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1. Siguldas novada domes lēmumi 
1.1. Siguldas novada domes 12.01.2011. lēmums „Par Siguldas novada teritorijas plānojuma izstrādes 
uzsākšanu” 
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1.2. Siguldas novada domes 29.01.2011. lēmums „Par Siguldas novada teritorijas plānojuma darba 
uzdevuma papildināšanu” 
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2. Teritorijas plānojuma izstrādes materiāli līdz 1.redakcijas izstrādei 
2.1. Oficiālie paziĦojumi masu saziĦas līdzekĜos 
2.1.1. PaziĦojums laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” par teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu 
(21.01.2011.) 



Siguldas novada teritorijas plānojums 2012.-2024.gadam 

Siguldas novada dome 14

2.1.2. PaziĦojums laikrakstā „Siguldas Novada ZiĦas” par teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu 
(25.01.2011.) 
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2.1.3. PaziĦojums Siguldas novada mājas lapā www.sigulda.lv par teritorijas plānojuma izstrādes 
uzsākšanu 
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2.2. Citi paziĦojumi masu saziĦas līdzekĜos 
2.2.1. PaziĦojums laikrakstā „Siguldas novada ZiĦas” par teritorijas plānojuma izstrādi (22.07.2011.) 
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2.2.2. Publikācija SIA „Metrum” mājas lapā www.metrum.lv 
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2.2.3. PaziĦojums portālā www.news.lv 
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2.2.4. PaziĦojums Siguldas novada pašvaldības mājas lapā www.sigulda.lv par valsts aizsardzībā esošu 
kultūras pieminekĜu aizsargjoslu projektu izstrādi 
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3. ZiĦojums par vērā Ħemtajiem un noraidītajiem fizisko un juridisko personu priekšlikumiem un iebildumiem 
 

Nr.p.k. Adrese, iesniedzējs 
Kadastra 
numurs 

SaĦemšanas 
datums 

Priekšlikums Piezīmes Priekšlikuma izskatīšana 

1.  
skat. 
arī 17. 

Nek. īp. „Dalderi” 
Vita Kreile 

80420030006 03.04.2008. Lūdzu atĜaut veikt izmaiĦas teritorijas 
detālplānojumā; mainīt mežu zemes uz 
karjeru. 

 Nav atbalstīts. 
Apsekot dabā, ietilpst identificētajā 
ainavu apvidū. 

2. 
skat. 
arī 7. 

Nek. īp. „Bomīši – 2” 
SIA „Ričards un 
kompānija” 

80420070056 29.04.2008. Lūdzu iekĜaut jaunajā Allažu pagasta 
teritorijas plānojumā nekustamo 
īpašumu „Bomīši – 2” (kad. nr. 
80420070056), kura statuss ir meža 
zeme un lauksaimniecībā izmantojamā 
zeme uz derīgo izrakteĦu ieguves 
teritoriju. Perspektīvajā derīgo izrakteĦu 
iecirknī „Bomīši – 2” plānots iegūt smilti, 
smilti – granti un dolomītu vidēji līdz 14.0 
m dziĜumam. Derīgo izrakteĦu kopējie 
krājumi ir 740519.04 m³. 

Pielikumā: 
1. Zemes robežu 
plāns; 
2. Zemesgrāmatas 
apliecības kopija; 
3. LVĂMA izsniegtā 
Zemes dzīĜu 
izmantošanas 
licences kopija.  
 
 

DaĜēji atbalstīts. 
Blakus atrodas dzīvojamā un 
ražošanas apbūve, daĜēji Tumšupes 
aizsargjoslā. Allažmuižas ciema 
tuvumā. Līdz ar to dolomīta ieguves 
karjera izveide un izmantošana 
varētu būt apgrūtināta. Smilts un 
grants ieguve konceptuāli ir 
atbalstāma. Nepieciešama 
detālplānojuma izstrāde, ietverot 
hidroloăisko apstākĜu papildus 
izvērtējumu. 

3. Nek. īp. „ViĜĦi” 
Mudīte Teterovska 

80420020084 25.09.2008. 2007. gada 10. janvārī Allažu pagasta 
padome pieĦēma lēmumu par 
nekustamā īpašuma „ViĜĦi”, kad. nr. 
80420020084 sadalīšanu platībās ne 
mazākās kā 2,0 ha. Pēc zemes 
sadalīšanas uz atdalītajiem zemes 
gabaliem ir atĜauta vienăimeĦu 
dzīvojamās mājas (viensētas) apbūve. 
Lūdzu teritorijas plānojumā izlabot 
ieviesušos kĜūdu un atzīmēt minēto 
apbūves iespēju par viensētas izveidi 
katrā apbūves gabalā. Par lēmuma 
pieĦemšanu lūdzu man paziĦot. 

Pielikumā: 
2007. gada 10. 
janvāra lēmums. 
 
 

Nav atbalstīts. 
Apstiprinot ZIP noteikts lietošanas 
mērėis  - mežsaimniecība. Atrodas 
ārpus Stīveru ciema teritorijas. 
Plānošanas procesā jāievēro Rīgas 
plānošanas reăiona noteiktās 
vadlīnijas – neatĜaut apbūvi mežā 
un gar autoceĜiem. 

4.  Nek. īp. Rīgas ielā 9 80150031104 05.02.2009. Siguldas novada dome 2008. gada 29.  Izskatīts un pieĦemts zināšanai. 
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Zanda Brīvule Jansone oktobrī apstiprināja saistošos 
noteikumus Nr. 17 „Siguldas novada 
teritorijas plānojuma 2008. – 2020. 
gadam grafiskā daĜa un teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumi 
(turpmāk – teritorijas plānojums), kas 
stājas spēkā 2008. gada 1. novembrī. 
Teritorijas plānojums paredz pagarināt 
Vēja ielu līdz Rīgas ielai, šėērsojot man 
piederošo zemes gabalu (Rīgas iela 9, 
kadastra Nr. 80150031104). Lūdzu 
informēt par to, kad ir plānots uzsākt 
Vēja ielas pagarinājuma līdz Rīgas ielai 
izbūvi un vai pirms ielas izbūves 
uzsākšanas ir plānots izstrādāt 
detālplānojumu šai teritorijai. 

Vēja ielas pagarinājuma rezervācijai 
noteiktas ielas sarkanās līnijas 
Siguldas novada teritorijas 
plānojumā 2008.gadā.  Vēju ielas 
sarkano līniju grozījumi šajā 
teritorijas plānojumā nav plānoti, 
saglabājot esošo rezervāciju. 
Atsevišėa detālplānojuma izstrāde 
šajā teritorijā nav nepieciešama. 

5. skat. 
arī 3. 

Nek. īp. „ViĜĦi” 
Mudīte Teterovska 

80420020084 09.06.2009. Allažu pagastā man pieder ½ 
domājamās daĜas no nekustamā 
īpašuma „ViĜĦi”, kad. nr. 80420020084, 
kopējā platība 17.0 ha. 2007. gada 10. 
janvārī Allažu pagasta padome pieĦēma 
lēmumu par nekustamā īpašuma „ViĜĦi” 
sadalīšanu platībās ne mazākās kā 2.0 
ha, uz kuras ir atĜauta vienăimeĦu 
dzīvojamās mājas (viensētas) apbūve. 
Apskatot teritoriālo plānojumu, 
konstatēju, ka būvvalde nav Ħēmusi vērā 
šo Allažu pagasta padomes lēmumu un 
nav iekĜāvusi teritoriālajā plānojumā šo 
apbūvi. Tā kā SIA „Delta Kompānija” jau 
ir veikusi šo zemes ierīcības projekta 
izstrādi, tad es lūdzu labot radušos kĜūdu 
teritoriālajā plānojumā, kas attiecas uz 
nekustamo īpašumu „ViĜĦi”, kad. nr. 

Pielikumā: Allažu 
pagasta lēmums 
 
 

Skat. Nr.3. 
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80420020084 un atĜaut uz katru no 
septiĦiem atdalītajiem zemes gabaliem 
atĜaut būvēt vienu viensētu. 25.09.2008. 
gadā es jau iesniedzu Allažu pagasta 
padomei šāda satura iesniegumu, bet 
atbildi neesmu saĦēmusi vēl šodien. 
Lūdzu sniegt man rakstisku atbildi. 

6. Nek. īp. „Saulgrieži” 
Dzintra Kokta 
Ăirts Strads 

80940030049 20.07.2009. Lūdzu atĜauju sadalīt nekustamo 
īpašumu, kas atrodas pēc adreses: 
„Saulgrieži”, Siguldas pag., Siguldas 
novads, Rīgas rajons, divās daĜās. 

 
 

Nav atbalstīts. 

7.  
Skat. 
arī 2. 

Nek. īp. „Bomīši – 2”; 
„Bomīši – 1” 
SIA „Ričards un 
Kompānija” 

80420070056 
80420070054 

06.08.2009. Lūdzam veikt teritorijas plānojuma 
izmaiĦas manos piederošajos īpašumos 
„Bomīši – 2”, kad. nr. 80420070056 un 
„Bomīši – 1”, kad. nr. 80420070054 no 
lauksaimniecības zemes uz derīgo 
izrakteĦu ieguves zemes statusu. 

Pielikumā: 
Ăeoloăijas dienesta 
pārskats 
 
 

Skat. Nr.2. 

8.  Nek. īp. L. Paegles ielā 
3a, Siguldā 
Aigars Šubrovskis 

80150023034 17.09.2009. Lūdzu, izstrādājot grozījumus Siguldas 
novada teritorijas plānojumā, iestrādāt 
teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumos punktu, kas atĜauj 
daudzdzīvokĜu dzīvojamai ēkai L. 
Paegles ielā 3a, Siguldā (kad. nr. 
80150023034) veidot sešstāvu apbūves 
risinājumus, tai skaitā ēkas sestajā stāvā 
veidojot divlīmeĦu dzīvokĜus; būves 
kores maksimālais augstums ≈ 23 m; 
augstākā apjoma karnīzes augstums ≈ 
17,5 m (augstuma atzīmes norādītas no 
0.000 atzīmes (pirmā stāva grīda) ≈ 0,3 
m virs zemes līmeĦa novietnē). Jumta 
konstrukciju izbūve uzsākta pēc iepriekš 
saskaĦota projekta. 

Pielikumā: 
Sestā stāva izbūves 
priekšlikuma skice 
 
 

Nav atbalstīts, Siguldas pilsētā 
raksturīga ir mazstāvu apbūve. 
 

9. Nek. īp.  80940050360 30.07.2010. Lūdzu mainīt nekustamo īpašumu Pielikumā: Atcelta prasība ar 31.01.2011. 
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„Rītavēji”; „Vakarvēji” 
Juris Birskis 

80940050359 „Rītavēji” (kad. nr. 80940050360) un 
„Vakarvēji” (kad. nr. 80940050359) 
plānoto atĜauto izmantošanu no atpūtas 
vietas un dabas kultūrvēsturiskajā vidē 
(PA – 1) uz meža zemi. 

Zemes gabalu 
robežplāni 
 

iesniegumu (Nr.11). 

10.  Nek. īp. Gulbju ielā 8, 
Sigulda 
Sandis Naglis 

80150024305 14.10.2010. Lūdzu pārdot Siguldas novada domei 
piederošo nekustamo īpašumu 
„Ūdenstorni” pēc adreses Gulbju iela 8, 
Sigulda. Mērėis: Tūristu piesaistīšanai 
Siguldas pilsētā un kultūras pasākumu – 
atrakciju vajadzībām. 

 Atbalstīta „publiskā apbūve”. 
Iesniegums pēc būtības neattiecas 
uz teritorijas plānojuma izstrādi. 

11. Nek. īp.  
„Rītavēji”; „Vakarvēji” 
Juris Birskis 

80940050360; 
80940050359 

31.01.2011. Lūdzu atcelt iesniegumu no 30.07.2010. 
un lūdzu mainīt nekustamo īpašumu 
„Rītavēji”  (kad. nr. 80940050360) un 
„Vakarvēji” (kad. nr. 80940050359) 
plānoto atĜauto izmantošanu no atpūtas 
vietas un dabas kultūrvēsturiskajā vidē 
(PA – 1) un  detālplānojuma teritorijā uz 
sabiedrisko apbūves zemi. 

 Atcelta prasība ar 11.04.2011. 
iesniegumu (Nr.12). 

12.  Nek. īp.  
„Rītavēji”; „Vakarvēji” 
Juris Birskis 

80940050360; 
80940050359 

11.04.2011. Lūdzu paplašināt nekustamo īpašumu 
„Rītavēji”, kad. nr. 80940050360 un 
„Vakarvēji”, kad. nr. 80940050359 
izmantošanas iespējas, paredzot 
dzīvojamās apbūves (savrupmāja, dvīĦu 
māja) un plašākas komerciāla rakstura 
apbūves (SPA, viesu nams ar tūrismu 
saistītas būves, mazumtirdzniecības un 
pakalpojumu objekti utml.) veidošanas 
iespējas; palielināt nekustamajiem 
īpašumiem „Rītavēji”, kad. nr. 
80940050360 un „Vakarvēji”, kad. nr. 
80940050359 noteikto maksimālo 
apbūves blīvumu līdz vismaz 30 % un 
maksimāli atĜauto stāvu skaitu līdz 2 

Pielikumā: 
1. Izkopējums no 
spēkā esošā 
Siguldas novada 
teritorijas plānojuma; 
2. Zemesgrāmatu 
apliecības; 
3. Zemes robežu 
plāni; 
4. J. Birska 
iesniegums Siguldas 
novada domei, 
iesniegts 31.01.2011. 

Atcelta prasība ar 23.09.2011. 
iesniegumu (Nr.55), līdz ar 
īpašnieku maiĦu. 
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stāviem, neskaitot jumta izbūvi; izslēgt 
nekustamo īpašumu „Rītavēji”, kad. nr. 
80940050360 un „Vakarvēji” ”, kad. nr. 
80940050359 no teritorijas plānojumā 
noteiktajām teritorijām, kurām obligāti 
izstrādājams detālplānojums, jo 
iespējamā zemes gabala sadalīšana vai 
apbūve nerada nepieciešamību pēc 
kompleksiem transporta infrastruktūras 
vai inženierkomunikāciju izbūves 
risinājumiem 06.10.2009 MK noteikumu 
Nr. 1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas 
plānošanas noteikumi” izpratnē. 

13.  Nek. īp. „Pilskalni 3a” 
Lilita Lārmane 

80150021005 01.02.2011. Pēc Siguldas novada teritoriālā 
plānojuma izriet, ka es nevaru dalīt man 
piederošo īpašumu Siguldā, Pētersalas 
ielā „Pilskalni 3a” ar kadastra nr. 
80150021005 ar platību 2.5801 ha. Daru 
jums zināmu, ka šis plānojuma 
aizliegums apgrūtina šo lielo platību 
pilsētā apsaimniekot, apkopt, nodokĜus 
nomaksāt utt., sakarā ar šā brīža 
ekonomisko situāciju, tādēĜ lūdzu 
Siguldas novada Domi izskatīt iespējas 
teritoriālā plānojumā atĜaut sadalīt šo 
lielo zemi vismaz 2 (divos) atsevišėos 
gabalos, lai varētu normāli apsaimniekot, 
maksāt nodokĜus. Viens zemes gabals, 
uz kura ir dzīvojamā māja un 
saimniecības ēka, būtu 1.43 ha liels, otrs 
atdalāmais, uz kura ir ainaviski iederētos 
atsevišės īpašums, būtu 1,1 ha liels un 
nemazinātu ainavisko skatu kopumā. 
PiekĜuvi šim īpašumam notariāli 

Pielikumā: 
Skicprojekts 
situācijas sapratnei. 

Atbalstīts. 
Pirms sadales jāizstrādā kvartāla 
detālplānojums, jo nav piekĜuves 
plānotajiem zemes gabaliem. 
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garantēju, par man piederošo pievedceĜu 
no Pēteralas ielas. 

