa, tālrunis 67234866). 

 
5. Ievērots. 
 
 
6. Izpildīts. 
 
 
 
 
Izpildīts. 
 
 

15. VA „Civilās aviācijas aăentūra” 19.09.2011. Valsts aăentūras „Civilās aviācijas aăentūra” Lidlauku standartu un drošības daĜa dara 
zināmu, ka tai nav īpašu nosacījumu teritorijas plānojuma izstrādei Jaunpils novadā, ja 
tiek ievēroti likuma „Par aviāciju” 41.panta noteikumi. 

- 

16. Valsts zemes dienests Nosacījumi 
pieejami 

eleketroniski 
Valsts zemes 
dienesta mājas 

lapā 
www.vzd.gov.lv 

Pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 33.pantu, Ministru kabineta 
2009.gada 6.oktobra noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas 
noteikumi” 12., 13., 16., 21., 27., 28., 31.punktu, 37.2. un 48.2.apakšpunktu un Ministru 
kabineta 2011.gada 4.oktobra noteikumiem Nr.754 „Apgrūtināto teritoriju informācijas 
sistēmas izveides, uzturēšanas un informācijas aprites kārtība (turpmāk – ATIS 
noteikumi), Valsts zemes dienests (turpmāk – Dienests) nosaka šādus nosacījumus 
vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma vai tā grozījumu (turpmāk – teritorijas 
plānojums) izstrādei: 
1. Teritorijas plānojuma grafisko daĜu izstrādā digitālā veidā vektordatu formā Latvijas 

ăeodēzisko koordinātu sistēmā LKS-92 ar mēroga noteiktību M 1:10000. Apdzīvotas 
vietas teritorijas plānojuma grafisko daĜu izstrādā ar mēroga M 1:2000 vai M 1:5000 
noteiktību, ja ir pieejama atbilstoša mēroga kartogrāfiskā pamatne (kartogrāfiskais 
materiāls). 

2. Izstrādāto teritorijas plānojuma redakciju atzinuma saĦemšanai iesniedz elektroniskā 
formā (grafisko daĜu - digitāli vektordatu formā (vēlams *.dgn (MicroStation)). 
Dienesta teritoriālā struktūrdienībā. Teritorijas plānojuma grafiskai daĜai pievieno 
aizsargjoslu sadaĜā izmantotos apzīmējumus ar paskaidrojumiem. 

3. Teritorijas plānojuma izstrādāšanā izmanto aktuālus Dienesta teritoriālās 
struktūrvienības izsniegtos Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas 

 
 
 
 
 
 
 
 
1. Izpildīts. 
 
 
 
 
2. Izpildīts. 
 
 
 
3. Izpildīts. Teritorijas 
plānojuma izstrādei 
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sistēmas telpiskos datus. 
 
4. Teritorijas plānojumā nosaka un grafiskajā materiālā attēlo visas esošo objektu 

aizsargjoslas, t.sk., objektu, kuri izvietoti ārpus plānojuma teritorijas, aizsargjoslas, 
kas atrodas plānojuma teritorijas robežās. 

 
5. Apgrūtināto teritoriju (tai skaitā aizsargjoslu) robežas grafiski attēlo kā daudzstūrus, 

kas saistīti ar ATIS noteikumu 2.pielikumā noteikto klasifikācijas kodu. Apgrūtināto 
teritoriju robežas daudzstūri identificējami ar objekta, kam noteikta aizsargjosla, pilnu 
nosaukumu un adresi, ja tāda ir: 
5.1. MicroStation vidē vai AutoCad vidē apgrūtinātās teritorijas nepieciešams attēlot 

tā, lai katra teritorijas plānojumā attēlotā apgrūtinātā teritorija būtu izvietota datu 
līmenī, kura nosaukumu veido atbilstoši ATIS noteikumu 2.pielikumam. 

5.2. ArcMAP vidē plānojumā apgrūtinātās teritorijas nepieciešams attēlot tā, lai katra 
plānojumā attēlotā apgrūtinātā teritorija būtu izvietota informācijas slāĦi, kura 
nosaukumu veido atbilstoši ATIS noteikumu 2.pielikumam, vai arī, lai katrai 
attēlotajai apgrūtinātajai teritorijai būtu piesaistīts kvalifikācijas kods atbilstoši 
ATIS noteikumu 2.pielikumam. 

6. Teritorijas plānojuma grafiskajā materiālā attēlo ciemu robežas. 
7. Pašvaldība divu nedēĜu laikā pēc teritorijas plānojuma spēkā stāšanās Dienesta 

teritoriālajā struktūrvienībā iesniedz apstiprinātā teritorijas plānojuma eksemplāru 
atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumu Nr.1148 „Vietējās 
pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 48.2.apakšpunkta prasībām uz 
elektroniskā datu nesēja un kā iesietu dokumentu, pievienojot: pašvaldības lēmuma 
par teritorijas plānojuma  apstiprināšanu kopiju, informāciju par pašvaldības lēmuma 
publicēšanu laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, informāciju par teritorijas plānojuma 
grafiskās daĜas izstrādātāju un aizsargjoslu grafisko datu sagatavošanas mēroga 
noteiktību. 

saĦemta aktuāla kadastra 
informācija. 
4. Izpildīts, Ħemot vērā 
teritorijas plānojuma 
grafiskās daĜas karšu 
mērogu. 
5. Izpildīts. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Izpildīts. 
7. Izpildīts. 
 

17. Tukuma novada dome 31.10.2011. Lūdzam Jūs savā teritorijas plānojumā iekĜaut aizsargjoslas objektiem, kuri teritoriāli 
atrodas Tukuma novadā, taču to aizsargjoslas skar arī Jūsu novada teritoriju. 

Izpildīts. 

18. Kandavas novada dome 19.10.2011. Kandavas novada dome neizvirza nosacījumus un priekšlikumus Jaunpils novada 
teritorijas plānojuma izstrādei. 

- 

19. Dobeles novada pašvaldība 07.10.2011. 1. Pēc pastāvošās likumdošanas Bikstu pagasta teritorijas plānojumā 2007.–
2019.gadam ir iestrādātas aizsargjoslas sekojošiem objektiem, kuri atrodas arī 

1. ĥemts vērā. 
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Jaunpils novadā: 
� Virszemes ūdensobjektu aizsargjosla Biktsupei – 100 m, 
� Drošības aizsargjosla dzelzceĜa līnijai Jelgava – Liepāja noteikta 50 m no 

malējās sliedes dzelzceĜa katrā pusē, 
� Ekspluatācijas aizsargjosla dzelzceĜa līnijai Jelgava – Liepāja noteikta vienāda 

ar dzelzceĜa zemes nodalījuma joslas platumu, 
� Ekspluatācijas aizsargjosla gar maăistrālo gāzesvadu ar spiedienu virs 1,6 

megapaskāliem noteikta 15 m uz katru pusi no gāzesvada ass, 
� Drošības aizsargjosla gar maăistrālo gāzesvadu ar spiedienu virs 1,6 

megapaskāliem noteikta 150 m attālumā uz katru pusi no gāzesvada ass, 
� Ekspluatācijas aizsargjosla gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ar nominālo 

spriegumu 110 kilovoltu – 30 m attālumā no malējiem vadiem uz ārpusi no 
līnijas, 

� Ekspluatācijas aizsargjosla gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ar nominālo 
spriegumu 20 kilovolti – 20 m attālumā no malējiem vadiem uz ārpusi no līnijas, 

� Ekspluatācijas aizsargjosla gar 1. šėiras valsts autoceĜu P – 104 Tukums – Auce 
– Lietuvas robeža – 60 m no ceĜa ass uz katru pusi. 