14. Nek. īp. „Rozītes” 
Māris Adijāns 
Jānis Marcītis 

80420060008  07.02.2011. 2011. gada 21. janvārī Latvijas Vēstnesī 
tika publicēts paziĦojums par Siguldas 
novada teritorijas plānojuma 2012. – 
2024. gadam izstrādes uzsākšanu. 
Atbilstoši minētajam paziĦojumam 
priekšlikumu un ierosinājumu termiĦš 
noteikts no 2011. gada 24. janvāra līdz 
2011. gada 7. martam. Pamatojoties uz 
augstākminēto, kā arī Teritorijas 
plānošanas likuma 9. pantu, mēs, kā 
nekustamā īpašuma „Rozītes”, kas 
atrodas Siguldas novada Allažu pagastā 
un apzīmēts ar kadastra numuru 
80240060008, kopīpašnieki, ierosinām 
papildus esošajai teritorijas plānotajai 
(atĜautajai) izmantošanai (atbilstoši 
spēkā esošajam Allažu teritorijas 
plānojumam) noteikt nekustamā 
īpašuma „Rozītes”, kas atrodas Siguldas 
novadā, Allažu pagastā un apzīmēts ar 
kadastra numuru 80240060008 daĜai ar 
aptuveno kopplatību 8 ha (astoĦi 
hektāri), plānoto (atĜauto) izmantošanu 
„derīgo izrakteĦu ieguves karjeru 
teritorija”. Minēto ierosinājumu 
pamatojam ar izrakstu no Latvijas Vides, 
ăeoloăijas un meteoroloăijas centra 
krājumu akceptēšanas sēdes protokola 
Nr. 69, kas akceptē atradnes „Rozītes” 
krājumu apjomu. 

Pielikumā: 
Zemesgrāmatu 
apliecības kopija – 1 
eks. uz 2 lpp; 
Izraksts no Latvijas 
Vides, ăeoloăijas un 
meteoroloăijas centra 
krājumu 
akceptēšanas 
komisijas sēdes 
protokola Nr. 69 – 1 
eks. uz 3 lpp. 
Robežu plāna kopija 
ar iezīmētu „derīgo 
izrakteĦu ieguves 
karjeru teritorijas” 
zonu – 1 eks. uz 1 
lpp. 
 

DaĜēji atbalstīts. 
Smilts un grants ieguve konceptuāli 
ir atbalstāma. Spēkā esošajā Allažu 
pagasta teritorijas plānojumā ir 
atĜauta dīėa izveide (karjers) ~3 ha 
platībā. 
Plānotā atradne daĜēji atrodas valsts 
autoceĜa P3 aizsargjoslā, īpaši 
aizsargājamās dabas teritorijas 
„Mazie Kangari” tuvumā, 
zemesgabala „Rozītes” daĜa ietilpst 
Tumšupes aizsargjoslā.   Līdz ar to 
nepieciešams precizēt plānotā 
karjera novietni, papildus izvērtējot 
gan hidroloăiskos apstākĜus, gan 
karjera ietekmi uz ainavu kopumā. 
Nepieciešama detālplānojuma 
izstrāde, ietverot ainavu detālo 
plānu un hidroloăisko apstākĜu 
papildus izvērtējumu. 

15. Nek. īp. HelmaĦa ielā 11, 
Siguldā 

80945040097  16.02.2011. Lūdzu mainīt ēku, kad. nr. 
80940040097007 un kad. nr. 

Pielikumā: 
HelmaĦa 11, Sigulda, 

Atbalstīts. 
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SIA „Lapeks” 80940040097008, HelmaĦa iela 11, 
Sigulda, Siguldas pag., Siguldas novads, 
lietošanas mērėi – izmantošanas veids – 
ražošanas ēkas, jo tālākā darbība tiks 
saistīta ar ražošanu. 

zemes robežu plāns 

16. . Nek. īp. „Pilskalni – 5” 
Aira Jēkabsone 

80150021006 
80150021007 

17.02.2011. Lūdzu izdarīt grozījumus Siguldas 
novada teritorijas plānojumā, nosakot 
minimālo platību man piederošā 
īpašuma „Pilskalni – 5” robežās – min 
5000 kv.m. 

 Atbalstīts. 
Pirms sadales jāizstrādā kvartāla 
detālplānojums, jo nav piekĜuves 
plānotajiem zemes gabaliem. 

17. 
Skat. 
arī 1. 

Nek. īp. „Dalderi” 
Vita Kreile 

80420030006 14.02.2011. Lūdzu izmainīt saimniecībā „Dalderi”, 
kadastra numurs 80420030006 zemes 
lietošanas veidu no lauksaimniecībā 
izmantojamās uz derīgo izrakteĦu 
(grants, smilts, dolomīts) ieguvi. 

Pielikumā: 
Urbumi un atzinumi 
par derīgo izrakteĦu 
esamību un 
daudzumu 

Skat. Nr.1. 

18. Nek. īp. „Vējupīte” 
Dārzkopības kooperatīva 
„Vējupīte” iedzīvotāji, 
kontaktpersona  
Juris Čivčs 

dārzkopības 
kooperatīvs 
„Vējupīte” 

21.02.2011. Lūdzam dārzkopības kooperatīva 
„Vējupīte” teritorijai noteikt apdzīvotas 
vietas nosaukumu – ciems „Vējupīte”; 
Siguldas novada Teritorijas plānojuma 
2007. – 2019. gadam teritorijas 
izmantošanas  un  apbūves noteikumu 
183.10.1.2. punkta redakciju izteikt šādā 
redakcijā: ar DzM – 2 apzīmētajā 
apbūves teritorijā, atšėirībā no citām 
mazstāvu apbūves teritorijām, 
minimālais zemes gabals, ja tiek veikta 
transformācija no dārza mājas funkcijām 
uz savrupmāju nedrīkst būt mazāks par 
600 kv.m. (tālāk kā tekstā); sakārtot 
ciema „Vējupīte” ielu nosaukumu un 
māju numerāciju. 

 Atbalstīts. 
Apbūves nosacījumi ietverti  
apbūves noteikumos. 
Ciema plānojums pamatā atbilst 
sākotnējai parcelācijai un ceĜu 
izvietojumam. Nav realizēta plānotā 
centralizētā ciema ūdensapgāde. 

19. Nek. īp. „VecbūĦas” 
Regīna Miėelsone 

80940050143 24.02.2011. Lūdzu mainīt man piederošajā 
nekustamā īpašumā „VecbūĦas” 
Siguldas pag., kad. nr. 80940050143 

Pielikumā: 
Plānotā teritorija – 
meža zeme 

Atbalstīts. 
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(kop. platība 48,4 ha) zemes lietošanas 
mērėi 2,8 ha platībā no lauksaimniecības 
izmantojamās zemes uz meža zemi. 
Šādā teritorijā, kur apkārt atrodas man 
piederošais mežs un nav atbilstoša 
piebraucamā ceĜa lauksaimniecības 
tehnikai nav iespējama nekāda 
lauksaimnieciskā darbība. Šī 
lauksaimniecībā izmantojamā teritorija / 
zeme ir mazvērtīga, nav meliorēta un 
nav noteikta kā īpašas nozīmes 
lauksaimniecības zeme vai nozīmīga 
ainaviska teritorija. Atbilstoši spēkā 
esošam Siguldas pagasta teritorijas 
plānojumam 2008. – 2020. gadam šajā 
platībā ir iespējama mežsaimnieciskā 
izmantošana. Taču lai neveidotos 
situācija, ka LAD šo teritoriju ir iekĜāvis 
kā lauksaimniecībā neapstrādātajās 
zemēs, šajā gadā veicot jaunu meža 
inventarizāciju un izgatavojot meža 
apsaimniekošanas projektu (atbilstoši 
LR „Meža likuma” 29. panta 2. daĜai) šī 
teritorija 2,8 ha platībā tiks iekĜauta kā 
meža zeme. Šajā teritorijā dabiski 
ieauguši bērzi, kas ir vislabākais veids 
kā šo meža pĜavas teritoriju izmantot un 
apsaimniekot ilgtermiĦā. 

20. Nek. īp. „Rudzīši” 
Andis Rudzītis 
Rūta Janeka 
Milda Lingarte 
Ilga KĜaviĦa 

Kad. Nr. 
42660010027 
Kad. apz.  

42660010015 

03.03.2011. Lūdzam izskatīt iespēju turpmāk 
neiekĜaut sekojošu nekustamo īpašumu 
Siguldas novada detālplānojuma 
teritorijā: kadastra numurs 
42660010027, nosaukums „Rudzīši”, 
Mores pagastā, Siguldas novadā. 

 
 
Pielikumā: 
Zemes ierīcības 
projekts 
Zemes vienības kad. 

Atbalstīts. 
 
Zemes vienība ar kad. Nr. 
42660010027 atrodas Kārtūžu 
muižas centra aizsargājamā ainavā, 
kas noteikta kā vizuāli īpaši 
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apz. 42660010015 
 

pievilcīga ainava un saskaĦā ar 
spēkā esošo plānojumu – 
nepieciešama lokālā ainavu plāna 
izstrāde (izstrādā pašvaldība 
sadarbībā ar Gaujas nacionālo 
parku). 

21. Nek. īp. „Amati” 
Vitālijs Javorskis 

80420070103 03.03.2011. Lūdzu paredzēt TIAN nekustamajā 
īpašumā Allažu pagastā „Amati” būves 
kopējo augstumu 24 m. 

 Nav atbalstīts. 
Iesniegumā nav sniegts pietiekams 
pamatojums priekšlikumam, objekts 
atrodas kultūras pieminekĜa 
aizsargjoslā un šāds apbūves 
augstums nav raksturīgs 
Allažmuižas ciemā. 

22. Nek. īp. Šveices ielā 
Gints Zālītis 

80150024218 03.03.2011. Ar šobrīd spēkā esošo Siguldas novada 
teritorijas plānojumu 2008. – 2020. 
gadam Siguldas pilsētas plānotā 
(atĜautā) teritorijas izmantošanā ir 
noteiktas teritorijas un vietas ar īpašiem 
noteikumiem. Viena no tām ir Šveices 
iela ar rezervētām teritorijai ielas 
rekonstrukcijai. Tā kā projekta 
„VeloceliĦa izbūves un tam pieguĜošās 
teritorijas labiekārtošana Siguldas 
novadā” ietveros Šveices ielai gar 
senlejas pusi ir projektēts veloceliĦš, kā 
arī ir izstrādāts tā tehniskais projekts, 
par kura izbūves tiesībām noticis 
iepirkums, manuprāt, būtu neloăiski 
jaunajā Siguldas novada teritorijas 
plānojumā atstāt rezervētas teritorijas 
Šveices ielas rekonstrukcijai otrā pusē 
aiz projektētā veloceliĦa. TādēĜ lūdzu 
jaunā Siguldas novada teritorijas 
plānojumā nelikt apgrūtinājumu kā 

 DaĜēji atbalstīts 
ĥemot vērā Siguldas novada domes 
2009.02.04. lēmumu Nr.4, ir 
atbalstīta un paredzēta Siguldas 
apvedceĜa izbūve. 
Plānotā Šveices ielas trases 
rezervācija ielas sarkano līniju 
robežās jāsaglabā, jo nav veikta 
pilna ielas rekonstrukcija. Šobrīd 
tiek izbūvēts tikai gājēju un 
veloceliĦš. 
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rezervētas teritorijas Šveices ielas 
rekonstrukcijai tiem nekustamiem 
īpašumiem, kuri atrodas senlejas pusē. 

23. Nek. īp. Oskara Kalpaka 
ielā 12, Siguldā 
Z. Abzalone 

80150023221 04.03.2011. Siguldas novada Sporta pārvalde lūdz 
mainīt spēkā esošā teritorijas plānojumā 
paredzēto (atĜauto) izmantošanu 
nekustamajā īpašumā Oskara Kalpaka 
iela 12 (kad. nr. 80150023221) Siguldā, 
Siguldas novadā, Oskara Kalpaka iela 
10 (kad. 80150023203) un KrišjāĦa 
Barona iela 27 (kad. nr. 80150023212) 
no pilsētas koptās zaĜumvietas zaĜumu 
teritorijas (ZP) uz sabiedrisko un 
komerciestāžu apbūves teritoriju, 
paredzot izglītības un sporta ēkas un 
būves. 

 Atbalstīts. 
Noteikt Publiskās apbūves teritoriju 
arī blakus zemes gabalos, kas 
nepieciešami sporta kompleksa 
izveidei. 

24.  Nek. īp. Dārza ielā 18 c 
Kaspars Rumba 

80150023850 04.03.2011. Esmu nekustamā īpašuma Siguldā, 
Dārza ielā 18 c, kadastra nr. 
80150023850 (turpmāk zemes gabals) 
īpašnieks. SaskaĦā ar šā brīža Siguldas 
teritorijas plānojumu, zemes gabala 
atĜautās izmantošanas veids ir mazstāvu 
dzīvojamā apbūve. Diemžēl estētiskas 
dzīvesvietas iekārtošana zemes gabalā 
ir ierobežota, jo vienā zemes gabala 
stūrī atrodas elektrības transformatora 
stacija un zemes gabalu šėērso 20 kV 
elektrības gaisvadu līnija, bet aiz zemes 
gabala atrodas garāžu kooperatīvs, uz 
kuru ir salīdzinoši intensīva automašīnu 
plūsma pa vienu no zemes gabala 
robežām. Dārza iela, kā viena no 
galvenajām pilsētas maăistrālēm ar 
intensīvu satiksmi, kas padara zemes 

Pielikumā: 
Zemesgrāmatu 
apliecības kopija; 
Zemes robežu plāna 
kopija 

DaĜēji atbalstīts. 
Nepieciešams mainīt Dārza ielas 
statusu, jo pēc rekonstrukcijas iela ir 
mainījusi savu nozīmi. Publiskā 
apbūve teritorijā ir atĜauta kā 
papildizmantošana, ko realizē 
atbilstoši detālplānojumam vai 
būves publiskās apspriešanas 
rezultātiem. 
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gabalu mazāk pievilcīgu dzīvošanai 
nekā apkārtnē esošās mazās ieliĦas. 
Jau šobrīd Dārza ielas otrā pusē (Dārza 
ielā 29 un 31) kā atĜautais veids ir 
noteikta sabiedrisko un komerciestāžu 
apbūve. Tādējādi, manuprāt, 
piemērotākais zemes gabala 
izmantošanas veids būtu sabiedrisko un 
komerciestāžu apbūve, kas Ĝautu uz 
zemes gabala izvietot, piemēram, auto 
rezerves daĜu tirdzniecības vietu un 
autoservisu. Pamatojoties uz augstāk 
minēto, lūdzu Ħemt vērā manis minētos 
apsvērumus, izstrādājot Siguldas 
novada teritorijas plānojumu 2012. – 
2024. gadam, un mainīt zemes gabala 
Siguldā, Dārza ielā 18c, kadastra nr. 
80150023850 atĜautās izmantošanas 
veidu uz Sabiedrisko un komerciestāžu 
apbūvi (dzīvojamo funkciju atstājot kā 
papildus iespējamo izmantošanas 
veidu). 

25.  
Skat. 
arī 29. 

Nek. īp. Siguldā, Ed. 
Veidenbauma ielā 7 
Raitis AmoliĦš 

80150023218 04.03.2011. 
(elektron.) 

Gribu ar šo ziĦu iesniegt priekšlikumu 
teritorijas plānojuma izstrādei, lai 
zemesgabalam, kas atrodas Siguldā, 
Ed. Veidenbauma ielā 7, tiktu dota 
atĜauja to dalīt 2 gabalos. Pēc spēkā 
esošajiem noteikumiem zemesgabalam 
šajā rajonā jābūt vismaz 1200 m2 lielam 
un robežai gar ielu vai laukumu 25 m, 
bet konkrētajā gadījumā zemesgabala 
robeža gar ielu nav 50 m un līdz ar to 
pēc pašreizējiem noteikumiem un 
plānojuma nevar sadalīt, lai gan zeme ir 

 Nav atbalstīts. 
Siguldas pilsētas apbūves noteikumi 
šajā sadaĜā netiek grozīti. 
Kvartālam ir raksturīga zemes 
gabalu un apbūves struktūra. Veicot 
zemes gabalu sadali tiek izjaukta 
raksturīgā zemes gabalu struktūra. 
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2985 m2. Lūdzu, pieĦemot jauno 
teritorijas plānojumu, samazināt 
zemesgabala robežu, kas atrodas 
Siguldā, Ed. Veidenbauma ielā 7 vismaz 
18 m gar ielu vai laukumu.   

26.  Nek. īp. Lauku ielā 3b; 
Lauku iela 3c, Siguldā 
Zigurds Lārmanis 

80150040332 
80150040315 

07.03.2011. Lūdzu mainīt plānoto (atĜauto) 
izmantošanu nekustamajos īpašumos 
Lauku ielā 3b; 3c, Siguldā no 
sabiedriskās, komerciestāžu apbūves uz 
mazstāvu apbūvi sakarā ar to, ka šajās 
zemēs komercdarbība nenotiek. 

 Nav atbalstīts. 
ĥemot vērā  
visa kvartāla esošo un plānoto 
izmantošanu, nav pamata mainīt 
atĜauto izmantošanu diviem zemes 
gabaliem. 

27.  Nek. īp. 
„Kalna KaĦēni”, „KaĦēni – 
2” 
Jānis Bračs 

 
42660040005 
42660040008 

07.03.2011. Gaujas nacionālā parka mežniecība 80 – 
to gadu beigās izbūvēja ≈ 2 km grants 
seguma ceĜa atzaru no Siguldas – Mores 
ceĜa blakus Padomju armijas brāĜu 
kapiem kā vienīgo pieeju Pirmā kvartāla 
mežu apsaimniekošanai. DaĜa šo mežu 
iekĜauti Gaujas Nacionālā parka Sudas 
purva Mores liegumā. Šo ceĜu izmanto 
zemnieku saimniecības „Kalna KaĦēni”, 
„Saulstari – 2”, „Saulstari – 1”, „KaĦēni – 
2”, lai piekĜūtu īpašumā esošiem 
mežiem, „Latvenergo” augstsprieguma 
līnijas apkalpošanai, GNP inspektori, 
mednieki un tā ir piekĜuve lieguma 
mežiem ugunsnelaimes gadījumā. 
Lielākā daĜa ceĜa ≈ 1 km ir reăistrēts kā 
servitūta ceĜš minēto zemnieku 
saimniecību zemesgrāmatu dokumentos 
un valsts zemes dienesta apstiprinātajos 
zemes robežu plānos (pielikums). CeĜa 
sākuma posms ≈ 400 m atrodas uz 
pašvaldībai piederošas zemes, kas 
teritoriālajā plānojumā paredzēta kā 

Pielikumā: 
Zemnieku 
saimniecības „KaĦēni 
– 1” (nosaukums 
mainīts uz „Kalna 
KaĦēni”) un „KaĦēni 
– 2” zemes robežu 
plānu kopijas uz 2 
lapām. 

Atbalstīts. 
Noteiktas ielas sarkanās līnijas 
pašvaldības ceĜam Mores ciema 
teritorijā. 
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kapu teritorija. CeĜš caur kapiem nav 
iezīmēts ar ceĜam nepieciešamo zonu. 
Nākotnē var būt problemātiski šo ceĜu 
izmantot tiem mērėiem, kam tas 
paredzēts. Pašlaik pašvaldība uztur 
apmēram pusi no tai piederošā ceĜa 
posma kā kapu ceĜu, bet otra puse ceĜa 
aiz kapiem pakāpeniski degradējas. 
Teritorijas plānojumā jāparedz ceĜš, kas 
nodrošina visas tam paredzētās 
funkcijas, tai skaitā, meža 
apsaimniekošana vai arī pašvaldībai 
jāizbūvē jauns ceĜš, apejot kapu 
teritoriju. Par šo problēmu Siguldas 
novada dome saĦēma iesniegumu no 
Z/S „Kalna KaĦēni” 19.02.2008. Nr. 
16.5/362, uz kuru atbildi nesaĦēmām. 

28. Nek. īp. „Lauri” 
Dzintra Elberte 

80940010128 07.03.2011. Iepazīstoties ar Siguldas novada 
teritorijas plānojumu, kas pieejams 
Siguldas novada mājas lapā 
(www.sigulda.lv) esmu nonākusi pie 
secinājuma, ka mans īpašums „Lauri” ir 
iekĜauts teritorijā, kas apzīmēta kā 
applūšanas teritorija pie ūdens līmeĦa ar 
10 % varbūtību. Uzskatu, ka, izstrādājot 
jauno teritorijas plānojumu, šādam 
apzīmējumam attiecībā uz manu 
īpašumu nav nekāda pamata sekojošu 
apstākĜu dēĜ: esmu iepriekš pasūtījusi un 
saĦēmusi topogrāfisko uzmērījumu 
savam īpašumam. Tajā ir redzams, ka 
īpašuma zemes augstums vietām ir pat 
augstāks nekā blakus īpašumiem, kas 
nav iekĜauti applūstošajās teritorijās. 

Pielikumā: 
1. Īpašuma „Lauri” 
zemes robežu plāns, 
kopija uz 1 lapas; 
2. Topogrāfisko 
uzmērījumu plāni 
īpašumam „Lauri” uz 
3 lapām. 

Izskatīts un pieĦemts zināšanai. 
Applūstošās teritorijas robežas 
noteiktas atbilstoši plānojuma 
mēroga precizitātei un saĦemtajiem 
datiem no citām institūcijām.  
Teritorijās plānojumā norādīto 
applūstošo teritoriju izmantošanā 
jāievēro Aizsargjoslu likuma  
37.pantā noteiktās prasības. 
Applūstošo teritoriju un to robežu 
precizēšana jāveic atbilstoši 
03.06.2008. Ministru Kabineta 
noteikumu Nr.406 "Virszemes 
ūdensobjektu aizsargjoslu 
noteikšanas metodika” prasībām, 
izmantojot aktuālus topogrāfiskā 
uzmērījuma datus ar mēroga 
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Tāpēc uzskatu, ka attiecībā uz teritorijas 
applūšanas iespējamību ir jāveic 
padziĜināta pārbaude, kurā atklāsies, ka 
mana īpašuma teritorija nav iekĜaujama 
applūstošajās teritorijās. ĥemot vērā 
teikto, iekĜaut šo priekšlikumu izskatāmo 
jautājumu sarakstā un veikt padziĜinātu 
pārbaudi šajā sakarā; neiekĜaut 
nekustamo īpašumu „Lauri”, kas atrodas 
Siguldas pagastā, Siguldas novadā, ar 
kadasta numuru 80940010128, teritorijā, 
kas apzīmēta kā applūšanas riska 
teritorija pie ūdens līmeĦa ar 10 % 
varbūtību. 

precizitāti 1:500. 

29. 
skat. 
arī 25. 

Nek. īp. Ed. Veidenbauma 
ielā 7, Siguldā 
Anna Bunte, Atis AmoliĦš, 
Māra AmoliĦa 

80150023218 07.03.2011. Ar šo iesniegumu mēs, augstāk minētās 
personas, vēlamies iesniegt 
priekšlikumu teritorijas plānojuma 
izstrādei, lai zemes gabalam, kas 
atrodas Siguldā, Ed. Veidenbauma ielā 7 
(turpmāk – zemes gabals), tiktu dota 
tĜauja to sadalīt 2 gabalos. Pēc spēkā 
esošajiem noteikumiem un teritorijas 
plānojuma zemes gabalam šajā rajonā 
jābūt vismaz 1200 kv.m. lielam un 
robežai gar ielu vai laukumu jābūt 25 m. 
Bet konkrētajā gadījumā zemes gabala 
robeža gar ielu nav 50 m un līdz ar to, 
pēc pašreizējiem noteikumiem un 
plānojuma, nevar sadalīt, lai gan zeme ir 
2952 kv.m. Lūdzu, pieĦemot jauno 
teritorijas plānojumu, mainīt 
iepriekšminēto nosacījumu, nosakot, ka 
zemes gabala robeža gar ielu vai 
laukumu jābūt 19 m vai mazāk. Kā arī ar 

 Skat. Nr.25. 
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šo iesniegumu lūdzu jūs, ievērojot LR 
Satversmes 90. pantu un 104. pantu, 
sniegt šādu informāciju. Vēlamies zemes 
gabalam mainīt to lietošanas mērėi, 
1200 kv.m. atstāt esošo lietojumu – 
mazstāvu apbūve, bet pārējiem 1752 
kv.m. citu lietojumu. Lūdzu norādiet kādu 
lietojumu zemes gabala daĜai 1752 kv.m. 
apjomā var piemērot, kā arī norādiet 
(konkrēti minot skaitĜus) kā jaunais 
zemes lietojuma veids ietekmēs 
nekustamā īpašuma nodokli. Kā arī kāda 
ir kārtība, lai zemes gabala daĜai mainītu 
lietojumu. 

30. Nek. īp. „Baltais Flīăelis” 
G. Zvejnieks 

80150024010 08.03.2011. Siguldas Mākslu skola „Baltais Flīăelis” 
(Šveices iela 19, Sigulda) pēdējo gadu 
laikā ir uzsākusi daudzu jaunu 
programmu realizāciju – papildus 
mūzikas un mākslas programmām ir 
uzsākta dejas un teātra virziena 
attīstība, izveidota vidusskolas 
programma mūzikā, tāpat arī radīta 
pieejamība visām programmām dažāda 
vecuma grupām, sākot no 3 gadu 
vecuma. AudzēkĦu skaits pēdējo 2 gadu 
laikā ir pieaudzis no 395 – 550, 
pārsniedzot sākotnējo kapacitāti, kas 
paredzēja vietu 300 audzēkĦiem. Skola 
pēdējo 3 gadu laikā ir saskārusies ar 
telpu trūkumu, kā arī telpu 
nepiemērotību vizuālās mākslas, dejas 
un teātra nodarbībām (telpas par šauru). 
Šo problēmu bija iecerēts risināt ar jaunā 
kultūrizglītības centra būvniecību, kas 

Pielikumā: 
Skice 

DaĜēji atbalstīts. 
Zemes gabalam Šveices ielā 17B 
noteikts Publiskās apbūves 
zonējums, atbilstoši spēkā 
esošajam lietošanas mērėim – 
sabiedriskā apbūve. Zemes gabals 
nav pašvaldības īpašums, līdz ar to  
nav iespējams to rezervēt skolas 
turpmākajai attīstībai. 
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šobrīd ir atlikta uz nenoteiktu laiku un 
pastāv iespēja šo projektu nerealizēt 
vispār. Papildus iepriekšminētajam, 
skolas nākotnes attīstības ieceres 
saistās arī ar alternatīvu vispārējās 
pamatizglītības piedāvājumu radīšanu. 
Skolas programmu turpmāka sekmīga 
attīstība un alternatīvs vispārējās 
izglītības piedāvājums ir iespējams, 
veicot skolas ēkas paplašinājumu. 
Atbilstoši sākotnējai skolas būvapjoma 
paplašinājuma skicei tā otrās kārtas 
būvniecība bija iecerēta esošās ēkas 
dienvidrietumu pusē (skatīt pielikumu Nr. 
1). Zemes platība, identiska esošās 
skolas teritorijai spēs nodrošināt „Baltā 
flīăeĜa” arhitektūras pienācīgu 
papildinājumu. ĥemot vērā augstāk 
minēto, lūdzu jaunajā Siguldas novada 
teritorijas plānojumā zemes gabaliem, 
kas dienvidrietumu pusē robežojās ar 
Siguldas Mākslas skolas zemes gabalu, 
paredzēt teritorijas izmantošanas veida 
izmaiĦu no esošā DzM – mazstāvu 
dzīvojamā apbūve uz PSK – sabiedrisko 
un komerciestāžu apbūves teritoriju. 

31. Nek. īp. „Mazzālītes” 
MārtiĦš Burbergs 

80940030109 24.03.2011. Lūdzu jaunajā Siguldas novada 
teritorijas plānojumā manā īpašumā 
esošās saimniecības „Mazzālītes”, 
kadastra nr. 80940030109 Siguldas 
pag., Siguldas nov. Atstāt esošo 
teritorijas zonējumu „mazstāvu 
dzīvojamo māju apbūve ar dalījumu 
2500 kv.m. 

 Nav atbalstīts,  
jo zemes gabalam nav piekĜuves no 
pašvaldības ceĜa, nav 
nodrošinājuma ar 
inženierkomunikācijām. Tiek 
saglabāta esošā izmantošana 
„Lauku zeme”, ar iespēju izstrādāt 
vienotu kvartāla lokālplānojumu. 
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32. Nek. īp. Cēsu ielā, Siguldā 
Gints LazdiĦš 

80150021815 18.03.2011. Lūdzu mainīt zemes gabala Cēsu ielā 7, 
Siguldā, Siguldas novadā (kad. nr. 
80150021815) atĜautās izmantošanas 
veidu no „Pilsētas koptās zaĜumvietas / 
zaĜumu teritorijas (ZP – 2)” uz „Mazstāvu 
dzīvojamās apbūves teritoriju (DzM)”. 
Zemes gabala apbūves gaitā zemes 
īpašnieks piesaistītu ainavu arhitektu un 
tiktu papildināta sakopta vieta pilsētā. 
Zemes gabalam pretī ir parki un skvēri 
mana kā zemes īpašnieka viedoklis ir, 
ka nav šėēršĜu zemes gabala zonējuma 
maiĦai. Kā arī vēlos pievērst uzmanību, 
ka pie zemes gabala iegādes lietošanas 
mērėis bija savrupmāju apbūve, par ko 
es maksāju zemes nodokli un valsts 
nodevu no īpašuma kadastra vērtības. 
Pēc gada no novada domes uzzināju, ka 
zemes gabals nav apbūvējams. Lūdzu 
paziĦot man par norises gaitu cerot uz 
sadarbību. 

 Nav atbalstīts. 
ĥemot vērā zemes gabala novietni 
pilsētā un esošo publisko 
izmantošanu (pilsētas skvērs) ir 
priekšlikums zemes gabalam 
saglabāt esošo plānoto 
izmantošanu. 

33.  Nek. īp. Mores iela 2, 
Sigulda 
Pēteris Eglītis 

80940040770 28.04.2011. Lūdzu paredzēt teritorijas plānojumā 
manam īpašumam Mores iela 2 (ābeĜu 
dārzs) ražošanas objektu apbūves 
teritoriju. 

 Atbalstīts. 

34. Nek. īp. „Rūėīškalns” 
Baiba Kajaka - Kargane 

Kad. nr. 
80420070005 
Kad. apz, 

80420070096  

02.05.2011. Lūdzu mainīt plānoto atĜauto 
izmantošanu nekustamajam īpašumam 
„Rūėīškalns”, kadastra numurs 
80420070005, Allažu pagasts, Siguldas 
novads no meža zemes 0,4 ha platībā 
uz apbūves zemi, jo vēlos būvēt māju. 
Jau vēsturiski šajā vietā ir bijusi muiža, 
par ko liecina saglabājušies daudzie 
akmeĦi un būvgruži. Laika gaitā šajā 

Pielikumā: 
1. Zemesgrāmatu 
apliecība, kopija uz 1 
lapas; 
2. Zemes robežu, 
situācijas un 
apgrūtinājumu plāns, 
kopija uz 1 lapas; 
3. „Rūėīškalns” meža 

 Atbalstīts. 
Noteikta atĜautā izmantošana – 
Mazstāvu dzīvojamā apbūve ar 
indeksu DzM-4,  jo daĜēji ir meža 
zeme, kas saglabājama. Īpašums 
atrodas Allažmuižas ciema teritorijā. 
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vietā ir aizaudzis ar krūmājiem, tāpat 
vairāki no kokiem ir bojāti un būtu 
nepieciešams tos likvidēt. Prakstiski šis 
zemes gabals nav uzskatāms par mežu, 
jo 0,1 ha platībā nav koku vispār un 
atlikušajos 0,3 ha koku ir salīdzinoši 
maz, ko apstiprina „Rūėīškalna” meža 
apsaimniekošanas plāns. Nekustamais 
īpašums „Rūėīškalns” atrodas teritorijā, 
kurā ir gan privātmājas, gan 
daudzdzīvokĜu māja, tāpat blakus ir 
autobusa pieturas, komunikācijas un 
asfaltēts ceĜš, līdz ar to var secināt, ka 
šīs zemes platība 0,4 ha platībā vairāk 
būtu atbilstoša kā apbūves zeme. Tādā 
veidā šī apkārtne būtu vairāk 
apdzīvojama un vienmērīgāk attīstītos 
novada apdzīvotība un infrastruktūra. 

apsaimniekošanas 
plāns, kopija uz 12 
lapām 

35.  Nek. īp. „Aizvēji”, 
„Rītavēji”, „Vakarvēji” 
Juris Birskis 

80940050323 
80940050360; 
80940050359 

17.05.2011. Lūdzu ievērojiet attīstības plānojumā 
2012. – 2020. g. Siguldas novadā 
akceptētos Rinkas kūdras atradnes 
iecirkĦa „Aizvēji” kūdras A kategorijas 
krājumus, kuri atrodas zemes īpašumos 
„Aizvēji”, „Rītavēji”, „Vakarvēji”. Šo 
krājumu laukuma robežās lūdzu 
paredzēt kūdras karjera izveidi. 

Pielikumā: 
Derīgo izrakteĦu 
atradnes pase. 
Rinkas purvs, kūdras 
fonda nr. 1888. 

Atcelta prasība ar 23.09.2011. 
iesniegumu (Nr.55), līdz ar 
īpašnieku maiĦu. 

36. Nek. īp. Nākotnes ielā 52 
Ojārs Magone 

80940020041 28.06.2011. Ar šo lūdzu neiekĜaut Siguldas pagasta 
Ėiparu ciemata teritorijas detālplānojumā 
man piederošā nekustamā zemes 
īpašuma, Nākotnes ielā 52, kad. Nr. 
80940020041 teritoriju. 