2. Savukārt Annenieku pagasta teritorijas plānojumā 2005.–2017.gadam ir iestrādātas 
aizsargjoslas sekojošiem objektiem, kuri atrodas arī Jaunpils novadā: 
� Ekspluatācijas aizsargjosla dzelzceĜa līnijai Jelgava – Liepāja noteikta vienāda 

ar dzelzceĜa zemes nodalījuma joslas platumu, 
� Drošības aizsargjosla dzelzceĜa līnijai Jelgava – Liepāja noteikta 25 m no 

malējās sliedes dzelzceĜa katrā pusē, 
� Ekspluatācijas aizsargjosla gar 2.šėiras autoceĜu V – 1457 Annenieki – Jaunpils 

un pašvaldības ceĜiem – 30 m no ceĜa ass uz katru pusi, 
� Ekspluatācijas aizsargjosla gar apakšzemes kabeĜu un gaisvadu sakaru līnijām 

noteikta 2,5 metru attālumā no apakšzemes kabeĜu līnijas vai no gaisvadu līnijas 
ass. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ĥemts vērā. 

20. Brocēnu novada pašvaldība 19.09.2011. Brocēnu novada pašvaldība neizvirza īpašus nosacījums Jaunpils novada teritorijas 
plānojuma izstrādei 2013.–2024.gadam. 

- 
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4. ZiĦojums par vērā Ħemtajiem un noraidītajiem fizisko un juridisko personu priekšlikumiem un 
iebildumiem 
 
Nr. Ierosinātājs Kadastra numurs SaĦemšanas datums Priekšlikums 
1. Nav saĦemts - - - 
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5. Teritorijas plānojuma izstrādes materiāli pēc 1.redakcijas izstrādes 
5.1. PaziĦojumi oficiālajos masu saziĦas līdzekĜos 
5.1.1. PaziĦojums laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” par teritorijas plānojuma 1.redakcijas sabiedrisko 
apspriešanu (11.09.2012.) 
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5.1.2. PaziĦojums laikrakstā „Tukuma Neatkarīgās ZiĦas” par teritorijas plānojuma 1.redakcijas sabiedrisko 
apspriešanu (2012.gada 7.septembris) 
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5.1.3. PaziĦojums Jaunpils novada pašvaldības mājas lapā www.jaunpils.lv par teritorijas plānojuma 
1.redakcijas sabiedrisko apspriešanu 
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5.2. Citas publikācijas masu saziĦas līdzekĜos 
5.2.1. Publikācija SIA „Metrum” mājas lapā www.metrum” par teritorijas plānojuma 1.redakcijas sabiedrisko 
apspriešanu 
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5.3. Citi materiāli 
5.3.1. Informatīvs materiāls par teritorijas plānojuma 1.redakcijas sabiedrisko apspriešanu 
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5.3.2. Sabiedriskās apspriešanas sanāksmju protokoli 
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5.3.3. Sabiedriskās apspriešanas sanāksmju prezentācija 
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6. Institūciju un kaimiĦu pašvaldību sniegtie atzinumi par teritorijas plānojuma 1.redakciju, t.sk. 
Jaunpils novada domes pieprasījuma vēstule 
6.1. Institūciju sniegtie atzinumi par teritorijas plānojuma 1.redakciju, t.sk. Jaunpils novada domes 
pieprasījuma vēstule 



Izstrādes procesa materiāli 

Jaunpils novada dome 127



Izstrādes procesa materiāli 

Jaunpils novada dome 128

6.1.1. Valsts vides dienesta Ventspils reăionālā vides pārvalde 
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6.1.2. Valsts kultūras pieminekĜu aizsardzības inspekcija 
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6.1.3. VAS „Latvijas Valsts ceĜi” 
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6.1.4. Veselības inspekcija 
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6.1.5. Dabas aizsardzības pārvalde 
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6.1.6. AS „Latvenergo” 
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6.1.7. AS „Latvijas Gāze” 
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6.1.8. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests 
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6.1.9. Rīgas plānošanas reăions 
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6.1.10. VSIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” 
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6.1.11. Valsts meža dienesta ZiemeĜkurzemes virsmežniecība 
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6.1.12. AS „Latvijas Valsts meži” 
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6.1.13. SIA „Lattelecom” 
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6.1.14. VAS „Latvijas DzelzceĜš” 
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6.1.15. VA „Civilās aviācijas aăentūra” 
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6.1.16. Valsts zemes dienests 
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6.1.17. SIA „Bite Latvija” 
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6.2. KaimiĦu pašvaldību sniegtie atzinumi par teritorijas plānojuma 1.redakciju, t.sk. Jaunpils 
novada domes pieprasījuma vēstule 
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6.2.1. Tukuma novada dome 
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6.2.2. Kandavas novada dome 
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6.2.3. Dobeles novada pašvaldība 
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6.2.4. Brocēnu novada pašvaldība 
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6.3. ZiĦojums par institūciju un kaimiĦu pašvaldību atzinumu ievērošanu 
 

Nr. 
p.k. 

Institūcijas 
nosaukums/atzinuma 
saĦemšanas datums 

Sniegtais atzinums 
Komentārs par iestrādi Jaunpils novada 
teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam 

pilnveidotajā 1.redakcijā 
1. Valsts vides dienesta 

Ventspils reăionālā vides 
pārvalde 
 
10.10.2012. vēstule (saĦemts 
elektroniski) 

[...] 
Valsts vides dienesta Ventspils reăionālā vides pārvalde (tālāk konstatē, ka Jaunpils 
novada teritorijas plānojuma 1.redakcija izstrādāta, Ħemot vērā Ministru kabineta 
06.10.2009. noteikumus Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas 
noteikumi”, citus spēkā esošos normatīvos aktus un Pārvaldes 27.09.2011. atzinumā 
Nr.9.5.-33/16 iekĜautās rekomendācijas 

- 

2. Valsts kultūras pieminekĜu 
aizsardzības inspekcija 
 
SaĦemts 08.10.2012. 

[....] 
Izvērtējot iesniegto materiālu, Inspekcija kultūras mantojuma aizsardzības aspektā 
atzinīgi vērtē izstrādāto teritorijas plānojuma 1.redakciju. Korekti izstrādāta 
plānojuma grafiskā daĜa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi. 

Lai nodrošinātu arheoloăiskā mantojuma aizsardzību, lūdzam Teritorijas izmantošanas 
un apbūves noteikumu (turpmāk TIAN) sadaĜu 3.6. papildināt ar šādu prasību: 

„Arheoloăisko pieminekĜu teritorijās nav pieĜaujama jaunu objektu būvniecība, karjeru 
izstrāde, jaunu ceĜu ierīkošana un citi ar zemes reljefa pārveidošanu saistīti darbi. 
Jebkura saimnieciskā darbība kultūras pieminekĜu teritorijās vai aizsardzības zonās 
veicama ar Valsts kultūras pieminekĜu inspekcijas atĜauju”. 

Inspekcija kopumā atbalsta Jaunpils novada teritorijas plānojuma 1.redakciju, bet lūdz 
gala redakcijā veikt minētos precizējumus. 

Priekšlikums atbalstīts, iekĜaujot Teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumos jaunu 
punktu 3.6.sadaĜā „Prasības valsts aizsargājamo 
kultūras pieminekĜu aizsardzībai”. 
 

3. VSIA „Zemkopības 
ministrijas nekustamie 
īpašumi” 
 
SaĦemts 08.10.2012. 

[...] 
Izvērtējot Jaunpils novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam 1.redakcijas 
Paskaidrojuma raksta sadaĜas 3.3.1. „ŪdeĦu teritorijas”, 3.3.3. „Lauksaimniecības 
zemes”, 4.3. „Aizsargjoslas un tauvas joslas” un Teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumu sadaĜas 3.16. „Aizsargjoslas”, 5.3.1. „ŪdeĦu teritorijas”, 5.3.4. „Lauku 
zemes”, un Pārskata par teritorijas plānojuma izstrādi sadaĜu 3.3. „ZiĦojums par 
institūciju nosacījumu ievērošanu” un to atbilstību VSIA „ZMNĪ” 2011.gada 
23.septembra nosacījumiem Nr.K/203, Kurzemes reăiona meliorācijas nodaĜai nav 
iebildumu pret Jaunpils teritorijas plānojuma 1.redakcijas risinājumiem. 
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Vienlaikus informējam, ka mainījusies ekspluatācijas aizsargjoslu ap meliorācijas būvēm 
un ierīcēm noteikšanas metodika lauksaimniecībā izmantojamās zemēs un meža 
zemēs – spēkā ir LR MK 2012.gada 02.maija Noteikumi Nr.306 (agrāk LR MK 2003.g. 
13.maija Noteikumi Nr.258). 