 Atbalstīts. 

37. Nek. īp. „Mālkalni” 
Aivis Boževnieks 

- 04.07.2011. Lūdzu iekĜaut manu priekšlikumu 
Siguldas novada teritorijas plānojuma 
izstrādē, sadalīt nekustamo īpašumu 

 Nav atbalstīts. 
Zemes gabals atrodas ārpus ciema 
teritorijas „Lauku zemēs”, kur nav 
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„Mālkalni”, ne mazāk kā 2500 m2. atĜauta zemes gabalu sadale tik 
sīkās vienībās, Ħemot vērā Rīgas 
reăiona plānošanas vadlīnijas. 

38.  Nek. īp.  
Miera ielā 15, Siguldā 
Jevgēnijs Rapoports 

80150020806 18.07.2011. 1) Lūdzu jaunajā teritorijas 
izmantošanas plānā mainīt augšminēto 
zemes gabalu statusu no Pilsētas koptās 
zaĜumvietas / zaĜumu teritorijas (ZP) uz 
Sabiedrisko un komerciestāžu apbūves 
teritoriju (PSK). 
2) Lūdzu atĜaut iebraukšanu uz teritoriju 
pirms esošā krustojuma, ievērojot visus 
normatīvos aktus. 
3) Ēkai ar kadastra numuru 
80150020806002 lūdzu atĜaut ceturtā 
stāva būvēšanu ar mērėi ierīkot šajā 
līmenī viesnīcas konferenču zāles, kas 
pēc mūsdienu kritērijiem, paredz 
ievērojamu augstumu, taču to ir grūti 
iegūt šīs ēkas esošajās telpās, sakarā ar 
to, ka esošais triju stāvu augstums ar 
cokoli – 9,6 m, kas ir daudz zemāk par 
atĜauto šai teritorijai maksimālo 
augstumu – 15 m. 

 Atbalstīts. 
Noteikta Publiskās apbūves teritorija 
ar indeksu  - „P- 15” (līdz 
4.stāviem). 

39. Nek. īp. 
O. Kalpaka ielā 10 
Lāčplēša ielā 3, Siguldā, 
Lāčplēša ielā 5, Siguldā  
Aija Stepanova (Jura 
Teodora Boceka 
pilnvarotā persona) 
 

 
 

80150020077 
 

80150020078 

02.08.2011. Juris Teodors Boceks pieĦem Jūsu 
priekšlikumu par Jurim Teodoram Bocek 
piederošā zemes gabala Siguldā, O. 
Kalpaka ielā 10 maiĦu pret pašvaldībai 
piederošiem diviem zemes gabaliem 
Siguldā, Lāčplēša ielā 3 un Lāčplēša ielā 
5, ievērojot šādus maiĦas darījuma 
nosacījumus: 
1. Pēc maiĦas darījuma noslēgšanas, 
tiek veikta zemes gabalu Siguldā, 
Lāčplēša ielā 3 un Lāčplēša ielā 5 

 Atbalstīts. 
Noteikta publiskās apbūves teritorija 
ar indeksu „P- 15” 
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apvienošana vienā zemes gabalā (viena 
adrese) ar pašvaldības resursiem; 
2. Siguldas novada teritorijas plānojuma 
2008. – 2020. gadam grozījumos šim 
apvienotajam zemes gabalam tiek 
paredzēta esošā izmantošana 
„Sabiedrisko un  komerciestāžu apbūve 
(PSK)” un „Ciemu koptās zaĜumvietas / 
zaĜumu teritorija (ZP)”, izskatot iespēju 
pievienot papildus dzīvojamo funkciju 10 
– 20 % apmērā, tādējādi veidojot jauktu 
izmantošanas iespēju; paredzēt 
apvienotā zemes gabala apbūves 
blīvumu – maks. 40 %, stāvu skaitu – 
maks. 3 (ieskaitot jumta apbūvi) un 
apbūves intensitāti – maks. 120 %, 
vizuāli nepalielinot zaĜās zonas šobrīd 
noteikto teritoriju (40 %). 
3. Tiek nodrošinātas garantijas Siguldas 
novada domes atbalstam mūsu 
izstrādātā detālā plānojuma izstrādei un 
apstiprināšanai apvienotā zemes gabala 
apbūvei, ja izstrādātais detālplānojums 
atbildīs visiem Siguldas novada 
teritorijas plānojuma 2008. – 2020. 
gadam normatīvajiem noteikumiem. 
4. Tiek nodrošinātas pirmpirkuma 
tiesības uz zemes gabala Siguldā, 
Lāčplēša ielā 3A (autostāvvieta, 
kadastra Nr. 80150020079) gadījumā, ja 
Siguldas novada dome pieĦems lēmumu 
atsavināt šo īpašumu. 
5. Tiek nodrošināta maiĦas zemes 
gabalu Siguldā, Lāčplēša ielā 3 un 
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Lāčplēša ielā 5 īpašuma tiesību 
pārreăistrācija zemesgrāmatā uz Jura 
Teodora Bocek norādīto personu – SIA 
„ZAěĀ KALNA NAMI”. 
6. Tiek nodrošināta nekustamā īpašuma 
nodokĜa maksājumu veikšanas atlikšana 
saskaĦā ar grafiku līdz brīdim, kad 
izlīdzinās starpība starp maiĦas zemes 
gabaliem. 

40. 
Skat. 
arī 46. 

Nek. īp. 
Televīzijas ielā 17, Siguldā 
SIA Hastings, 
Vineta Oša 

80150021507 elektroniski Lūdzu izskatīt iespēju Ĝaut sadalīt 
nekustamo īpašumu Televīzijas ielā 17, 
Siguldā trīs zemes vienībās, 
neizstrādājot detālplānojumu, bet 
iekĜaujot sadali Siguldas pilsētas 
teritorijas plānotajā (atĜautajā) 
izmantošanā 2008. – 2020. gadam. 

 Nav atbalstīts. 
Zemes gabala sadale iespējama 
tikai pēc detālplānojuma izstrādes, 
jo kvartālā nav atrisināta ielu 
struktūra un autotransporta kustība 
un novietošana, kā arī ir spēkā trīs 
dažādas atĜautās izmantošanas. 

41. Nek. īp. 
Krasta ielā 3, Siguldā 
Kalna ielā 8, Siguldā 
Valdis Užulis 

 
80150024530 
80150024509 

11.08.2011. Lūdzu mainīt zemes lietošanas mērėi 
man piederošiem zemes gabaliem 
Siguldā, Krasta ielā 3, kā arī daĜai zemes 
gabala Kalna ielā 8 no privātās apbūves 
zemes uz komerciālās apbūves zemi. 
Kadastra nr. 80150024530 un 
80150024509. No Kalna ielas 8 
atdalāmā zeme būtu ap 3500 m². 

Pielikumā: 
Shematisks zemes 
plāns 

Atbalstīts. 
(saskaĦā ar pievienoto shēmu). 

42. Nek. īp. „MārciĦi” 
Andis Korde 

80940050362 10.08.2011. Lūdzu veikt izmaiĦs zemes gabala 
„MārciĦi”, kadastra Nr. 80940050362 
atĜautajā izmantošanā un noteikt tam 
sekojošus izmantošanas veidus DzM 
mazstāvu dzīvojamā apbūve, PA atpūtas 
vieta dabas un kultūrvēsturiskajā vidē, 
ZP ciemu koptās zaĜumvietas / zaĜumu 
teritorijas, LZ lauku zemes saskaĦā ar 
pielikumu. 

Pielikumā: 
Zemes robežu plāns 

DaĜēji atbalstīts. 
Jo samazinot Jūdažu ciema 
teritoriju visam zemes gabalam tiek 
saglabāta kā Lauku zemes 
izmantošana, kas paredz plašu 
atĜauto izmantošanu. 

43. Nek. īp. „Veczālītes” 80940030147 23.08.2011. Sakarā ar ieceri būvēt vienăimenes  Nav atbalstīts. 
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Ingemārs MasaĜskis dzīvojamo māju uz zemes „Veczālītes”, 
Siguldas pag., Siguldas nov., Rīgas raj., 
kadastra numurs 80940030147, lūdzu 
Siguldas novada teritorijas plānojumā 
mainīt izmantošanu – ražošanas 
apbūves teritorija uz mazstāvu 
dzīvojamā apbūve – zemei „Veczālītes”, 
Siguldas pag., Siguldas nov., Rīgas raj., 
kadastra numurs 80940030147 un 
izsniegt „Plānošanas un arhitektūras 
uzdevumu” uz šo zemes vienību. 

Jo visā kvartālā dominē un ir 
noteikta rūpnieciskā apbūve. 

44. Nek. īp. „AkotiĦi” 
Ingus Mālnieks 
SIA „Baltic Pork” 

80420070091 23.08.2011. Lūdzu nomainīt Allažu pagasta plānotos 
(atĜautos) teritorijas izmantošanas 
noteikumus zemes gabalam ar kadastra 
numuru 80420070092, adresi „AkotiĦi”, 
Allažu pag., Siguldas nov., LV – 2154 no 
Savrupmāju retinātas dzīvojamās 
apbūves teritorijas uz Ražošanas un 
komunālā saimniecības objektu apbūves 
teritoriju, jo uz iepriekš minētā zemes 
gabala kopš 2003. gada atrodās atšėirto 
sivēnu kūts ar mēslu rezervuāriem, kas 
klasificējama kā ražošanas ēka. 

 Atbalstīts,  
noteikta Rūpniecības apbūves 
teritorija, ārpus Allažmuižas ciema 
teritorijas (grozot ciema robežu un 
nosakot to gar autoceĜu P3). 
 
 
 

45. Nek. īp. „Silarozes” 
Kristīne Bori 

80940030335 29.03.2011. Atsaucoties uz Sigulda novada domes 
2011. gada 12. janvāra lēmumu „Par 
Siguldas novada teritorijas plānojuma 
izstrādes uzsākšanu” (prot. Nr. 1, 11.§), 
lūdzu iekĜaut teritorijas plānojuma 
izstrādi mazstāvu (vēlams sabiedriskai 
un privātai) apbūvei man piederošajam 
zemes gabalam „Silarozes” Saltavota 
ielā. 

 Nav atbalstīts,  
jo zemes gabalam nav 
nodrošinājuma ar 
inženierkomunikācijām. Tiek 
saglabāta esošā izmantošana 
„Lauku zeme”, ar iespēju izstrādāt 
vienotu kvartāla lokālplānojumu. 

46. 
Skat. 

Nek. īp. Televīzijas ielā 
17, Siguldā 

80150021507 05.09.2011. Ar iesniegumu Nr.8/jur., no 13.07.2011., 
Siguldas evanăēliski luteriskās draudzes 

Pielikumā: 
Zemes robežu plāns 

 
Skat. Nr.40. 
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arī 40. Vineta Ošecka,  
SIA „Hastings” 

vārdā griezos Siguldas novada domē ar 
lūgumu Ĝaut sadalīt trīs zemes vienībās 
Siguldas evanăēliski luteriskai draudzei 
piederošo nekustamo īpašumu 
Televīzijas ielā 17, Siguldā. 
No Siguldas novada domes tika 
saĦemta atbilde (Nr. 18.10./2042 no 
05.08.2011) uz izteikto lūgumu ar norādi, 
ka nekustamo īpašumu Televīzijas ielā 
17, Siguldā (kad. apz. 80150021507) var 
sadalīt izstrādājot detālplānojumu. 
Lūdzu izskatīt iespēju Ĝaut sadalīt 
nekustamo īpašumu Televīzijas ielā 17, 
Siguldā trīs zemes vienībās, 
neizstrādājot detālplānojumu, bet iekĜaut 
sadali Siguldas pilsētas teritorijas 
plānotajā (atĜautajā) izmantošanā 2008. 
– 2020. gadam. 

47. Nek. īp. „BebroĦi 3” 
Andis OzoliĦš 

80940050333 16.09.2011. IekĜaut lauku teritoriju ap Ummuru ezeru, 
t.s. zemes gabala „BebroĦi 3” daĜu, kas, 
saskaĦā ar Teritoriālā plānojuma 
grafisko daĜu, ir uzskatāmas par privāto 
mežu, atĜautajā izmantošanā arī 
palīgēku būvniecību.                                                                                          

 DaĜēji atbalstīts. 
Zemes gabalam tiek saglabāts 
esošais zonējums, bet Apbūves 
noteikumos, kā atĜautā izmantošana 
mežā ir ietverta mazēku būvniecība. 

48. Nek. īp. „BebroĦi 5” 
Aleksandrs Vilisons 

80940050334 16.09.2011. IekĜaut lauku teritoriju ap Ummuru ezeru, 
t.s. zemes gabala „BebroĦi 5” daĜu, kas, 
saskaĦā ar Teritoriālā plānojuma 
grafisko daĜu, ir uzskatāmas par privāto 
mežu, atĜautajā izmantošanā arī 
palīgēku būvniecību.                                    

 DaĜēji atbalstīts. 
Zemes gabalam tiek saglabāts 
esošais zonējums, bet Apbūves 
noteikumos, kā atĜautā izmantošana 
mežā ir ietverta mazēku būvniecība. 

49. Nek. īp. Dzintari, Siguldas 
pag., Siguldas nov. 
Nek. īp.”Dzintari”, Sigulda, 
Siguldas nov. 

80940040044 
 
 
80150040512 

16.09.2011. Lūdzu paredzēt jauktu – komerc un 
ražošanas publisko apbūvi un daĜēji 
mazstāvu dzīvojamo apbūves teritoriju 
iepriekš minētajiem zemes gabaliem. 

Pielikumā: 
Zemesgrāmatu 
apliecību kopijas un 
Zemes robežu plāni 

Atbalstīts. 
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Nek. īp. Jūdažu ielā 22, 
Sigulda, Siguldas nov. 
Nek. īp. Jūdažu ielā 22, 
Peltes, Siguldas pag., 
Siguldas nov. 
Nek. īp. Jūdažu ielā 18, 
Peltes, Siguldas pag., 
Siguldas nov. 
Nek. īp. Jūdažu ielā 20, 
Peltes, Siguldas pag., 
Siguldas nov. 
Nek. īp. Gāles ielā 29A, 
Sigulda, Siguldas nov. 
Nek. īp. „Dzintari – 1”, 
Siguldas pag., Siguldas 
nov. 

 
80150040114 
 
80940040361 
 
 
80940040143 
 
 
80940040144 
 
 
80150040457 
 
 
80940040821 

50.  Nek. īp. „BebroĦi 1” 
Imants Rendenieks 
 

80940050320 20.09.2011. IekĜaut lauku teritoriju ap Ummuru ezeru, 
t.s. zemes gabala „BebroĦi 1” daĜu, kas, 
saskaĦā ar Teritoriālā plānojuma 
grafisko daĜu, ir uzskatāmas par privāto 
mežu, atĜautajā izmantošanā arī 
palīgēku būvniecību.                                                                                                                                        

 DaĜēji atbalstīts. 
Zemes gabalam tiek saglabāts 
esošais zonējums, bet Apbūves 
noteikumos, kā atĜautā izmantošana 
mežā ir ietverta mazēku būvniecība. 

51. Nek. īp. „BebroĦi 13” 
Vents Dērics 
 

80940050338 22.09.2011. IekĜaut lauku teritoriju ap Ummuru ezeru, 
t.s. zemes gabala „BebroĦi 13” daĜu, 
kas, saskaĦā ar Teritoriālā plānojuma 
grafisko daĜu, ir uzskatāmas par privāto 
mežu, atĜautajā izmantošanā arī 
palīgēku būvniecību.                                                                                                                                        

 DaĜēji atbalstīts. 
Zemes gabalam tiek saglabāts 
esošais zonējums, bet Apbūves 
noteikumos, kā atĜautā izmantošana 
mežā ir ietverta mazēku būvniecība. 

52. Nek. īp. „Kronis” 
Maija DiĜevka 

80940050098 26.09.2011. Lūdzu mainīt plānoto (atĜauto) 
izmantošanu nekustamajam īpašumam 
„Kronis” (kad. nr. 80940050098) no 
sabiedrisko un komerciestāžu apbūves 
(PSK – 4) uz lauku zemi, paredzot 
iespēju veidot parku un dārzu daĜā no 

 Atbalstīts. 
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īpašuma. 
53. Nek. īp. „Saulstari” 

Māris Ozols, 
Dzintars LiepiĦš 

80940040857 26.09.2011. Lūgums mainīt atĜauto izmantošanu 
nekustamajam īpašumam „Saulstari”, 
kadastra Nr. 80940040857, reăistrēts 
06.06.2006., žurnāla nr. 300001494580, 
lēmuma dat. 07.07.2006. no 
sabiedriskās apbūves uz individuālo 
mazstāvu vai jaukta tipa apbūvi ar 
iespējām būvēt ražošanas ēkas, kuras 
drīkst atrasties līdzās individuālai 
mazstāvu vai jaukta tipa apbūvei. 