Norādām uz neprecizitāti Paskaidrojuma raksta sadaĜas „Lauksaimniecības zemes” 
otrajā rindkopā – kā informācijas sniedzēja kĜūdaini norādīta Zemgales reăiona 
meliorācijas nodaĜa, pareizi jābūt Kurzemes reăiona meliorācijas nodaĜa. 

 
 
 
 
 
Precizēta Paskaidrojuma raksta 3.3.3.sadaĜa 
„Lauksaimniecības zemes”. 

4. Dabas aizsardzības 
pārvalde 
 
SaĦemts 08.10.2012. 

[...] 
Esam iepazinušies ar minēto vēstuli un plānojuma dokumentiem, un secinām, ka 
kopumā tie atbilst Pārvaldes sniegtajiem nosacījumiem, tajos ir nepieciešams 
veikt sekojošus papildinājumus un labojumus. 

Dabas pieminekĜu sarakstu un karti atbilstoši Ministru kabineta 16.03.2010. noteikumu 
Nr.264 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas 
noteikumi” 38.2.apakšpunktam, lūdzam papildināt ar vairākiem aizsargājamo koku – 
dižkoku ierakstiem (dati apskatāmi Dabas aizsardzības pārvaldes mājas lapā Dabas 
datu informācijas sistēmā Ozols [...]. Tabulas teksta daĜa un kartes sasaistāmas, 
izmantojot numerāciju, lai ikviens dabas piemineklis būtu precīzi identificējams. 

Kartēs par Jaunpils novada plānotā (atĜautā) izmantošanu un pašreizējo izmantošanu 
leăendās lūdzam attēlot visus kartē lietotus apzīmējumus. Turpat lūdzam iezīmēt 
arī ceturto novada teritorijā esošo mikroliegumu (centra koordinātas X 441647, Y 
294099), kā arī veikt atbilstošu to skaita labojumu no 3. uz 4. sējuma „Teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumi” 17.lpp. 109.punktā un 38.lpp. Paskaidrojuma 
rakstā. Kartē lūdzam neminēt īpaši aizsargājamās sugas nosaukumu, kurai 
mikroliegums izveidots. 

 

Plānojuma grafiskajā daĜa attēlot ar Sosnovska latvāĦiem invadētās platības un 
Ħemt vērā tās plānojuma risinājumos (informācija par Sosnovska latvāĦa invadēto 
teritoriju izplatību pieejama Valsts augu aizsardzības dienesta interneta mājas lapā: [...]. 

 

Atzīmējamas vēl atsevišėas nelielas neprecizitātes vārdu pareizrakstībā. 

 
 
 
 

Precizēta Paskaidrojuma raksta 3.3.6.sadaĜa 
„Aizsargājamās dabas teritorijas un objekti”. 
 
 
 
 

Attiecībā uz Grafiskās daĜas kartē attēlotajiem 
apzīmējumiem, priekšlikums netiek atbalstīts – 
leăendā netiek norādīti topogrāfiskie apzīmējumi. 
Grafiskajā daĜā iezīmēts ceturtais Jaunpils novada 
teritorijā esošais mikroliegums, t.sk. izslēdzot 
informāciju par sugu nosaukumiem, kuriem 
mikroliegumi izveidoti. Paskaidrojuma raksta un 
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 
attiecīgajās sadaĜās precizēta informācija. 
Priekšlikums nav atbalstīts, Ħemot vērā, ka šī ir 
informatīva rakstura informācija. Papildināta 
Paskaidrojuma raksta 3.6. sadaĜa „Vides stāvoklis” 
ar informāciju par Sosnovska latvāĦu izplatības 
teritorijām Jaunpils novada teritorijā. 
Precizēts. 
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Pēc minēto labojumu iestrādes apskatītie plānojuma dokumenti atbildīs Īpaši 
aizsargājamo dabas teritoriju izveidošanas un īpaši aizsargājamo sugu un 
biotopu, kā arī vērtīgo ainavu aizsardzības mērėiem un uzdevumiem. Izsakām 
viedokli, ka pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumu Nr.1148 
„Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 42.2.apakšpunktu, Jaunpils 
novada teritorijas plānojuma pirmā redakciju pilnveidojama atbilstoši iepriekš 
minētajam pirms galīgās redakcijas noteikšanas. 

24.10.2012. pieĦemts Jaunpils novada domes 
lēmums par Jaunpils novada teritorijas plānojuma 
2013.-2024.gadam 1.redakcijas pilnveidošanu un 
galīgās redakcijas izstrādi. 

 

5. Rīgas plānošanas reăions 
 
SaĦemts 03.10.2012. 

[...] 
Izvērtējot Jaunpils novada TP, vadoties pēc PRP sniegtajiem nosacījumiem Jaunpils 
novada teritorijas plānojuma izstrādei (28.09.2011. vēstule Nr.SA-245) un RPR Telpiskā 
(teritorijas) plānojuma vadlīnijām un perspektīvas (turpmāk – RPR Vadlīnijas un RPR 
Perspektīva), RPR secina, ka Jaunpils novada TP paredz iespēju „Mežu teritorijās” 
(M) viensētas ierīkošanai un nepieciešamo dzīvojamo un saimniecības ēku un 
būvju būvniecībai (TIAN 306.2.), kas ir pretrunā RPR Vadlīnijām, kur teikts, ka 
mežsaimniecības zemēs jaunu viensētu un cita veida apbūve nav plānojuma 
(1.2.1.nodaĜas 4.p., 1.4.1.nodaĜas 3.p.). 

RPR rekomendē Jaunpils novada teritorijas plānojumā iekĜaut tematisko karti 
„Transporta attīstības shēma” (skat. Viesatu pag. teritorijas plānojumu 2007.-
2019.gadam), kas būtu ērti izmantojama kā informatīvs materiāls, komunicējot gan ar 
valsts institūcijām, gan iespējamajiem investoriem. 

Vēršam Jūsu uzmanību uz to, ka Jaunpils novada TP Grafiskās daĜas kartēs daĜēji 
nav nolasāmas ciemu robežas, jo tās pārklāj vietējās nozīmes augstvērtīgo 
lauksaimniecības teritoriju apzīmējums. RPR lūdz izvērtēt augstākminēto un veikt 
korekcijas Jaunpils novada TP 1.redakcijas materiālos. 

 
Priekšlikums atbalstīts un Teritorijas izmantošanas 
un apbūves noteikumu sadaĜā 5.3.2. „Mežu 
teritorijas” svītrots punkts, ar kuru kā 
papildizmantošana tika atĜauts mežu teritorijās 
veidot viensētu. 
 
 
 

DaĜēji atbalstīts. Skatīt Paskaidrojuma rakstu. 

 

 

Precizētas Grafiskās daĜas kartes. 

 

 
6. AS „Latvijas Valsts meži” 

Zemgales mežsaimniecība 
 
SaĦemts 08.10.2012. 

AS „Latvijas Valsts meži” Zemgales mežsaimniecība ir izskatījusi Jaunpils novada 
teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam 1.redakciju un konstatējusi, ka plānojums 
neatbilst LVM izsniegtajiem nosacījumiem. Zemgales mežsaimniecība nesaskaĦos 
teritorijas plānojumu un lūdz veikt sekojošus labojumus: 

Paskaidrojuma rakstā 36.lpp. noteikto papildināt ar: ....Un derīgos izrakteĦus... 

RISINĀJUMI sadaĜā papildināt ar sekojošu informāciju: Jaunpils novada teritorijas 
plānojums atĜauj veidot karjerus un iegūt derīgos izrakteĦus novada teritorijā saskaĦā ar 
spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, nenosakot speciālus ierobežojumus.... 

 
 
 
 

Precizēta Paskaidrojuma raksta 3.3.4.sadaĜa 
„Derīgo izrakteĦu ieguves teritorijas”. 
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Paskaidrojuma rakstā un Grafiskajā daĜā nav iekĜauta rakstiska informācija un nav 
pievienota karte par LVM valsts mežos noteikto zonējumu pēc apsaimniekošanas 
mērėa (slāĦus, kartes un aprakstus esam jums nosūtījuši): 

Valsts mežs novadā – 4845 ha. 
Valsts meži tiek iedalīti trīs zonās pēc apsaimniekošanas mērėiem: 

� Dabas zonas meži 432 ha (8,9% no kopējās novada valsts meža platības) – 
galvenais apsaimniekošanas mērėis ir dabas daudzveidības saglabāšana. 
Plāno tikai tās darbības, kas neapdraud, bet paaugstina teritorijas aizsardzības vērtību, 
neplāno un neveido galveno cirti, izĦemot izlases cirti, neplāno meža meliorācijas 
sistēmu renovāciju, rekonstrukciju, jaunu meža ceĜu būvi, zemes dzīĜu ieguvi, zemes 
nomu plāno tikai tādām darbībām, kas nav pretrunā ar teritorijas dabas vērtību 
saglabāšanu; 

� Rekreācijas zonas meži 88 ha (1,8%) – galvenais apsaimniekošanas mērėis ir 
rekreācija, vides izziĦa un ainavu aizsardzība. 
Saimniecisko darbību plāno un veic, Ħemot vērā meža ainavu vizuālās plānošanas 
principus un saskaĦā ar rekreācijas mežu masīva individuālo apsaimniekošanas plānu, 
kas nodrošina teritorijas rekreācijas un ainavisko vērtību saglabāšanu un uzlabošanu. 
Līdz apstiprināta rekreācijas mežu masīva individuālā plāna izstrādei, mežaudzēs 
neplāno un neveic kailcirtes, neplāno un neveic zemes dzīĜu ieguvi, zemes nomu plāno 
tikai tādām darbībām kas nemazina teritorijas rekreācijas un ainavisko vērtību. 

� Mežsaimnieciskie meži 4325 ha (89,3%) – galvenais apsaimniekošanas mērėis ir 
augstvērtīgas koksnes audzēšana. 

Lūdzam iekĜaut Teritorijas plānā arī rakstisku informāciju tabulas veidā par LVM 
esošajiem un plānotajiem meža ceĜiem (Grafiskajā daĜa šī informācija ir iekĜauta). 
 
 
 
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos: 

SadaĜu 305.1. Mežsaimnieciska teritorijas izmantošana izteikt sekojoši un papildināt 
ar: 
305.1.1. mežsaimnieciska izmantošana – meža apsaimniekošana un izmantošana; 

 
DaĜēji atbalstīts. Paskaidrojuma raksta 
3.3.2.sadaĜā „Mežu teritorijas” sniegta informācija 
par valsts mežu iedalījumu zonās pēc 
apsaimniekošanas mērėiem. Grafiskās daĜas 
kartēs netiek attēlots valsts mežu noteiktais 
zonējums.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DaĜēji atbalstīts. Paskaidrojuma rakstā sniegta 
vispārīga informācija par Jaunpils novada teritorijā 
esošo meža ceĜu kopgarumu un plānotajiem 
būvējamajiem un rekonstruējamiem AS „Latvijas 
Valsts meži” uzĦēmuma ceĜiem. 
 
Netiek atbalstīts priekšlikums papildināt Teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumu sadaĜu 
305.1. „Mežsaimnieciska teritorijas izmantošana”, 
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305.1.2. satiksmes infrastruktūras objektu zeme; 
305.1.3. derīgo izrakteĦu iegūšana, veicot zemes transformāciju; 
305.1.4. dabas pamatnes un rekreācijas nozīmes zeme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
311.punktā izdarīt izmaiĦas: Transformācija veicama saskaĦā ar spēkā esošajiem 
normatīvajiem aktiem. 

 

3.13.punktā Prasības derīgo izrakteĦu ieguvei 156.punktā svītrot ... kā arī 
mežizstrādes transportēšanas ceĜi jāsaskaĦo ar Jaunpils novada administrāciju.... 
(punktā ir runa par derīgajiem izrakteĦiem un tad neloăiski šajā vietā runāt par 
mežizstrādi). 

Uzskatam, ka šāds nosacījums pēc būtības ir nepamatots. Jautājums - kāpēc LVM 
jāsaskaĦo ar novadu arī pašiem LVM un privātajiem īpašniekiem piederošie ceĜi??? 
Teritorijas plānā varētu būt punkts, ka jāsaskaĦo ar novadu tad, ja kokmateriālu 
transportēšanai tiek izmantoti pašvaldībai piederošie ceĜi, bet šim punktam jāatrod cita 
piemērota vieta (ne pie sadaĜas par derīgajiem izrakteĦiem) un noteikti jānorāda, kādos 
gadījumos jāveic šī saskaĦošana. 
 
Grafiskajā daĜā: 
Sekojošas derīgo izrakteĦu atradnes, kas atrodas AS „Latvijas Valsts meži” 
apsaimniekošanā nav atzīmētas grafiskajā daĜa kā Derīgo izrakteĦu ieguves teritorijām: 
smilts atradne „MiltiĦkalns”, smilts grants atradne „LibārtiĦi”, kūdras atradne „Ēnavas 
purvs”. Lūdzam attēlot šīs teritorijas grafiskajā daĜā ar Derīgo izrakteĦu ieguves 
teritorijām paredzēto apzīmējumu. 

izsakot to šādā redakcijā: 
305.1.1. mežsaimnieciska izmantošana – meža 
apsaimniekošana un izmantošana; 
305.1.2. satiksmes infrastruktūras objektu zeme; 
305.1.3. derīgo izrakteĦu iegūšana, veicot zemes 
transformāciju; 
305.1.4. dabas pamatnes un rekreācijas nozīmes 
zeme. 

Priekšlikuma noraidījums pamatojams ar to, ka šie 
papildinājumi dublē jau Teritorijas izmantošanas 
un apbūves noteikumu 3.1.sadaĜā „Visās teritorijās 
atĜautā izmantošana” noteikto. 

Atbalstīts priekšlikums par 311.punktā veicamām 
izmaiĦām: transformācija veicama saskaĦā ar 
spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

Atbalstīts priekšlikums par 3.13.punktā „Prasības 
derīgo izrakteĦu ieguvei” 156.punktā 
nosakāmajām prasībām. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Priekšlikums netiek atbalstīts. Grafiskās daĜas 
kartēs netiek attēlotas derīgo izrakteĦu ieguves 
teritorijas. SaskaĦā ar Teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumiem, derīgo izrakteĦu ieguve 
atĜauta gan „Lauku zemēs”, gan „Mežu teritorijās”. 
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Pēc izmaiĦu veikšanas lūdzam atkārtoti iesniegt plānojuma grafisko daĜu vektoru 
datu formātā (shp., dgn.). 

Pamatojoties uz Jaunpils novada domes 
28.11.2012. lēmumu, tiks nodrošināta iespēja 
iepazīties ar sagatavoto Jaunpils novada teritorijas 
plānojuma 2013.-2024.gadam galīgo redakciju un 
iesniegt atsauksmes. 

7. Valsts meža dienesta 
Zemgales virsmežniecība 
 
SaĦemts 01.10.2012. 