 DaĜēji atbalstīts. 
Zemes gabala daĜai pie ceĜa 
noteikta Publiskā apbūve, bet 
zemes gabala dziĜumā – Mazstāvu 
dzīvojamā apbūve. 

54. Nek. Īp. Šveices iela 21, 
Sigulda 
Urzula Grīnberga 

80940024014 12.10.2011. Iesniegums par kultūras pieminekĜa 
aizsargjoslas noteikšanu – priekšlikums 
noteikt ne vairāk kā 10 m ap ēku. 
Lūgums atĜaut veikt zemesgabala sadali, 
nosakot minimālo platību 800-1200 
kv.m.. Šobrīd nav atĜauts dalīt. 

 DaĜēji atbalstīts. 
Aizsargjosla ir noteikta pa zemes 
gabala robežu. Kvartālā noteikts 
apbūves indekss „DzM-2” , nosakot 
minimālo zemes gabala platību 
2500 kv.m. 
 

55. Nek. Īp. „Rītavēji”; 
„Aizvēji”; „Vakarvēji”. 
SIA K-Laine” 

80940050323 
80940050360; 
80940050359 

23.09.2011. Lai nodrošinātu plašākas zemesgabalu 
izmantošanas iespējas nākotnē, lūdzam 
noteikt teritorijas atĜauto izmantošanu 
„Lauku zemes” pilnā platībā, saglabājot 
spēkā esošā Siguldas plānojumā 
noteiktās atĜautās izmantošanas spektru. 

 Nav atbalstīts. 
Plānojumā tiek saglabāta Meža 
zemes atĜautā izmantošana, Ħemot 
vērā teritorijas esošo izmantošanu 
un grunts apstākĜu nepiemērotību 
būvniecībai. Lauksaimnieciskā 
izmantošana ir atĜautā 
papildizmantošana Meža teritorijā. 

56. Ieva Rapa 
„Varavīksnes” 

80420030088 24.10.2011. Lūdzu mainīt plānoto (atĜauto) zemes 
izmantošanu nekustamajā īpašumā 
„Varavīksnes” (80420030088) no meža 
uz lauksaimniecībā izmantojamo 
teritoriju. Jo zemes robežu plāna 
eksplikācijā ir lauksaimniecības zeme. 

Pielikumā: 
Zemes gabala 
robežplāns 
 

Atbalstīts. 
Atbilstoši topogrāfiskajam 
uzmērījumam. 

57. Inese Strautmane 
Laura Strautmane 

80940030001 8.11.2011. Lūdzam mainīt zemesgabala 
„ŠėūĦabeites” lietojuma mērėi no 

 Nav atbalstīts. 
Zemes gabals iekĜauts Lauku 
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Kārlis Strautmanis 
Lāsma Strautmane 
„ŠėūĦabeites” 

Vēsturiskā lauku sēta pilsētvidē (DzLs) 
uz Mazstāvu dzīvojamā apbūve (DzM). 
Īpašnieki vēlas zemi sadalīt vienādos 
zemesgabalos. 

zemēs, nosakot nepieciešamību 
pēc kvartāla vienota lokālplānojuma 
izstrādes, jo šobrīd pilsēta nevar 
nodrošināt nepieciešamās 
inženierapgādes plānošanu un 
izbūvi. 

58. Egils Trumpe 
„Umeri – 2” 

80940050024 7.11.2011. IekĜaut lauku teritoriju ap Ummuru ezeru, 
t.s. zemes gabala „Umeri-2” daĜu, kas, 
saskaĦā ar Teritoriālā plānojuma 
grafisko daĜu, ir uzskatāmas par privāto 
mežu, atĜautajā izmantošanā arī 
palīgēku būvniecību.                                                                                                                                        

 DaĜēji atbalstīts. 
Zemes gabalam tiek saglabāts 
esošais zonējums, bet Apbūves 
noteikumos, kā atĜautā izmantošana 
mežā ir ietverta mazēku būvniecība. 

59. Līga Barone – Tamoviča 
Toms Tamovičs 
Turaidas iela 8, Sigulda 

80150012005 4.01.2012. Lūdzam atĜaut esošo rekonstruējamo 
dzīvojamo ēku izbūvēt kā daudzdzīvokĜu 
namu ar trešo stāvu kā dzīvojamo 
platību. 

 Nav atbalstīts. 
Precizēts atĜautās izmantošanas 
indekss zemes gabalam – DzM-3, 
atĜaujot papildus izmantot teritoriju 
komercdarbībai. 

60. Marina Isačenkova 
(Annas BeĜinas un 
Ksenijas Isačenkovas 
pilnvarotā persona) 

80420030007 
80420030027 

16.01.2012. Lūdzam paredzēt zemesgabala „Gauri” 
un „Rītumi” sadalīšanu mazākās zemes 
vienībās, aptuveni pa 0,5 ha, sakarā ar 
to, ka zemi nav iespējams izmantot 
lauksaimniecības vajadzībām. 
Zemē ir daudz stiklu, par cik agrāk uz 
zemes atradās stikla rūpnīca, zeme Ĝoti 
bieži applūst, jo ir zemā vietā, mālaina. 
Plānojam uz šīs zemes celt sev un 
ăimenes locekĜiem ăimenes mājas. 

 DaĜēji atbalstīts. 
Zemes gabals atrodas „Lauku 
zemēs”, kur minimālā zemes 
vienības platība ir 1 ha.  
Bieži applūstoša teritorija iespējams 
nav piemērota lauksaimniecībai, bet 
pilnīgi nav piemērota apbūvei. 

61. SIA „K-Laine” 
Juris Birskis 
Aldis Binders 

80940050323 
80940050360; 
80940050359 

 (Hronoloăisks Siguldas novada domes 
pieĦemto lēmumu apskats laika posmā 
kopš 2003.gada.) 
 
Ar šo iesniegumu lūdzam īpašumos 
„Rītavēji”; „Vakarvēji” un „Aizvēji” jaunajā 
teritorijas plānojumā  novērst iepriekš 

 Nav atbalstīts priekšlikums derīgo 
izrakteĦu iegūšanai. 
Plānojumā tiek saglabāta Meža 
zemes atĜautā izmantošana, Ħemot 
vērā teritorijas esošo izmantošanu 
un grunts apstākĜu nepiemērotību 
būvniecībai. Lauksaimnieciskā 
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radušās kĜūdas un neprecizitātes un 
paredzēt, ka pie plānoto objektu 
būvniecības ir atĜauta derīgo izrakteĦu 
iegūšana un šī derīgā izrakteĦa 
lietderīga izmantošana, t.i. realizēšana. 

izmantošana ir atĜautā 
papildizmantošana Meža teritorijā. 
Gadījumos, kad būvniecība ir 
atĜauta, saskaĦā ar valsts 
normatīvajiem aktiem un TIAN ir 
jāveic teritorijas inženiertehniskā 
sagatavošana. 

62. SIA „Hali Holdings”  80150024513 6.02.2012. Lūdzam izmainīt mums piederošā 
zemesgabala Gulbju ielā 4, Siguldā 
izmantošanas mērėi no sabiedriskās 
apbūves uz privāto dzīvojamo apbūvi. 
Lūdzam saglabāt arī esošo servitūtu, 
kas nodrošina piekĜuvi paredzētajam 
skatu laukumam, to pārceĜot uz mums 
piederošo blakus zemesgabalu Gulbju 
ielā 6. 

 Atbalstīts. 
Servitūta ceĜa novietnes maiĦa ir 
atbalstāma, bet veicama izstrādājot 
ZIP. 

63.  Uldis Dvinskis 
„Brūveri” 

80150011801 9.02.2012. Lūdzu īpašumā „Brūveri” papildus 
paredzēt platības komercapbūves 
attīstībai, tūrisma mītĦu celtniecībai, 
precizējot arī jau esošos izmantošanas 
veidus 

 Atbalstīts. 
Precizēts teritorijas izmantošanas 
veids „Publiskā apbūve” īpašuma 
daĜā, kas ir jau daĜēji apbūvēta. 

64. Saiva PaĦko 
Nek. Īp .„Saivas” un 
„SvēteĜi”. 

80940050356 
80940050357 

03.02.2012. Lūgums saglabāt Jūdažu ciema robežas 
līdz autoceĜam P-8, līdz ar to saglabājot 
nekustamo īpašumu .„Saivas” un 
„SvēteĜi” atĜauto izmantošanu – 
mazstāvu dzīvojamā apbūve. 

 Atbalstīts. 
Īpašumi atrodas Jūdažu ciema 
teritorijā, plānotā izmantošanas nav 
mainīta. 

65 Nek. īp. „ViĜĦi” 
Mudīte Teterovska 

80420020084 03.02.2012. Lūgums jaunajā plānojumā 
zemesgabalā „ViĜĦi” un uz katra no jau 
atdalītajiem zemesgabaliem atĜaut būvēt 
viensētu.  

 Skat. Nr. 3. 
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4. Institūciju sniegtā informācija un/vai nosacījumi, t.sk. Siguldas novada domes pieprasījumu 
vēstules 
4.1. Institūciju sniegtā informācija un/vai nosacījumi, t.sk. Siguldas novada domes pieprasījumu 
vēstules 
4.1.1. Valsts vides dienesta Lielrīgas reăionālā vides pārvalde 
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4.1.2. Valsts kultūras pieminekĜu aizsardzības inspekcija 
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4.1.3. VAS „Latvijas Valsts ceĜi” 
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4.1.4. Veselības inspekcija 
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4.1.5. Valsts zemes dienests 
(Nosacījumi pieejami elektroniski Valsts zemes dienesta mājas lapā www.vzd.gov.lv) 
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4.1.6. AS „Latvenergo” 
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4.1.7. AS „Latvijas Gāze” 
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4.1.8. VAS „Latvijas DzelzceĜš” 
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4.1.9. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests 
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4.1.10. Rīgas plānošanas reăions 
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4.1.11. Lauku atbalsta dienesta Lielrīgas lauksaimniecības pārvalde/VSIA „Zemkopības ministrijas 
nekustamie īpašumi” 
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4.1.12. Valsts meža dienesta Rīgas reăionālā virsmežniecība 
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4.1.13. AS „Latvijas Valsts meži” 
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4.1.14. Dabas aizsardzības pārvalde 
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4.1.15. SIA „Lattelecom” 
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4.1.16. SIA „Latvijas Mobilais Telefons” 
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4.17. SIA „Bite Latvija” 
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4.18. SIA „Tele 2” 
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4.19. SIA „Saltavots” 
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4.1.20. SIA „Wesemann – Sigulda” 
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4.2. KaimiĦu pašvaldību sniegtā informācija un/vai nosacījumi, t.sk. Siguldas novada domes 
pieprasījumu vēstules 
4.2.1. Amatas novada dome 
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4.2.2. Ropažu novada dome 
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4.2.3. Inčukalna novada dome 
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4.2.4. Mālpils novada dome 
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4.2.5. Līgatnes novada dome 
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4.2.6. Krimuldas novada dome 
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5. ZiĦojums par institūciju nosacījumu ievērošanu 

Tabulā ir apkopoti institūciju un uzĦēmumu izvirzītie nosacījumi Siguldas novada teritorijas plānojuma 2012.–2024.gadam izstrādei. SaskaĦā ar 06.10.2009. MK 
noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 13.punktu un Siguldas novada domes 2011.gada 12.janvāra lēmumu „Par Siguldas novada 
teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu” un 2011.gada 26.janvāra lēmumu „Par Siguldas novada teritorijas plānojuma darba uzdevuma apstiprināšanu”, Siguldas 
novada dome pieprasījusi nosacījumus institūcijām un visām kaimiĦu pašvaldībām (Valsts zemes dienesta nosacījumi teritorijas plānojuma izstrādei ir publicēti mājas 
lapās www.vzd.gov.lv). Atbildi nav sniegusi SIA „Bite Latvija”, SIA „Tele 2”, SIA „Wesemann – Sigulda”, kā arī Amatas, Inčukalna, Mālpils un Līgatnes pašvaldība. 
SaskaĦā ar 06.10.2009. MK noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 15.punktu, jāuzskata, ka Siguldas novada teritorijā nav publisko 
interešu, kuras aizstāv minētie uzĦēmumi un pašvaldības. 
 

Nr. Institūcija 
SaĦemšanas 

laiks 
Nosacījumi 

Komentārs par nosacījumu 
ievērošana 

1. Valsts vides dienesta 
Lielrīgas reăionālā 
vides pārvalde 

07.03.2011. 1. Projektēšanas darbus veikt atbilstoši 06.10.2009. LR noteikumiem Nr.1148 „Vietējās 
pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” (turpmāk tekstā MK noteikumi Nr.1148) I 
nodaĜas 4.punkta un II nodaĜas 25.–29.punkta prasībām: 

� Uzrādīt vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas, noteikt aprobežojumus 
tajās atbilstoši Aizsargjoslu likuma prasībām (ūdensgūtĦu ėīmiskās aizsargjoslas, 
virszemes ūdensobjektu aizsargjoslas, kapu aizsargjoslas u.c.). Virszemes 
ūdensobjektu aizsargjoslas noteikt saskaĦā ar 03.06.2008. MK noteikumu Nr.406. 
„Virszemes ūdensobjektu aizsargjoslas noteikšanas metodika” 9. un 11.punkta 
prasībām; 
� Izstrādāt teritorijas maăistrālo inženierkomunikāciju shēmu, transporta kustības 
shēmu; 
� Uzrādīt visas piesārĦotās teritorijas, atkritumu izgāztuves, esošās un projektējamās 
ražošanas zonas, notekūdeĦu bioloăiskās attīrīšanas iekārtas, cilvēku un dzīvnieku 
kapsētas, esošos un potenciālos riska objektus; 
� Izstrādājot teritorijas plānojumu, ievērot likumā „Par īpaši aizsargājamām dabas 
teritorijām” un 16.03.2010. MK noteikumos Nr.264 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju 
vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” izvirzītās prasības; 
� Uzrādīt upju un ezeru gada vidējos ūdens līmeĦus; 
� Uzrādīt būvniecībai nelabvēlīgās teritorijas, kā arī teritorijas, kurām nepieciešama 
īpaša inženiertehniskā sagatavošana; 
� Uzrādīt derīgo izraksteĦu atradnes un to izmantošanas iespējas; 

1. Ievērots. 
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� Uzrādīt teritorijas, kurām paredzēta detālplānojumu izstrāde un kurām 
detālplānojumi ir izstrādāti. 

2. Atbilstoši MK noteikumu Nr.1148 4.5. un 8.2.punktam, lai noteiktu īpaši aizsargājamās 
dabas teritorijas, mikroliegumus un saudzējamās ainaviskās teritorijas, veikt atbilstoši 
14.11.2000. MK noteikumos Nr.396 „Noteikumi par īpaši aizsargājamo sugu un ierobežoti 
izmantojamo īpaši aizsargājamo sugu sarakstu” iekĜauto īpaši aizsargājamo sugu un 
05.12.2000. MK noteikumos Nr.421 „Noteikumi par īpaši aizsargājamo biotopu veidu 
sarakstu” iekĜauto īpaši aizsargājamo biotopu izpēti un iezīmēt īpaši aizsargājamo sugu un 
biotopu atradnes, ja tādas teritorijā atrodas. Nepieciešamības gadījumā paredzēt 
mikroliegumu veidošanu. Ekspertu atzinumiem jāatbilst 30.09.2010. MK noteikumu Nr. 925 
„Sugu un biotopu aizsardzības jomas ekspertu atzinuma saturs un tajā ietvertās minimālās 
platības” prasībām. 
3. Atbilstoši MK noteikumu Nr.1148 12.3. un 37.2.punktam, pieprasīt atzinumu VVD 
LRVP par šo nosacījumu ievērošanu. 

 

2. Specializētās izpētes plānots 
veikt konkrētu teritoriju 
detālplānojumu vai tematisko 
plānojumu izstrādes laikā. 
Nosacījumi turpmākai 
plānošanai ietverti Siguldas TP 
paskaidrojuma raksta un 
apbūves noteikumos. 
Aktualizēta informācija par 
īpaši aizsargājamām dabas 
teritorijām. 

2. Valsts kultūras 
pieminekĜu 
aizsardzības 
inspekcija 

17.02.2011. 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 aizsardzību, 
izmantošanu, restaurāciju, valsts pirmpirkuma tiesībām 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 plānojama saglabājot kultūras piemineklim 
atbilstošo vidi, kā arī nodrošinot pieminekĜa vizuālo uztveri. 