Pēc Jūsu vēstules Nr.8-4.12/313 no 10.09.2012., izvērtējot Jaunpils novada teritorijas 
plānojuma 1.redakciju, vēlamies sniegt sekojošus ieteikumus: 

1. I sējums. Paskaidrojuma raksts: 
1.1. 34.lpp. SadaĜas 3.2.2. „Meža teritorijas” 3.rindkopas pēdējo teikumu jāprecizē no 

„Mežu sastāvu galvenokārt veido skuju koki (priedes, egles) un sīklapu koki kā 
bērzs” uz „Mežu sastāvu galvenokārt veido skuju koki (priedes, egles) un lapu koki 
kā bērzs”; 

1.2. 38.lpp. SadaĜas 3.3.6. „Aizsargājamās dabas teritorijas un objekti” 4.rindkopu 
jāprecizē no „Jaunpils novadā ar Valsts meža dienesta rīkojumu ir izveidoti 3 
mikroliegumi, kas ir ornitoloăiskie mikroliegumi, lai aizsargātu retas un 
aizsargājamas putnu un to ligzdošanas vietas, t.i., mikroliegums melnajam stārėim 
– Ciconia nigra, ar kopējo platību 25,8 ha, mikroliegums jūras ērglim – Kaliaeetus 
albicilla ar kopējo platību 117,9 ha (buferjoslas platība 3,8 ha platībā) un 
mikroliegums mazajam ērglim – Aquila pomarina, ar kopējo platību 6,7 ha” uz 
„Jaunpils novada ar Valsts meža dienesta rīkojumu ir izveidoti 4 mikroliegumi, kas 
ir ornitoloăiskie mikroliegumi, lai aizsargātu retas un aizsargājamas putnu sugas un 
to ligzdošanas vietas, t.i., mikroliegums melnajam stārėim – Ciconia nigra, ar 
kopējo platību 25,3 ha, mikroliegums jūras ērglim – Haliaeetus albicilla ar kopējo 
platību 117,3 ha (buferjoslas platība 3,9 ha platībā), mikroliegums mazajam ērglim 
– Aquila pomarina, ar kopējo platību 13,2 ha un zivērglim – Pandion lliaetus, ar 
kopējo platību 25,3 ha (buferzonas platība 18,4 ha)”; 
1.3. 43.lpp. tabulā jāprecizē pirms 49.ieraksta „Statuss: Retais svešzemju sugas 
koks” uz Statuss „Citzemju sugas koks”. 

2. III sējums. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi: 
1.1. 17.lpp. 106.punktu jāprecizē no „Kokam, sasniedzot 16.03.2010. Ministru kabineta 

noteikumos Nr.264 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un 
izmantošanas noteikumi” noteiktos izmērus, tas tiek iekĜauts aizsargājamo dabas 
teritoriju sarakstā” uz „Kokam, sasniedzot 16.03.2010. Ministru kabineta 

 
 
 

Precizēta Paskaidrojuma raksts 3.2.2. sadaĜa 
„Mežu teritorijas”. 
 
 
Precizēta Paskaidrojuma raksta 3.3.6.sadaĜa 
„Aizsargājamās dabas teritorijas un objekti”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Precizēta Paskaidrojuma raksta 1.tabula 
„Aizsargājami koki Jaunpils novadā”. 
 

Atbalstot priekšlikumu, veikti precizējumi 
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 
17.lpp. 106.punktā. 
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noteikumos Nr.264 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un 
izmantošanas noteikumi” noteiktos izmērus, tas tiek iekĜauts aizsargājamo dabas 
pieminekĜu sarakstā”. 

Izvērtējot Jaunpils novada teritorijas plānojuma 1.redakciju, konstatēts, ka kopumā 
redakcija atbilst spēkā esošiem meža nozares normatīvajiem aktiem. 

8. AS „Latvijas Gāze” 
 
SaĦemts 04.10.2012. 

[...] 
Teritorijas plānojumā ir sniegts objektīvs informatīvais materiāls par Jaunpils novada 
teritorijas pašreizējo un plānoto izmantošanu, noteikti teritorijas attīstības mērėi, 
uzdevumi un to izpildes secība. 

Izsakām šādus iebildumus teritorijas plānojuma grafiskajai daĜai: 
- lūdzam attēlot zemā spiediena gāzesvadus, 
- augstā, vidējā un zemā spiediena gāzesvadiem noteikt atšėirīgus apzīmējumus, 

Ħemot vērā, ka, saskaĦā ar Aizsargjoslu likumu, tiem noteiktas dažādas 
ekspluatācijas aizsargjoslas. 

Izstrādāto Jaunpils novada teritorijas plānojuma 1.readakciju var izmantot par pamatu 
Jaunpils novada teritorijas perspektīvās gāzes apgādes plānojuma (gazifikācijas 
shēmas) izstrādei, ko noteikt turpmākajā teritorijas detalizētā plānošanā. 

Pozitīvs atzinums tiks sniegts pēc augstāk minēto nosacījumu izpildes. 

 
 
 
 

Precizētas Grafiskās daĜas kartes. 

9. VAS „Latvijas DzelzceĜš” 
 
SaĦemts 12.10.2012. 

[...] 
Izskatot Jaunpils novada teritorijas plānojuma 1.redakcijas materiālus Jaunpils novada 
pašvaldības mājas lapā www.jaunpils.lv, neiebilstam pret risinājumiem un sniedzam 
pozitīvu atzinumu. 

– 

10. VAS „Latvijas Valsts ceĜi” 
 
SaĦemts 24.10.2012. 

VAS „Latvijas Valsts ceĜi” Kurzemes reăiona Tukuma nodaĜa iepazinās ar Jaunpils 
novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam pirmo redakciju iesaka dažus 
papildinājumus un labojumus: 

I sējums. Paskaidrojuma raksts. 
3.4. Satiksmes infrastruktūra – Valsts vietējie autoceĜi – divreiz atkārtojas ceĜš V1459 
Aizupe – AlkšĦi – Strutele – AuziĦas 
III sējums. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 
168.6. Aizsargjoslas gar ielām, autoceĜiem un dzelzceĜu: 
168.6.1.2. – divreiz atkārtotas ceĜš V1459 Aizupe – AlkšĦi – Strutele – AuziĦas 

 
 
 
 

Precizēta Paskaidrojuma raksta 3.4.sadaĜa 
„Satiksmes infrastruktūra”. 
Precizēts Teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumu punkts (169.6.1.2.). 
 

11. AS „Latvenergo” [...]  
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SaĦemts 18.10.2012. 

AS „Latvenergo” 
Lūdzam papildināt Teritorijas plānojuma Teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumu 118.punktu, izskatot to šādā redakcijā: „Jaunveidojamo zemes vienību 
minimālās platības neattiecas uz zemes vienībām, kas tiek atdalītas satiksmes vai 
inženierkomunikāciju, vai inženiertehniskās apgādes tīklu un to objektu izvietošanai. 
Šajā gadījumā zemes vienību veido atbilstoši konkrētā objekta izvietošanas un 
apsaimniekošanas nepieciešamībai.” 
 
AS „Sadales tīkls” 
Iebildumu par izstrādāto Jaunpils novada teritorijas plānojumu nav. Tomēr gribam 
darīt Jums zināmu, ka paskaidrojuma raksta p.3.5. „Inženiertehniskā apgāde” (46.lpp.) 
minētie SPRK noteikumi Nr.74 un Nr.280 ir zaudējuši spēku. Teritorijas plānojumā būtu 
lietderīgi minēt šo informāciju sekojošā redakcijā: 
„Jaunu elektroietaišu pieslēgšana un atĜautās slodzes palielināšana notiek saskaĦā ar 
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprinātiem „Sistēmas pieslēguma 
noteikumiem elektroenerăijas sistēmas dalībniekiem”. Sistēmas pieslēguma ierīkošana 
elektroenerăijas ražotājiem veicama saskaĦā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas 
komisijas apstiprinātiem ražotājiem veicama saskaĦā ar Sabiedrisko pakalpojumu 
regulēšanas komisijas apstiprinātiem „Sistēmas pieslēguma noteikumi elektroenerăijas 
ražotājiem”. 
 
AS „Latvijas Elektriskie tīkli” 
Internetā pieejamais teritorijas plānojuma projekts no elektroenerăijas pārvades tīkla 
viedokĜa ir atzīstams par pieĦemamu. 

Sakarā ar to, ka novada teritoriju šėērso pārvades tīkla 110 kV elektrolīniju, informējam 
Jūs par nepieciešamajiem pasākumiem cilvēku drošībai un elektrolīniju aizsardzībai: 

1. Pašvaldības nosacījumos detālplānojumu un būvprojektu izstrādāšanai, kuru 
teritorija atrodas 110 kV elektrolīnijas aizsargjoslā, kā arī ielu/ceĜu un 
inženierkomunikāciju būvprojektu izstrādāšanai elektrolīnijas aizsargjoslā, vai arī 
plānojot tādu objektu būvniecību, kuri atrodas ārpus elektrolīnijas aizsargjoslas, bet 
iespējama šo objektu aizsargjoslas pārklāšanās, iekĜaut prasību par nosacījumu vai 
tehnisko noteikumu saĦemšanu un projektu saskaĦošanu ar AS „Latvijas 
elektriskie tīkli”, Rīgā, Dārzciema ielā 86, LV-1073. 

 
Precizēts Teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumu punkts (119.). 
 
 
 
 
 
 
Precizēta Paskaidrojuma raksta 3.5.sadaĜa 
„Inženiertehniskā apgāde”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
– 
 

PieĦemts zināšanai. 
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2. Plānojot ielu/ceĜu un ar tiem saistīto objektu, kā arī inženierkomunikāciju 
novietojumu paralēli vai šėērsojumos ar 110 kV elektrolīniju un tuvošanos tai, 
novērtēt nepieciešamību veikt šīs elektrolīnijas rekonstrukciju ar mērėi ievērot 
nepieciešamos savstarpējos horizontālos un vertikālos attālumus saskaĦā ar 
Latvijas energostandarta „Gaisvadu elektropārvades līnijas (GL) ar spriegumu 110-
330 kV (LEK 135, 2012.gads, 1.izdevums), MK noteikumu Nr.1069 „Noteikumi par 
ārējo inženierkomunikāciju izvietojumu pilsētās, ciemos un lauku teritorijās”, 
Aizsargjoslu likuma 45.panta, MK noteikumu Nr.982 „Enerăētikas infrastruktūras 
objektu aizsargjoslu noteikšanas metodika” un citu inženierkomunikāciju 
būvnormatīvu prasībām. 

3. Plānojot būvniecību 110 kV elektrolīnijas tuvumā, ēkas būves un paralēli novietotas 
ielas/ceĜus paredzēt ārpus elektrolīnijas aizsargjoslas. 

4. 110 kV elektrolīnijas balstu novietojumu paredzēt ārpus ielu sarkano līniju 
teritorijām. 

12. Valsts ugunsdzēsības un 
glābšanas dienests 
 
SaĦemts 12.10.2012. 

[...] Izstrādājot teritorijas plānojumu ir Ħemti vērā VUGD 2011.gada 22.septembrī 
izsniegtie nosacījumi Nr.22/1430, par ugunsdzēsības depo būvniecībai paredzētā 
zemes gabala iekĜaušanu Jaunpils novada teritorijas plānojuma dokumentos. 
[....] 

– 

13. Veselības inspekcija 
 
SaĦemts 26.09.2012. 

[...] 
Izvērtējot atbilstību higiēnas prasībām, Veselības Inspekcijas Zemgales kontroles 
nodaĜa neiebilst Jaunpils novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam 1.redakcijas 
projekta risinājumam. 

– 

14. Valsts zemes dienests 
 
SaĦemts elektroniski 
04.10.2012. 

Valsts zemes dienests (turpmāk – Dienests), izskatot 2012.gada 13.septembrī 
saĦemto Jaunpils novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam 1.redakciju, 
informē, ka plānojums atbilst Dienesta nosacījumiem. 

Norādām, ka Dienesta uzdevumos neietilpst noteikto aizsargjoslu lielumu (platības) un 
aizsargjoslu (apgrūtināto teritoriju klasifikācijas) kodu atbilstības pārbaude. 

Atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumiem Nr.1148 „Vietējās 
pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi”, apstiprinātu vietējās pašvaldības 
teritorijas plānojuma eksemplāru kā iesietu dokumentu, pievienojot pašvaldības 
lēmuma par teritorijas plānojuma apstiprināšanu kopiju, informāciju par pašvaldības 
lēmuma publicēšanu laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, kā arī teritorijas plānojuma 
grafiskos materiālus, kuros attēlota teritorijas plānotā (atĜautā) izmantošana un 

– 

 

 

 

Tiks nodrošināts pēc saistošo noteikumu 
apstiprināšanas. 
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aizsargjoslas (vektordatu formā LKS-92 koordinātu sistēmā) uz elektroniskā datu 
nesēja, pašvaldība iesniedz atbilstošajā Dienesta teritoriālajā struktūrvienībā divu 
nedēĜu laikā pēc vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma spēkā stāšanās. 

15. VA „Valsts Civilās aviācijas 
aăentūra” 
 
SaĦemts 25.09.2012. 

Atbilstot uz Jūsu 2012.gada 10.septembra vēstuli Nr.8-4.12/313, valsts aăentūra 
„Civilās aviācijas aăentūra” ir izvērtējusi Jaunpils novada teritorijas plānojuma 2013.-
2024.gadam 1.redakcijas materiālus un neiebilst pret minēto plānojumu. 

– 

16. SIA „Lattelecom” 
 
SaĦemts 12.11.2012. 

[...] SIA „Lattelecom” ir izskatījis izstrādāto Jaunpils novada teritorijas plānojumu no 
elektronisko sakaru tīklu attīstības viedokĜa un sniedz tam savu pozitīvo atzinumu. 

– 

17. SIA „Latvijas Mobilais 
Telefons” 

Nav saĦemts. – 

18. SIA „Tele 2” Nav saĦemts. – 
19. SIA „BITE Latvija” 

 
SaĦemts 20.09.2012. 

Kopumā SIA „BITE Latvija” nav iebildumu pret Jaunpils novada teritorijas plānojuma 
2013.-2024.gadam 1.redakciju”. 

– 

20. SIA „Latvijas Propāna Gāze” Nav saĦemts. – 
21. Brocēnu novada pašvaldība 

 
SaĦemts 18.10.2012. 

[...] nolemj neizvirzīt īpašus nosacījumus Jaunpils novada teritorijas plānojuma 
1.redakcijai. 

 

22. Tukuma novada dome 
 
SaĦemts 16.10.2012. 

Tukuma novada Dome ir iepazinusies ar Jaunpils novada teritorijas plānojuma 
1.redakcijas materiāliem un tai nav iebildumu pret izstrādāto redakciju. 

Lūdzam papildināt teritorijas plānojuma galīgo redakciju ar sekojošo: 
� Teritorijas plānojuma grafiskajā materiālā norādīt robežojošo pašvaldību 

nosaukumus un to robežas pie Jaunpils novada pašvaldības robežām. 

 
 
 

Precizētas Grafiskās daĜas kartes. 
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Papildus iepriekšminētajam, lūdzam Jūs iesniegt informāciju saraksta veidā ar 
objektiem (to nosaukums, adrese, aizsargjoslas platums), kuri atrodas Jūsu novada 
teritorijā, bet kuru aizsargjoslas atrodas arī Tukuma novadā, lai būtu iespējams to 
korekti attēlot Tukuma novada teritorijas plānojumā. Pēc Jaunpils novada teritorijas 
plānojuma apstiprināšanas, lūdzam iesniegt teritorijas plānojuma grafisko materiālu 
digitālā veidā LKS-92 koordinātu sistēmā dwg* vai dgn* formātā, lai to korekti varētu 
salāgot ar Tukuma novada plānojumu. 

23. Dobeles novada pašvaldība 
 
SaĦemts 01.10.2012. 

[...] Pašvaldībai nav iebildumu un ierosinājumu pret izstrādāto redakciju. – 

24. Kandavas novada dome 
 
SaĦemts 01.10.2012. 