3. Arheoloăisko pieminekĜu teritorijās nav plānojama jaunu objektu būvniecība un citi ar 
zemes reljefa pārveidojumiem saistīti darbi. 

4. Teritorijas plānojuma teksta daĜā (paskaidrojuma rakstā) ietverama informācija: 

 
1. Ievērots. 
 
 
 
 
 
 

2. Ievērots. 
 
 
 
 
 
 

3. Ievērots. 
 

4. Ievērots. 
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� Par kultūras mantojumu Siguldas novadā kopumā; 
� Par Valsts aizsargājamiem nekustamiem kultūras pieminekĜiem: to uzskaitījums, 
raksturojums, informācija par pieminekĜa pašreizējo stāvokli un saglabāšanas 
pasākumiem. Aprakstu vēlams papildināt ar objektu raksturojošu fotoattēlu. 

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

6. 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 kultūrvēsturiski nozīmīgo 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. 

2. Ieteicams apzināt un teritorijas plānojumā uzrādīt nozīmīgus objektus un teritorijas, 
kam piemīt kultūrvēsturiskā 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. SadaĜā, 
kas attiecināma uz pašvaldībai kultūrvēsturiski nozīmīgajiem objektiem, uzrādīt kārtību, 
kādā veidā notiek to iekĜaušana vai izslēgšana no pašvaldības saraksta, kā arī sniegt 

 
 
 
 

5. Ievērots. 
 
 
 
 
6. Ievērots. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Teritorijas plānojuma 
izstrādes gaitā ir noteiktas 
individuālas aizsardzības zonas 
atsevišėiem arhitektūras 
pieminekĜiem, izstrādājot 
atsevišėu projektu atbilstoši MK 
19.07.2003. noteikumiem 
Nr.392 „Kultūras pieminekĜu 
aizsargjoslu (aizsardzības 
zonu) noteikšanas metodika”. 
 
2. Ievērots. 
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noteikumus attiecībā uz šādu objektu turpmāku apsaimniekošanu. Plānojot objektiem 
piemērotu izmantošanu, paredzēt tos iesaistīt teritorijas kultūras potenciāla papildināšanā 
un pilnveidošanā. Šādu objektu saglabāšana, aizsardzība un izmantošana regulējama 
pašvaldības līmenī. 

3. Inspekcijas rīcībā pašreiz ir pieejami VZD kadastrālās informācijas dati. Plānojuma 
izstrādes gaitā sadarbībā ar Inspekcijas speciālistiem iespējams precizēt kultūras 
pieminekĜu robežas tiem objektiem, kuriem uz doto brīdi tās nav noteiktas. 

4. Jautājumos par kultūrvēsturisko mantojumu plānojamā teritorijā konsultēties ar Rīgas 
reăionālās nodaĜas vadītāju Jāni Asari (tel.67213757). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. VAS „Latvijas Valsts 
ceĜi” 

09.03.2011. 1. Iezīmēt Siguldas apvedceĜa un tā ceĜumezglu perspektīvajai izbūvei nepieciešamo 
teritoriju. Respektēt Siguldas novada domes 2009.gada 4.februāra lēmumu par to, ka 
esošais autoceĜa A2 Rīga – Sigulda – Igaunijas robeža (Veclaicene) posms Siguldā ir 
rekonstruējams kā pilsētas iela ar vienlīmeĦa krustojumiem, regulētiem ar luksoforiem. 
Perspektīvās trases ir iekĜautas Satiksmes ministrijas nacionālas nozīmes transporta 
infrastruktūras attīstībai nepieciešamo teritoriju darba materiālā (skatīt pielikumā CD ar 
Satiksmes ministrijas apkopoto informāciju par nacionālas nozīmes transporta 
infrastruktūras attīstībai nepieciešamajām teritorijām). LVC savas kompetences ietvaros 
sniedz informāciju par autoceĜu attīstības plāniem, taču par citiem transporta infrastruktūras 
attīstības plāniem neskaidrību gadījumā lūdzam vērsties lūdzam vērsties Satiksmes 
ministrijā, kas ir vadošā valsts institūcija transporta nozarē (SM Finanšu un attīstības 
plānošanas departaments, vecākā referente Daiga DoĜăe, telefons 67028030, e-pasts: 
Daiga.Dolge@sam.gov.lv). 
Perspektīvās autoceĜu trases teritorijas iesakām izdalīt kā atsevišėu datu slāni. 

2. Teritorijas plānojumā uzrādīt vietējo ceĜu/ielu (arī – jaunu) tīklu, kas būs nepieciešams 
jaunas apbūves (un intensificētas esošās apbūves) rajonu apkalpošanai. Šo ceĜu/ielu 
pieslēgumu iespējas valsts autoceĜu tīklam tiks ierobežotas atbilstoši Latvijas standarta LVS 
190–3 „CeĜu vienlīmeĦa mezgli” prasībām. Vietējo ceĜu/ielu tīklu shēmu un tā pieslēguma 
vietas valsts autoceĜiem, savlaicīgi iesniegt saskaĦošanai VAS „Latvijas Valsts ceĜi”. 

3. Gadījumos, ja jauno ciemu (kuri pašlaik atrodas ārpus apdzīvotajām vietām CeĜu 
satiksmes noteikumu izpratnē) robežas paredzēts noteikt līdzās esošajiem valsts 
autoceĜiem, pieĜaujams, ka ciemo robeža sakrīt ar autoceĜu zemes nodalījumu joslas 
robežu, taču, lai nodrošinātu Aizsargjoslu likuma 13.pantā noteikto aizsargjoslas 

1. Ievērots. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Izstrādāts apdzīvoto vietu 
ielu sarkano līniju plānojums. 
 
 
 

3. Ievērots. 
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noteikšanas mērėi – lai samazinātu ielu, autoceĜu un dzelzceĜu negatīvo ietekmi uz vidi, 
nodrošinātu transporta maăistrāĜu ekspluatāciju un drošību, kā arī izveidotu no apbūves 
brīvu joslu, teritorijas plānojumā šajās vietās būvlaide ir jānosaka ne mazāka, kā 
attiecīgajam autoceĜam ar likumu noteiktā aizsargjosla. IzĦēmums var būt objekti, kuri 
apkalpo blakus esošā autoceĜa lietotājus, tādi kā – degvielas uzpildes stacija, autoserviss, 
ēdināšanas uzĦēmums, kuru precīza atrašanās vieta būs jānosaka detālplānojumā, 
respektējot attiecīgā autoceĜa rekonstrukcijas vai paplašināšanas vajadzības un LVS 190 
grupas standartos izvirzītās prasības. IzĦēmums var būt arī komunikācijas, ja to izvietojums 
netraucēs attiecīgā autoceĜa rekonstrukcijas un paplašināšanas vajadzības. 

4. Pēc plānojuma apstiprināšanas, lūdzam plānojuma grafisko daĜu iesniegt VAS „Latvijas 
Valsts ceĜi” gan rastra, gan vektordatu failu formātā. 

4. Veselības inspekcija 04.03.2011. 1. Paredzēt teritorijas plānojuma izstrādāšanu, ievērojot 2009.gada 6.oktobra MK 
noteikumus Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi”. 

2. Paredzēt 1997.gada 5.februāra Aizsargjoslu likuma ievērošanu, paredzot aizsargjoslas 
ap ūdens Ħemšanas vietām, gar ūdensvadu un kanalizācijas tīkliem, ap kapsētām, 
notekūdeĦu attīrīšanas iekārtām, ūdenstilpēm un ūdenstecēm, ap maăistrālajām 
inženierkomunikācijām un būvēm, autoceĜiem, dzelzceĜiem, meliorācijas būvēm. 

3. Paredzēt objektu izvietojumu atbilstoši spēkā esošajiem būvniecības normatīviem, 
ievērojot Aizsargjoslu likumu. 

4. Paredzēt centralizēto ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu attīstību un pasākumus 
dzeramā ūdens uzlabošanai atbilstoši 2003.gada 29.aprīĜa MK noteikumiem Nr.235 
„Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles 
kārtība”. 

5. Paredzēt ūdensvada un kanalizācijas tīkla iekārtošanu, ievērojot LBN 223–99 
„Kanalizācijas ārējie tīkli un būves” un LBN 222–99 „Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves”. 

6. Paredzēt inženierkomunikācijas tīklu projektēšanu, ievērojot 2004.gada 28.decembra 
MK noteikumus Nr.1069 „Noteikumi par ārējo inženierkomunikāciju izvietojumu pilsētās, 
ciemos un lauku teritorijās. 

7. Paredzēt pasākumus rūpnieciskās ražošanas teritorijas kaitīgās ietekmes novēršanai uz 
cilvēka dzīves apstākĜiem un apkārtējo vidi; pasākumus gaisa kvalitātes nodrošināšanai, lai 
novērstu nelabvēlīgo ietekmi uz iedzīvotāju veselību, uzrādīt visas piesārĦotās teritorijas. 

Ievērots. 
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8. Precizēt visas applūstošās teritorijas robežas. 

9. Paredzēt peldvietas labiekārtošanu atbilstoši 2010.gada 6.aprīĜa MK noteikumu Nr.341 
„Peldvietu izveidošanas un uzturēšanas kārtība” un 2008.gada 17.jūnija MK noteikumu 
Nr.454 „Peldvietu higiēnas prasības” prasībām. 

10. Paredzēt prettrokšĦa pasākumus, lai novērstu autotransporta un citas iekārtas radīta 
trokšĦa nelabvēlīgo ietekmi uz dzīves apstākĜiem un cilvēku veselību un ievērotu 
2011.gada 25.janvāra MK noteikumus Nr.76 „Noteikumi par trokšĦa novērtēšanu dzīvojamo 
un publisko ēku telpās” un 2004.gada 13.jūlija MK noteikumus Nr.597 „TrokšĦa 
novērtēšanas un pārvaldes kārtība”. 

11. Paredzēt teritorijas labiekārtošanu, paredzot autotransporta kustības organizēšanu, 
automašīnu stāvvietas, gājēju ceĜu un veloceliĦu ierīkošanu, saskaĦā ar spēkā esošajiem 
būvniecības normatīviem. 

12. Teritorijas plānojums jāizvērtē Rīgas reăiona higiēnas novērtēšanas un monitoringa 
sadaĜā. 

5. Valsts Zemes 
dienests 

Pieejami 
elektroniski mājas 

lapā 
www.vzd.gov.lv 

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 plānojumu atzinuma saĦemšanai iesniedz elektroniskā formā 
(grafiskos materiālus - digitāli vektordatu formā (vēlams *.dgn (MicroStation)) Dienesta 
teritoriālajā struktūrvienībā. Teritorijas plānojuma grafiskai daĜai pievieno aizsargjoslu 
sadaĜā izmantotos apzīmējumus ar paskaidrojumiem. 

3. Teritorijas plānojuma izstrādāšanā izmanto aktuālus Dienesta teritoriālās 
struktūrvienības izsniegtus Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas 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 noteikti klasifikācijas kodu. Apgrūtiāto teritoriju 

Ievērots. 
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robežas daudzstūri identificējami ar objekta, kam noteikta aizsargjosla, pilnu nosaukumu un 
adresi, ja tāda ir. 

� 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. 

� ArcMap vidē plānojumā apgrūtinātās teritorijas nepieciešams attēlot tā, lai katra 
plānojumā attēlotā apgrūtinātā teritorija būtu izvietots informācijas slānī, kura 
nosaukumu veido atbilstoši ATIS noteikumu 2.pielikumam, vai arī, lai katrai attēlotajai 
apgrūtinātajai teritorijai būtu piesaistīts klasifikācijas 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. 

6. AS „Latvenergo” 21.03.2011. Izstrādājot Siguldas novada teritorijas plānojumu 2012.–2024.gadam, jāievēro sekojoši AS 
„Latvenergo” nosacījumi”: 
1. 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. 
 
Izstrādājot Siguldas novada teritorijas plānojumu, lūdzam ievērot LR „Aizsargjoslu likums” 
(1997. g.) 14., 35. un 43 pantu un LR MK noteikumu Nr.256 „Elektronisko sakaru tīklu 
ierīkošanas un būvniecības kārtība” prasības, t.sk. šādas”: 
1. Ēku un būvju, kā arī automašīnu un mehānismu stāvvietu izvietošanu paredzēt ārpus 

Ievērots, 
ciktāl tas nav pretrunā ar MK 
3.02.2009. noteikumu Nr.108 
„Normatīvo aktu projektu 
sagatavošanas noteikumi” 
prasībām. 
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elektronisko sakaru tīklu aizsargjoslas. 
Bez izpildāmo darbu projekta, kas rakstveidā saskaĦots ar elektronisko sakaru tīkla 
valdītāju aizsargjoslās gar elektronisko sakaru tīkliem aizliegts: 

� veikt jebkādus celtniecības, montāžas un spridzināšanas darbus, grunts planēšanu 
ar tehniku, kā arī zemes darbus dziĜāk par 0,3 metriem, aramzemēs – dziĜāk par 0,45 
metriem, autoceĜu nodalījuma joslā – dziĜāk par 0,5 metriem; 
� izdarīt ăeoloăiskos un ăeodēziskos izpētes darbus, kas saistīti ar urbumiem, zemes 
paraugu Ħemšanu un citiem līdzīgiem darbiem; 
� stādīt kokus, izvietot lauka apmetnēs, turēt lopus, nokraut materiālus, lopbarību un 
mēslojumu, kurt ugunskurus un ierīkot šautuves; 
� apbērt vai salauzt mērstabiĦus un brīdinājuma zīmes, novietot uz pazemes kabeĜu 
līniju trasēm smagus (vairāk par 5 tonnām) priekšmetus, ierīkot trasēs skābju, sāĜu un 
sārmu notekas; 
� rokot zemi, lietot laužĦus, kapĜus, ėīĜus un pneimatiskos instrumentus; 
� apbērt ar zemi vai būvmateriāliem kabeĜu kanalizācijas kabeĜaku lūku vākus, 
sadales skapjus, brīdinājuma zīmes un mērstabiĦus, pazemes kabeĜu trases, kā arī 
pārvietot esošas sakaru tīklu līnijas un iekārtas bez iepriekšējas saskaĦošanas ar to 
valdītāju. 

 
AS „Sadales tīkls”: 
1. Veicot teritorijas plānojuma izstrādi, ievērot īpašuma lietošanas tiesību ierobežojumus 
elektropārvades līniju (EPL) aizsargjoslās, kas noteikti ar Aizsargjoslu likuma (pieĦemts 
1997.gada 5.februārī) 35. un 45.pantu, nodrošinot iespēju brīvai piekĜuvei esošo 
inženierkomunikāciju apkalpei un rekonstrukcijai. 

2. Izstrādājot plānojumu, nepieciešams parādīt esošo 330/110/6-20 kV apakšstaciju, 20, 
10, 6 kV un 0,4 kV EPL (gaisvadu un kabeĜlīniju) un 20/0,4 vai 10/0,4 kV transformatora 
punktu, sadales punktu, sadaĜĦu, esošo un projektējamo ēku pievadu atrašanās vietas, 
inženierkomunikāciju koridorus ar ēkas funkcionēšanai nepieciešamajām 
inženierkomunikācijām. 

3. Inženierkomunikāciju izvietojumu teritorijā plānot tādu, lai tas atbilstu Ministru kabineta 
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, to pieslēgšanai pie esošajiem vai 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ievērots, 
ciktāl tas nav pretrunā ar MK 
3.02.2009. noteikumu Nr.108 
„Normatīvo aktu projektu 
sagatavošanas noteikumi” 
prasībām. 
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jaunizveidojamajiem inženiertīkliem. Plānojot elektroapgādes objektu un elektroietaišu 
izvietojumu jāparedz to netraucēta apkalpošana (ārpus iežogotām teritorijām) un transporta 
piekĜūšanas iespējas. Nav pieĜaujama apbūve energoapgādes objektu aizsargjoslās. 
Elektroietaišu projektēšana un būvniecība jāveic atbilstoši speciālajiem būvnormatīviem. 
 
Teritorijas plānojuma paskaidrojošā daĜā ierosinām ietvert informāciju par aprobežojumiem, 
kas noteikti saskaĦā ar pastāvošo likumdošanu un cilvēku drošību, darbojoties 
elektroapgādes tuvumā: 
1. Informāciju par vispārīgajiem aprobežojumiem, kas noteikti Aizsargjoslu likumā 
(pieĦemts 1997.gada 5.februārī) 35.pantā un aprobežojumiem aizsargjoslās gar 
elektriskajiem tīkliem, kas noteikti 45.pantā. 

2. Informāciju, ka elektroapgādes būvju būvniecība ir speciālā būvniecība. Elektroapgādes 
būvēm Ministru kabinets ir noteicis īpašu būvniecības procesa kārtību. Apbūves 
noteikumos norādīt, ka elektroapgādes būvju būvniecība veicama saskaĦā ar speciālajiem 
būvnormatīviem. 

3. Informāciju par aprobežojumiem ap sekojošiem sadales tīkla objektiem: 20 kV 
elektrolīnijas trase mežu zemēs ir noteikta 13 metru platā joslā, kas ir vienāda ar 
aizsargjoslas platumu ārpus pilsētām, ciemiem, kā arī pilsētu lauku teritorijās. 20 kV 
elektrolīnijas aizsargjosla pilsētās un ciemos ir 2,5 metru attālumā no līnijas ass. 0,4 kV 
elektrolīnijas trase mežu zemēs ir noteikta 5 metru platā joslā, bet 0,4 kV elektrolīnijas 
aizsargjosla ārpus pilsētām, ciemiem, kā arī pilsētu lauku teritorijās 6,5 metru attālumā no 
līnijas ass. 0,4 kV elektrolīnijas aizsargjosla pilsētās un ciemos ir 2,5 metru attālumā no 
līnijas ass. Aizsargjosla gar elektrisko tīklu kabeĜu līnijām noteikta 1 metra attālumā no 
kabeĜu līnijas ass. Aizsargjosla gar elektrisko tīklu sadales iekārtām, fīderu punktiem, 
transformatoru apakšstacijām ir noteikta 1 metra attālumā ārpus šo iekārtu nožogojuma vai 
to vistālāk ārpusē izvirzīto daĜu projekcijas uz zemes vai grīdas virsmas. 

4. Informāciju, ka elektrisko tīklu valdītājam, atbilstoši MK noteikumiem Nr.982 izdoti 
05.12.2006., elektrolīniju trases mežos jāuztur ugunsdrošā stāvoklī un jāattīra minētās 
trases no krūmiem un kokiem, jāizcērt bīstamie koki, kuri aug ārpus elektrolīniju trasēm, bet 
var krist uz to vadiem vai balstiem. Tāpat jāuztur ugunsdrošā stāvoklī un jāattīra no 
krūmiem un kokiem kabeĜlīniju trases 2 metrus platā joslā. 

5. Informāciju, ka jaunu elektroietaišu pieslēgšana un atĜautās slodzes palielināšana AS 
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„Latvenergo” tīklam notiek saskaĦā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 
padomes apstiprinātiem „Sistēmas pieslēguma noteikumiem elektroenerăijas sistēmas 
dalībniekiem”. 

6. Informāciju, ka, saskaĦā ar Enerăētikas likuma 19.pantu (1) „jaunu energoapgādes 
komersanta objektu ierīkošanai energoapgādes komersantam ir tiesības izmantot jebkuru 
zemi par vienreizēju samaksu tās īpašniekam ar šā likuma 24.pantu”. 

7. SaskaĦā ar (11)p. „Energoapgādes komersantam ir pienākums saskaĦot ar zemes 
īpašnieku jaunu energoapgādes objektu ierīkošanas nosacījumus, kā arī tiesības 
saskaĦošanas procedūru aizstāt ar zemes īpašnieka informēšanu gadījumos, ja zemes tiek 
izmantota jaunu energoapgādes komersantu objektu – iekārtu, ierīču, ietaišu, tīklu, līniju un 
to piederumu ierīkošanai, ja ir iestājies vismaz viens no šādiem nosacījumiem: 

� energoapgādes komersanta objekta ierīkošana paredzēta vietējās pašvaldības 
teritorijas plānojumā vai detālplānojumā; 
� energoapgādes komersanta objekts tiek ierīkots sarkanās līnijas robežās; 
� vietējā pašvaldība ir atzinusi, ka sabiedrības interesēs jauna energoapgādes 
komersanta objekta ierīkošana vai esošā objekta vai tā daĜas izmantošana nav 
iespējama bez šīs zemes izmantošanas; 
� citos likumos noteiktajos gadījumos. 

8. SaskaĦā ar (12)p. „Energoapgādes komersantam ir tiesības veikt jebkura sava objekta 
rekonstrukciju vai modernizāciju, savlaicīgi par to informējot zemes īpašnieku. Zemes 
īpašniekam pienākas vienreizēja samaksa saskaĦā ar šā likuma 24.pantu, ja 
rekonstrukcijas rezultātā palielinās energoapgādes komersanta objekta vai aizsargjoslas ap 
vai gar šo objektu aizĦemtā zemes platība”. 

9. SaskaĦā ar (3)p. „Energoapgādes komersants par jauna objekta ierīkošanu vai esošā 
objekta paplašināšanu brīdina nekustamā īpašuma īpašnieku vismaz 30 dienas pirms 
darbu uzsākšanas”. 

10. SaskaĦā ar 19.1pantu (1)p. „Energoapgādes komersantam ir nekustamā īpašuma 
servitūta tiesības ierīkot, attīstīt un ekspluatēt energoapgādes uzĦēmuma objektus. (2)p. 
Servitūta tiesības realizē savstarpēji vienojoties ar nekustamā īpašuma īpašnieku. Ja puses 
nevar vienoties, servitūtu nodibina ar tiesas spriedumu normatīvajos aktos noteiktajā 
kārtībā”. 
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11. Informāciju par nekustamā īpašuma īpašnieka tiesībām lūgt pārvietot esošo 
energoapgādes uzĦēmuma objektu, kura pārvietošanas izmaksas atbilstoši Enerăētikas 
likuma 23.panta 2.daĜai, „Esošo energoapgādes uzĦēmumu objektu pārvietošanu pēc 
pamatotas nekustamā īpašuma īpašnieka veic par viĦa līdzekĜiem”, jāsedz pārvietošanas 
ierosinātājam. 

12. Teritorijas plānojuma paskaidrojošā daĜā papildus norādīt, ka neatkarīgi no noteiktā 
aizsargjoslu platuma, darbs ar celšanas mehānismiem 30 m joslā no gaisvadu elektrolīnijas 
malējā vada pirms darba sākšanas jāsaskaĦo ar attiecīgo elektrisko tīklu valdītāju (MK 
05.12.2006. noteikumi Nr.982 Enerăētiksas infrastruktūras objektu aizsargjoslu noteikšanas 
metodika). Veicot darbus aizsargjoslās, kuru dēĜ nepieciešams objektus aizsargāt, tie jāveic 
pēc saskaĦošanas ar attiecīgā objekta īpašnieku, veicot darbus augstsprieguma (330, 110 
kV) EPL aizsargjoslā tie jāsaskaĦo ar AS „Augstsprieguma tīkls” Rīgā, Dārzciema ielā 86, 
tālrunis 7725371, bet darbu veikšana vidsprieguma (20, 10, 6 kV) un zemsprieguma (0,4 
kV) EPL aizsargjoslā jāsakaĦo ar AS „Sadales tīkls” attiecīgā reăiona tehnisko vadītāju. 

13. Atsevišėu AS „Latvenergo” elektroenerăijas pārvades un sadales objektu ekspluatācijas 
un uzturēšanas nodrošināšanai ir nepieciešams izveidot jaunas zemes vienības ap šiem 
objektiem. Šādi objekti ir slēgta tipa transformatoru apakštacija un sadales punkti. Šādu 
objektu aizĦemtā platība var būt dažāda. 

14. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos noteikt, ka elektroenerăijas pārvades 
un sadales objektu ekspluatācijas un uzturēšanas nodrošināšanai jaunizveidojamo zemes 
vienību minimālā platība netiek normēta. 

15. Ja novada teritorijā tiek plānoti elektroenerăijas patērētāji, kuru jauda sasniedz 5 – 15 
MVA, nepieciešams rezervēt zemi 0,2 – 0,3 ha platībā, 110/20 kV apakšstacijas vai 
sadales punktu būvniecībai. 

16. Gar valsts galvenajiem autoceĜiem abās ceĜa pusēs paredzēt koridoru perspektīvo 
elektroietaišu (6-20 kV un 0,4 kV) līniju izbūvei. 

17. Plānojuma izstrādes gaitā radušos neskaidrību precizēšanai un nepieciešamās 
informācijas saĦemšanai lūdzu vērsties pie AS „Sadales tīkls” Centrālā reăiona tehniskā 
vadītāja, „Līči”, StopiĦu novads, tālr. 67727350 (par Allažu un Siguldas pagastiem) un pie 
ZiemeĜu reăiona tehniskā vadītāja RaiĦa iela 14, Valmiera tālr.64290350 (par Mores 
pagastu). 
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18. Sagatavoto plānojuma projektu pirms atzinuma pieprasīšanas lūdzu saskaĦot ar AS 
„Sadales tīkls” Centrālo un ZiemeĜu reăioniem. 
AS „Sadales tīkls” Centrālā reăiona situācijas plānam ar 20/0,4 kV elektrotīkliem dwg 
formātā (vēstules 1.pielikums) ir informatīvs raksturs. 
 
AS „Augstsprieguma tīkls”: 
1. Ierosinām teritorijas plānojumā  ietvert informāciju cilvēku drošībai un elektrolīniju 
aizsardzībai: 

� par būvdarbiem, kuros paredzēts izmantot celšanas mehānismus, ja tie notiks 
tuvāk par 30 metriem no 110 kV un 330 kV elektrolīnijas malējiem vadiem, paredzēt 
darbu veikšanas projekta izstrādāšanu (MK 2006. noteikumi Nr.982, 11.punkts). 
Apbūves, autoceĜu, būvdarbu veikšanas un mežizstrādes projekti elektrolīnijas tuvumā 
jāsaskaĦo ar AS „Augstsprieguma tīkls” 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 „Enerăētikas 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 un 330 kV elektrolīniju aizsargjoslas palielināšanu 
(izmaiĦas 16.pantā). 

3. Pārvades tīkla 110 kV un 330 kV elektrolīniju novietojuma precizēšanai nosūtām Jums 
novada kartes ar elektrolīniju trasēm (vēstules 2.pielikums). Novada teritorijā jaunu 110 kV 
un 330 kV elektrolīniju vai citu pārvades tīkla objektu ierīkošana nav plānota. 

 
 
 
 
 

Ievērots, 
ciktāl tas nav pretrunā ar MK 
3.02.2009. noteikumu Nr.108 
„Normatīvo aktu projektu 
sagatavošanas noteikumi” 
prasībām. 

7. AS „Sadales tīkls” 24.02.2011. 1. Esošie elektrotīkli (esošās 330/20, 0,4 kV (gaisvadu un kabeĜu) EPL 20/0,4 kV 
transformatoru apakšstacijas, sadales punkti) un citi energoapgādes objekti precīzi 
jāatspoguĜo teritoriju detālplānojumā. Teritoriju detālplānojumā jāattēlo esošo un  plānoto 
elektroapgādes objektu aizsardzībai un ekspluatācijai paredzētās un noteiktās 
aizsargjoslas. Minēto aizsargjoslu attēlošanai izmantot attiecīgo kartes mērogu. 

Ievērots,  
ciktāl tas nav pretrunā ar MK 
3.02.2009. noteikumu Nr.108 
„Normatīvo aktu projektu 
sagatavošanas noteikumi” 
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2. Veicot Siguldas novada nekustamo īpašumu detālplānojumu izstrādi, ievērot īpašuma 
tiesību ierobežojumus elektropārvades līniju (EPL) aizsargjoslās, kas noteikti ar 
Aizsargjoslu likuma (pieĦemts 2009.gada 1.jūlijā) 35. un 45.pantu, nodrošinot iespēju brīvai 
piekĜuvei esošo inženierkomunikāciju apkalpei un rekonstrukcijai. 

3. Izstrādājot detālplānojumu, nepieciešams parādīt esošo 330 kV, 20 kV un 0,4 kV EPL 
(gaisvadu un kabeĜlīniju) un 20/0,4 kV transformatoru apakšstaciju, sadales punktu, 
sadaĜĦu, esošo un projektējamo ēku pievadu atrašanās vietas, inženierkomunikāciju 
koridorus ar ēkas funkcionēšanai nepieciešamajām inženierkomunikācijām. 

4. Inženierkomunikāciju izvietojuma teritorijā plānot tādu, lai tas atbilstu Ministru kabineta 
2004.gada 28.decembra Nr.1069 „Noteikumi par ārējo inženierkomunikāciju izvietojumu 
pilsētās, ciemos un lauku teritorijās”. Plānojot jaunu objektu būvniecību, paredzēt vietu 
inženierkomunikāciju koridoriem to pieslēgšanai pie esošajiem vai jaunizveidojamiem 
inženiertīkliem. Plānojot elektroapgādes objektu un elektroietaišu izvietojumu, jāparedz to 
netraucēta apkalpošana (ārpus iežogotām teritorijām) un transporta piekĜūšanas iespējas. 
Nav pieĜaujama apbūve energoapgādes objektu aizsargjoslās. Elektroietaišu projektēšana 
un būvniecība jāveic atbilstoši 01.11.2010 MK noteikumiem Nr.1024 „Elektroenerăijas 
pārvades un sadales būvju būvniecības kārtība”. 

5. Lūdzam Siguldas novada teritorijas plānojumā iekĜaut sekojošus papildus nosacījumus: 
Gar valsts galvenajiem autoceĜiem abās ceĜa pusēs paredzēt koridoru perspektīvo 
elektroietaišu (6-20 kV un 0,4 kV) līniju izbūvei. Esošo un perspektīvo galveno maăistrālo 
ielu, sarkano līniju robežās, perspektīvo elektroietaišu (6-20 kV un 0,4 kV elektrolīniju) 
koridori abās ielu pusēs. Maăistrālo ielu, sarkano līniju robežās perspektīvo elektroietaišu 
(6–20 kV un 0,4 kV elektrolīniju) koridori abās ielu pusēs. Šėērsojošo ielu perspektīvo 
elektroietaišu (6-20 kV un 0,4 kV elektrolīniju) koridori izbūvei vienā ielas pusē. 

6. Teritoriju detālplānojumu paskaidrojošā daĜā ierosinām ietvert informāciju par 
aprobežojumiem, kas noteikti saskaĦā ar pastāvošo likumdošanu un cilvēku drošību 
darbojoties elektroapgādes objektu tuvumā. Par vispārīgajiem aprobežojumiem, kas 
noteikti Aizsargjoslu likuma (pieĦemts 2009.gada 1.jūlijā) 35.pantā un aprobežojumiem 
aizsargjoslās gar elektriskajiem tīkliem, kas noteikti 45.pantā. 

7. AS „Sadales tīkls” lūdz ietvert sekojošu informāciju par aprobežojumiem ap sekojošiem 
Sadales tīkla objektiem: 20 kV gaisvadu eketrolīnijas trase mežu zemēs ir noteikta 13 

prasībām. 
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metru platā joslā, kas ir vienāda ar aizsargjoslas platumu ārpus pilsētām, ciemiem, kā arī 
pilsētu lauku teritorijās. 20 kV gaisvadu elektrolīnijas aizsargjosla pilsētās un ciemos ir 2,5 
metru attālumā no līnijas ass. 0,4 kV gaisvadu elektrolīnijas trase mežu zemēs ir noteikta 5 
metru platā joslā, bet 0,4 kV elektrolīnijas aizsargjosla ārpus pilsētām, ciemiem, kā arī 
pilsētu lauku teritorijās 6,5 metru attālumā no līnijas ass. 0,4 kV gaisvadu elektrolīnijas 
aizsargjosla pilsētās un ciemos ir 2,5 metru no līnijas ass. 

� Aizsargjosla gar elektrisko tīklu kabeĜu līnijām noteikta 1 metra attālumā no kabeĜu 
līnijas ass. Aizsargjosla gar elektrisko tīklu sadales iekārtām, fīderu punktiem, 
transformatoru apakšstacijām ir noteikta 1 metra attālumā ārpus šo iekārtu nožogojuma 
vai to vistālāk ārpusē izvirzīto daĜu projekcijas uz zemes vai grīdas virsmas. 
� Informāciju par to, ka jaunu elektroietaišu pieslēgšana un atĜautās slodzes 
palielināšana AS „Sadales tīkls” tīkliem notiek saskaĦā ar Sabiedrisko pakalpojumu 
regulēšanas komisijas padomes 2009.gada 1.aprīĜa lēmumā Nr.74 apstiprinātiem 
„Sistēmas pieslēguma noteikumiem elektroenerăijas sistēmas dalībniekiem”, kas stājās 
spēkā no 2009.gada 1.maija. 
� Informāciju par vēja ăeneratoru un vēja spēkstaciju izveidošanu, kā arī 
pieslēgšanu pie AS „Sadales tīkls”, kas notiek saskaĦā ar Sabiedrisko pakalpojumu 
regulēšanas komisijas padomes 2008.gada 3.septembra lēmumu Nr.280 
apstiprinātajiem „Sistēmas pieslēguma noteikumiem elektroenerăijas ražotājiem”. 
� Informāciju, ka, saskaĦā ar enerăētikas likuma 19.panta (1) Jaunu energoapgādes 
komersanta objektu ierīkošanai energoapgādes komersantam ir tiesības izmantot 
jebkuru zemi par vienreizēju samaksu tās īpašniekam saskaĦā ar šā likuma 24.pantu. 