[...] Kandavas novada domei nav iebildumu par izstrādāto „Jaunpils novada teritorijas 
plānojuma 2013.-2024.gadam” 1.redakciju. 

– 
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7. ZiĦojums par vērā Ħemtajiem un noraidītajiem fizisko un juridisko personu priekšlikumiem un iebildumiem 
 

Nr. 
p.k. 

Iesniedzējs/iesnieguma 
saĦemšanas datums 

Priekšlikums 
Komentārs par priekšlikuma iestrādi 
Jaunpils novada teritorijas plānojuma 

2013.-2024.gadam pilnveidotajā 1.redakcijā 
1. SIA „JOŽI” valsts priekšsēdētājs 

 
Nav norādīts/ 03.10.2012. 
iesniegums 

Sakarā ar Jaunpils novada teritoriālā plāna izstrādi 2013.-2024.gadam, lūdzu 
neiekĜaut ciema teritorijā, kas paredzēta perspektīvai apbūvei, sekojošus zemes 
gabalus: 
� Dīėmalas – kadastra apzīmējums 905600301254, 
� JaunozoliĦi – kadastra apzīmējums 90560030158, 
� Straumēni – kadastra apzīmējums 905600301111, 

sakarā ar to, ka šie zemes gabali tiek un tiks izmantoti lauksaimniecības 
vajadzībām. 

Priekšlikums atbalstīts.  
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8. Teritorijas plānojuma izstrādes materiāli pēc 1.redakcijas pilnveidošanas 
8.1. Oficiālie paziĦojumi 
8.1.1. PaziĦojums par teritorijas plānojuma pilnveidotās 1.redakcijas publisko apspriešanu Jaunpils novada 
pašvaldības mājas lapā www.jaunpils.lv 
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8.2. Citas publikācijas masu saziĦas līdzekĜos 
8.2.1. Publikācija SIA „Metrum” mājas lapā www.metrum.lv par teritorijas plānojuma pilnveidotās 
1.redakcijas publisko apspriešanu 
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9. Institūciju un kaimiĦu pašvaldību sniegtie atzinumi par teritorijas plānojuma pilnveidoto 
1.redakciju, t.sk. Jaunpils novada domes paziĦojums 
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9.1. Institūciju sniegtie atzinumi par teritorijas plānojuma pilnveidoto 1.redakciju 
9.1.1. Rīgas plānošanas reăions 
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9.1.2. Valsts meža dienesta Zemgales virsmežniecība 
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9.1.3. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests 
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9.1.4. Valsts vides dienesta Ventspils reăionālā vides pārvalde 
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9.1.5. VSIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” 
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9.1.6. Veselības inspekcija 
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9.1.7. Dabas aizsardzības pārvalde 
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9.1.8. SIA „Lattelecom” 
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9.1.9. SIA „Bite Latvija” 
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9.2. KaimiĦu pašvaldību sniegtie atzinumi par teritorijas plānojuma pilnveidoto 1.redakciju 
9.2.1. Kandavas novada dome 
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9.3. ZiĦojums par institūciju un kaimiĦu pašvaldību atzinumu ievērošanu 
 

Nr. 
p.k. 

Institūcijas nosaukums/atzinuma 
saĦemšanas datums 

Sniegtais atzinums 

Komentārs par 
priekšlikuma/iebilduma iestrādi 

Jaunpils novada teritorijas plānojuma 
galīgajā redakcijā 

1. Rīgas plānošanas reăions 
 
SaĦemts 13.12.2012. 

[...] 
RPR atbalsta Jaunpils novada TP iekĜautos teritorijas attīstības risinājumus. Pēc 
Jaunpils novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam galīgās redakcijas 
apstiprināšanas kā pašvaldības saistošos noteikumus, RPR lūdz elektroniski iesniegt 
plānošanas reăionā arī vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma izstrādes gaitā 
sagatavotos ĂIS datus (vektordatu formātā). 

– 

2. Valsts meža dienesta Zemgales 
virsmežniecība 
 
SaĦemts 14.12.2012. 

Izvērtējot Jaunpils novada teritorijas pilnveidoto 1.redakciju, konstatēts, ka darba gaitā 
Ħemti vērā Zemgales virsmežniecības vēstulē Nr.7.7-7/599 no 26.09.2012. sniegtie 
ieteikumi. 

Kopumā redakcija atbilst spēkā esošiem meža nozares normatīvajiem aktiem. 

– 

3. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas 
dienests 
 
SaĦemts 14.12.2012. 

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam (turpmāk tekstā – VUGD) nav 
iebildumu izstrādātajai Jaunpils novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam 
pilnveidotajai 1.redakcijai. 
[...] 

– 

4. Valsts vides dienesta Ventspils 
reăionālā vides pārvalde 
 
SaĦemts elektroniski 21.12.2012. 

[...] 
Valsts vides dienesta Ventspils reăionālā vides pārvalde (tālāk tekstā Pāvalde) konstatē, 
ka Jaunpils novada teritorijas plānojuma pilnveidotā 1.redakcija izstrādāta, Ħemot vērā 
Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumus Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību 
teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”, citus spēkā esošos normatīvos aktus un 
Pārvaldes 27.09.2011. nosacījumos Nr.9.5.-5/16 iekĜautās prasības. 

– 

5. VSIA „Zemkopības ministrijas 
nekustamie īpašumi” 
 
SaĦemts 20.12.2012. 

[...] 
Izvērtējot Jaunpils novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam pilnveidotās 
1.redakcijas sadaĜas, kurās tiek skarta VSIA „ZMNĪ” atbildības sfēras un to risinājumu 
atbilstību Kurzemes reăiona meliorācijas nodaĜas 2012.gada 04.oktobra vēstulē K/155 
norādītajam, Kurzemes reăiona meliorācijas nodaĜai nav iebildumu pret Jaunpils 
novada teritorijas plānojuma pilnveidotās 1.redakcijas risinājumiem. 

– 

6. Veselības inspekcija [...] – 
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SaĦemts /nav norādīts/; 17.12.2012. 
vēstule 

Izvērtējot atbilstību higiēnas prasībām, Veselības Inspekcijas Zemgales kontroles 
nodaĜa neiebilst Jaunpils novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam pilnveidotās 
1.redakcijas projekta risinājumam. 

7. Dabas aizsardzības pārvalde 
 
SaĦemts 02.01.2013. 

[...] Pārvalde sniedz pozitīvu atzinumu par Jaunpils novada teritorijas plānojuma 
pilnveidoto 1.redakciju. 

Kopumā, izvērtējot plānošanas dokumentu, ir Ħemti vērā Pārvaldes sniegtie nosacījumi 
un priekšlikumi. 

Pārvalde atbalsta Jaunpils novada teritorijas plānojuma pilnveidotās 1.redakcijas tālāku 
virzību. 

– 

8. SIA „Lattelecom” 
 
SaĦemts 02.01.2013. 

Atsaucoties uz Jūsu vēstuli, informējam, ka SIA „Lattelecom” nav iebildumu pret 
izstrādāto 2013.-2025.g. novada teritorijas plānojuma 1.redakciju. 

Jaunpils novada teritorijas plānojuma 1.redakcijas kartogrāfiskajā daĜā SIA „Lattelecom” 
elektronisko sakaru komunikācijas attēlotas nosacīti, Ħemot vērā kartogrāfiskā materiāla 
mērogu. 
[...] 

– 

9. SIA „BITE Latvija” 
 
SaĦemts elektroniski 04.12.2012. 

Kopumā SIA „BITE Latvija” nav iebildumu pret Jaunpils novada teritorijas plānojuma 
2013.-2024.gadam 1.redakciju. 

– 

10. Kandavas novada dome 
 
SaĦemts 10.12.2012. 

Atbildot uz Jūsu elektronisko vēstuli un saskaĦā ar 2012.gada 26.novembra Ministru 
kabineta noteikumiem Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas 
dokumentiem” 56., 89. un 138.4.punktiem, informējam, ka Kandavas novada dome ir 
iepazinusies ar „Jaunpils novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam” pilnveidoto 
1.redakciju un Kandavas novada domei nav iebildumu par pilnveidoto „Jaunpils novada 
teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam” 1.redakciju. 

– 
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10. ZiĦojums par vērā Ħemtajiem un noraidītajiem fizisko un juridisko personu priekšlikumiem un iebildumiem 
 
Nr. 
p.k. 

Ierosinātājs, 
saĦemšanas datums 

Sniegtais priekšlikums/iebildums 
Komentārs par priekšlikuma/iebilduma iestrādi Jaunpils 

novada teritorijas plānojuma galīgajā redakcijā 
1. Nav saĦemts. – – 
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11. Teritorijas plānojuma izstrādes materiāli pēc galīgās redakcijas apstiprināšanas 
11.1. Oficiālie paziĦojumi 
11.1.1. PaziĦojums par teritorijas plānojuma galīgo redakciju Jaunpils novada pašvaldības mājas lapā 
www.jaunpils.lv 
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12. ZiĦojums par teritorijas plānojuma atbilstību augstāka plānošanas līmeĦa teritorijas plānojuma 
prasībām 

2010.gada 10.jūnijā Saeimā tika apstiprināts Latvijas ilgtermiĦa attīstības plānošanas dokuments - Latvijas 
ilgtspējīgas attīstības stratēăija līdz 2030.gadam (Latvija2030). Atbilstoši šai stratēăijai tiek izstrādāti jauni 
vai izvērtēti un aktualizēti jau esošie nacionāla, reăionāla un vietēja līmeĦa teritorijas attīstības, kā arī 
nozaru politiku plānošanas  dokumenti, kas vienlaikus ir arī „Latvija2030” īstenošanas instrumenti. 

„Latvija 2030” dokumentā attiecībā uz zemāku plānošanas līmeni tiek noteikts, ka: 

1. Teritorijas attīstības plānošanas dokumentos ir jāiekĜauj tās teritorijas, kas nepieciešamas 
nacionālas nozīmes transporta infrastruktūras attīstībai, kā arī jānosaka reăionālas un vietējas 
nozīmes transporta infrastruktūras attīstībai rezervējamās teritorijas /38.punkts/. 

2. Novada nozīmes attīstības centrus nosaka reăionālā un vietējā līmeĦa teritorijas attīstības 
plānošanas dokumentos („Latvija 2030” tiek noteikti nacionālas un reăionālas nozīmes attīstības 
centri) /330.punkts/. 

3. Īstenojot Eiropas ainavu konvenciju, nodrošināt ainavu plānošanas un dabas aizsardzības 
jautājumu integrēšanu nozaru politikās, likumdošanā un teritorijas attīstības plānošanā 
/420.punkts/. 

SaskaĦā ar LR Satiksmes ministrijas izstrādāto projektu „Nacionālas nozīmes transporta infrastruktūras 
attīstībai nepieciešamo teritoriju izpēte”, Jaunpils novada teritorijā neatrodas teritorijas, kas nepieciešamas 
nacionālas nozīmes transporta infrastruktūras attīstībai. Teritorijas plānojumā izvērtēts valsts un 
pašvaldības autoceĜu tīkls, precizējot to aizsargjoslas un apbūves līnijas, kā arī teritorijas plānojuma 
grafiskās daĜas teritorijas plānotās (atĜautās) izmantošanas kartēs noteiktas ciemu ielu sarkanās līnijas 
(teritorijas plānojumā nav paredzēts plānot jaunas ciemu maăistrālās ielas, bet tikai noteikt to attīstībai 
nepieciešamo minimālo teritoriju). 

Ievērojot Jaunpils novada ilgtspējīgas attīstības stratēăijā 2013.-2037.gadam noteikto apdzīvojuma 
struktūru novadā, ciema statuss un precīzas ciema robežas noteiktas četrām apdzīvotām vietām – 
Jaunpils, Viesatu, Jurău un Levestes apdzīvotai vietai. Ciemu robežas noteiktas pēc principa plānot 
kompaktu dzīvojamo apbūvi, paredzot jaunas apbūves teritorijas vietās, kuras robežojas ar esošajām 
apbūves teritorijām (attiecīgi ir izveidotas jau ielas un iespējams labāk nodrošināt komunikācijas), vai arī 
vietās, kur vēsturiski tikusi plānota apbūve. 

Jaunpils novada teritorijas plānojumā 2013.-2024.gadam ir integrēti ainavu plānošanas un dabas 
aizsardzības jautājumi, nosakot prasības novada ainavu aizsardzībai un pārvaldībai (skatīt I sējuma 
„Paskaidrojums raksts” sadaĜā „Jaunpils novada ainavas” un „Ainavu plāns un vadlīnijas turpmākajai 
ainavu aizsardzībai un plānošanai” un III sējumu „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”). 

Papildus jāatzīmē, ka Jaunpils novada teritorijā, saskaĦā ar 12.10.2010. Ministru kabineta noteikumiem 
Nr.977 „Noteikumi par nacionālas nozīmes lauksaimniecības teritorijām”, neatrodas nacionālas nozīmes 
lauksaimniecības teritorijas. Tomēr, neskatoties uz to, novada teritorijā atrodas vērtīgas lauksaimniecības 
zemes, un to saglabāšanai Jaunpils novada teritorijas plānojumā 2013.-2024.gadam tiek grafiski izdalītas 
vietējās nozīmes augstvērtīgas lauksaimniecības teritorijas, un teritorijas plānojuma teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumos noteikts, ka no jauna veidojamā minimālā zemes vienības platība 
šajās teritorijās ir 10 hektāri. 

Ar 2007.gada 02.februāra Rīgas reăiona attīstības padomes lēmumu Nr.9 „Par Rīgas plānošanas reăiona 
teritorijas (telpiskais) plānojumu 2005.-2025.gadam” apstiprināts Rīgas plānošanas reăiona teritorijas 
(telpiskais) plānojums 2005.-2025.gadam. 

SaskaĦā ar iepriekš minēto plānošanas dokumentu, Jaunpils novada teritorijas perspektīva akcentēta uz 
to, ka tā ir perspektīvā lauksaimniecības attīstības teritorija ar relatīvi augstu zemes auglību, kas veido ne 
tikai konkurētspējīgu lauksaimniecības attīstību teritorijā, bet arī saglabā šim reăionam tipisko lauku 
identitāti. Jaunpils novada teritorijas plānojuma risinājumi lokalizē Rīgas plānošanas reăiona kopējo 
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ilgtermiĦa vīziju, parādot Jaunpils novada lomu un artavu Rīgas plānošanas reăiona kopējās attīstības 
sekmēšanā. 

Uzskatāms, ka izstrādātais Jaunpils novada teritorijas plānojums 2013.-2024.gadam atbilst izvirzītajām 
prasībām un iekĜautajiem plānošanas principiem, kas iekĜauti augstāk stāvošajos plānošanas dokumentos 
– nacionālajā un Rīgas plānošanas reăiona līmenī. 
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13. Cita informācija 
13.1. Jaunpils novada domes vēstule LR Vides aizsardzības un reăionālās attīstības ministrijai par 
teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu 
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13.2. Vides pārraudzības valsts biroja lēmums par Stratēăiskā ietekmes uz vidi novērtējuma 
nepiemērošanu, t.sk. Jaunpils novada domes vēstule 
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13.3. Jaunpils novada domes vēstule VA „Latvijas Ăeotelpiskās informācijas aăentūra” par informācijas 
sniegšanu 
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12.4. Jaunpils novada domes vēstule VSIA „Latvijas Vides, ăeoloăijas un meteoroloăijas centrs” par 
informācijas sniegšanu 
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13.5. Jaunpils novada domes 30.05.2012. lēmums par Jaunpils novada nozīmes dabas un kultūrvēsturisko 
objektu saraksta aktualizāciju 
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