9. Energoapgādes komersantam ir pienākums saskaĦot ar zemes īpašnieku jaunu 
energoapgādes objektu ierīkošanas nosacījumus, kā arī tiesības saskaĦošanas procedūru 
aizstāt ar zemes īpašnieka informēšanu gadījumos, ja zeme tiek izmantota jaunu 
energoapgādes komersantu objektu – iekārtu, ierīču, ietaišu, tīklu, līniju un to piederumu 
ierīkošanai, ja ir iestājies vismaz viens no šādiem nosacījumiem: 

� energoapgādes komersanta objekta ierīkošana paredzēta vietējās pašvaldības 
teritorijas plānojumā vai detālplānojumā; 
� energoapgādes komersanta objekts tiek ierīkots sarkanās līnijas robežās; 
� vietējā pašvaldība ir atzinusi, ka sabiedrības interesēs jauna energoapgādes 
komersanta objekta ierīkošana vai esošā objekta vai tā daĜas izmantošana nav 
iespējama bez šīs zemes izmantošanas; 
� citos likumos noteiktajos gadījumos. 
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10. Energoapgādes komersantam ir tiesības veikt jebkura sava objekta rekonstrukciju vai 
modernizāciju, savlaicīgi par to informējot zemes īpašnieku. Zemes īpašniekam pienākas 
vienreizēja samaksa saskaĦā ar šā likuma 24.pantu, ja rekonstrukcijas rezultātā palielinās 
energoapgādes komersanta objekta vai aizsargjoslas ap vai gar šo objektu aizĦemtā 
zemes platība. 

11. Energoapgādes komersants par jauna objekta ierīkošanu vai esošā objekta 
paplašināšanu brīdina nekustamā īpašuma īpašnieku vismaz 30 dienas pirms darbu 
uzsākšanas. 

12. 19.1.pants (1) Energoapgādes komersantam ir nekustamā īpašuma servitūta tiesības 
ierīkot, attīstīt un ekspluatēt eneroapgādes uzĦēmuma objektus. 

13. Servitūta tiesības realizē, savstarpēji vienojoties ar nekustamā īpašuma īpašnieku. Ja 
puses nevar vienoties, servitūtu nodibina ar tiesas spriedumu normatīvajos aktos noteiktajā 
kārtībā. 

14. JāiekĜauj informācija par nekustamā īpašuma īpašnieka tiesībām lūgt pārvietot esošo 
energoapgādes uzĦēmumu objektu, kura pārvietošanas izmaksas atbilstoši Enerăētikas 
likuma 23.panta 2.daĜai, „Esošo energoapgādes uzĦēmumu objektu pārvietošanu pēc 
pamatotas nekustamā īpašuma īpašnieka prasības veic par viĦa līdzekĜiem”, jāsedz 
pārvietošanas ierosinātājam. 

15. Ja novada teritorijā tiek plānoti elektroenerăijas patērētāji, kuru jauda sasniedz 5–15 
MVA, nepieciešams rezervēt zemi 0,2–0,3 ha platībā, 110/20 kV apakšstacijas vai sadales 
punktu būvniecībai. 

16. Teritorijas plānojuma paskaidrojošā daĜā papildus norādīt, ka, neatkarīgi no noteiktā 
aizsargjoslu platuma, darbs ar celšanas mehānismiem 30 m joslā no gaisvadu elektrolīnijas 
malējā vada pirms darba sākšanas jāsaskaĦo ar attiecīgo elektrisko tīklu valdītāju (MK 
05.12.2006. noteikumi Nr.982 Enerăētikas infrastruktūras objektu aizsargjoslu noteikšanas 
metodika). Veicot darbus aizsargjoslās, kuru dēĜ nepieciešams objektus aizsargāt, tie jāveic 
pēc saskaĦošanas ar attiecīgā objekta īpašnieku, veicot darbus augstsprieguma (330, 110 
kV) EPL aizsargjoslā tie jāsaskaĦo ar AS „Augstsprieguma tīkls” Rīgā, Dārzciema ielā 86, 
tālrunis 7725371, bet darbu veikšana vidsprieguma (20, 10, 6 kV) un zemsprieguma (0,4 
kV) EPL aizsargjoslā jāsaskaĦo ar AS „Sadales tīkls” Centrālā reăiona tehnisko vadītāju, 
„Līči” StopiĦu novadā, tālr. 7727350. ZiemeĜu reăiona tehnisko vadītāju RaiĦa iela 14, 
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Valmiera tālr. 67737350. 

17. Teritorijas detālplānojuma izstrādes gaitā radušos neskaidrību precizēšanai un 
nepieciešamās informācijas saĦemšanai, lūdzu vērsties pie AS „Sadales tīkls” Centrālā 
reăiona tehniskā vadītāja. 

18. Sagatavoto detālplānojuma projektu ar ielu šėērsprofiliem elektropārvades līniju 
komunikāciju izvietojumu un digitālo projekta versiju (Autocad dwg formātā) pirms atzinuma 
pieprasīšanas, lūdzu saskaĦot ar AS „Augstsprieguma tīkls” un AS „Sadales tīkls” Centrālā 
reăiona tehnisko vadītāju, „Līči”, StopiĦu novads, tālr.67727350. ZiemeĜu reăiona tehnisko 
vadītāju RaiĦa iela 14, Valmiera, tālr.67737350. 

19. Izstrādājot detālplānojumu, plānotajā teritorijā nepieciešams uzrādīt perspektīvo 
elektroenerăijas patērētāju slodzi kilovatos (kW). 

20. Veicot detālplānojuma izstrādi ir jāparedz, ka pirms atsevišėo zemes gabalu apbūves 
vispirms veicama ielu un ceĜu projektēšana un izbūve kopā ar nepieciešamajiem 
inženiertīkliem, nodrošinot katram apbūves gabalam pieslēgumu. 

21. Ārējo elektrisko tīklu ierīkošanai tehniskā projekta stadijā iesniegt pieteikumu ietotāja 
elektroapgādei jebkurā AS „Sadales tīkls” klientu apkalpošanas centrā. 

22. Pirms elektriskā tīkla izbūves: 
� dabā ar ăeodēzisko mērījumu palīdzību jābūt noteiktām un atzīmētām ceĜu (ielu) 

sarkano līniju robežām; 
� jābūt veiktiem zemes planēšanas darbiem. 

23. Šo nosacījumu derīguma laiks ir 1 gads no izdošanas brīža. 

24. Lai veiksmīgāk plānotu AS „Latvenergo” elektrotīkla attīstību, būsim pateicīgi par 
savlaicīgi sniegtu informāciju par plānotājiem inženierkomunikāciju remonta un 
rekonstrukcijas darbiem vai iespējamajiem projektiem Jūsu novada teritorijā, kas varētu 
skart AS „Latvenergo” īpašumā esošās inženierkomunikācijas. 

Pielikumā esošajam situācijas plānam ar 20/0,4 kV elektrotīkliem ir informatīvs raksturs. 
8.  AS „Latvijas Gāze” 10.03.2011. 1. AtspoguĜot esošos pārvades gāzesvadus Rīga – Pleskava DN 700 mm, Rīga – 

Izborska DN 700 mm, atzaru uz GRS „Sigulda” DN 150, GSR „Sigulda” novietni, krānu 
laukumus, anodu zīmējumus, anodu kabeĜus un sakaru kabeĜus, kā arī uzrādīt to 
ekspluatācijas un drošības aizsargjoslas atbilstoši Aizsargjoslu likumam. 

Ievērots, 
atbilstoši saĦemtajai 
informācijai no AS „Latvijas 
Gāze”. 
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2. AtspoguĜot esošos augstā, vidējā un zemā spiediena sadales gāzesvadus un to 
ekspluatācijas aizsargjoslas atbilstoši Aizsargjoslu likumam. 

3. Teritorijas plānojuma Apbūves saistošajos noteikumos noteikt esošo pārvades 
gāzesvadu sistēmas un esošo sadales gāzesvadu aizsargjoslas. 

Lai nodrošinātu gāzes apgādi perspektīvajiem, rūpnieciskajiem, komunālajiem un 
individuālajiem patērētājiem Siguldas novada apdzīvotajās vietās, veicot autoceĜu un ielu 
rekonstrukciju, projektējot jaunus autoceĜus un ielas, kā arī esošo ielu sarkanajās līnijās un 
autoceĜu nodalījumu joslās (aizsargjoslās), paredzēt iespējamo sadales gāzesvada 
novietni, atbilstoši MK 2004.gada 28.decembra noteikumiem Nr.1069 „Noteikumi par ārējo 
inženierkomunikāciju izvietojumu pilsētās, ciemos un lauku teritorijās” un Aizsargjoslu 
likumam. 

Detalizētu informāciju un precizētas esošo un plānoto pārvades gāzesvadu un sadales 
gāzesvadu un to iekārtu novietnes, 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 
Siguldas novada teritorijā, lai plānotu perspektīvās gāzes apgādes risinājumus turpmākajā 
periodā. 

Izstrādāto Siguldas novada teritorijas plānojuma grozījumus iesniegt izdrukas vai CD 
formātā Sabiedrības Gāzapgādes attīstības departamenta Perspektīvās attīstības daĜā 
atzinuma saĦemšanai. 

 
SIA „Metrum” 19.01.2012. 
vēstule, ar lūgumu sniegt 
precizētu informāciju par 
maăistrālo gāzes vadu 
novietnēm novada teritorijā. 

9. Valsts ugunsdzēsības 
un glābšanas 
dienests 

14.02.2011. 1. Būvju izvietojumu, ugunsdrošības atstarpes un piebrauktuves, ko paredz saskaĦā ar 
Latvijas būvnormatīvu LBN 201–07 „Būvju ugunsdrošība” (apstiprināts ar Ministru kabineta 
2007.gada 11.decembra noteikumiem Nr.866). Apbūves teritorijas ēkām un būvēm 
nodrošina piebrauktuves un caurbrauktuves ugunsdzēsības un glābšanas tehnikai. 
StrupceĜos ierīko vismaz 12x12 metrus lielus laukumus vai lokus ar minimālo diametru 16 
metri, ugunsdzēsības automobiĜu apgriešanai. Piebrauktuvju, iebrauktuvju un 
caurbrauktuvju platums nedrīkst būt mazāks par 3,5 metriem, augstums – ne mazāks par 
4,25 metriem. Piebrauktuves ugunsdzēsības un glābšanas tehnikai apzīmē ar 
drošības/ugunsdrošības zīmēm saskaĦā ar obligāti piemērojamo Latvijas standartu LVS 
446 „Ugunsdrošībai un civilajai aizsardzībai lietojamās drošības zīmes un signālkrāsojums”, 

Ievērots,  
ciktāl tas nav pretrunā ar MK 
3.02.2009. noteikumu Nr.108 
„Normatīvo aktu projektu 
sagatavošanas noteikumi” 
prasībām. 
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kā arī ceĜu zīmēm (aizlieguma) saskaĦā ar Ministru kabineta 2004.gada 29.jūnija 
noteikumiem Nr.571 „CeĜu satiksmes noteikumi”. 

2. Ugunsdzēsības, glābšanas un civilās aizsardzības darbu nodrošinājumu, ko paredz 
saskaĦā ar Civilās aizsardzības likumu, Latvijas būvnormatīvu LBN 201–07 „Būvju 
ugunsdrošība” un to izpildei piemērojamiem standartiem. Zemesgabalos, kuri piekĜaujas 
vispārīgas lietošanas ceĜiem, paredz vietas jaunu ugunsdzēsības depo izbūvei saskaĦā ar 
Latvijas būvnormatīvu LBN 201–07 „Būvju ugunsdrošība” un obligāti piemērojamo Latvijas 
standartu LVS 361 „Ugunsdzēsības depo ierīkošana – Vispārīgās prasības”. 

3. Ārējo ugunsdzēsības ūdensapgādi, ko paredz saskaĦā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 
222–99 „Ūdenspapgādes ārējie tīkli un būves” (apstiprināts ar Ministru kabineta 2000.gada 
1.februāra noteikumiem Nr.38) un Latvijas būvnormatīvu LBN 201–07 „Būvju ugunsdrošība” 
un to izpildei piemērojamiem standartiem. Jāparedz centralizēta ūdensapgādes sistēma ar 
cilpveida tīkliem. Uz ūdensvada maăistrālēm paredz aizvarus vai aizbīdĦus atsevišėo 
posmu atvienošanai, gaisa vārstus cauruĜvadu atgaisošanai un vārstus cauruĜvadu 
iztukšošanai. Ugunsdzēsības hidrantu izbūve paredz aizsardzību pret sasalšanu. 
Ugunsdzēsības hidrantus ūdensvada tīklā izvieto tā, lai nodrošinātu katras ēkas vai būves 
ārējo ugunsdzēsību no vismaz diviem hidrantiem un vismaz 3 stundu laikā (izĦemot Latvijas 
būvnormatīvā LBN 222–99 „Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves” minētos gadījumus). 
Ugunsdzēsības hidrantus izbūvē saskaĦā ar Latvijas standartiem LVS EN 14339 
„Apakšzemes ugunsdzēsības hidranti”, LVS EN 14384 „Virszemes ugunsdzēsības hidranti” 
un LVS 187 „Ugunsdzēsības hidranti”. JāĦem vērā nepieciešamie ūdens patēriĦi ārējai un 
iekšējai ugunsdzēsībai, kā arī saimnieciskām un sadzīves vajadzībām. Pie upēm, ezeriem 
un citām ūdenskrātuvēm, kuras paredzētas ugunsdzēsības ūdens Ħemšanas vajadzībām, 
izbūvē vismaz 3,5 platus piebraucamos ceĜus un 12x12 metrus laukumus ugunsdzēsības 
un glābšanas tehnikai ar atbilstošas kvalitātes cieto segumu. Ugunsdzēsības ūdens 
Ħemšanas vietas ierīko tā, lai ugunsdzēsības tehnika varētu Ħemt ūdeni jebkurā gadalaikā 
un tām jānodrošina ugunsgrēka dzēšana vismaz trīs stundu laikā. Ūdens Ħemšanas 
atrašanās vietas, kā arī piebraukšanas ceĜus pie tām apzīmē ar norādījuma zīmēm saskaĦā 
ar Latvijas standartu LVS 446 „Ugunsdrošībai un civilajai aizsardzībai lietojamās drošības 
zīmes un signālkrāsojums”. 

4. Objektiem, kuri atrodas plūdu iespējamās zonās, paredz pretplūdu pasākumus. 
10. Rīgas plānošanas 

reăions 
04.03.2011. Izstrādājot Siguldas novada teritorijas plānojumu RPR lūdz Ħemt vērā 2007.gada 2.februārī 

apstiprināto Rīgas plānošanas reăiona teritorijas plānojumu, īpaši – perspektīvā un 
Ievērots. 
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teritorijas plānojuma vadlīnijās paustās nostādnes attiecībā uz apdzīvojuma, infrastruktūras 
un zemes izmantošanu Rīgas zaĜā loka vides aizsardzības un rekreācijas teritorijām 
Pierīgas areālā. Rīgas plānošanas reăiona telpiskais (teritorijas) plānojums Rīgas 
plānošanas reăiona www.rpr.gov.lv sadaĜā RPR attīstība un plānošana >> Attīstības 
dokumentu datu bāze >> REĂIONA attīstības dokumenti >> Teritorijas plānojums. 
Izstrādājot Siguldas novada teritorijas plānojumu, īpaša uzmanība jāvelta jaunā plānojuma 
atbilstībai sekojošiem vadlīniju punktiem: 

1. Apdzīvojuma plānošana veicama saskaĦā ar pieprasījuma pēc jauniem mājokĜiem 
izvērtējumu, kā to nosaka 1.2.2.nodaĜas 15.apakšpunkts, ievērojot vispārējos apdzīvojuma 
veidošanas principus, kas noteikti 1.2.1.nodaĜas 3.–9.apakšpunktos. 

2. Plānojot apdzīvojuma struktūru, jāĦem vērā teritorijas atrašanās Rīgas zaĜā loka vides 
aizsardzības un rekreācijas teritorijā, Pierīgas areālā un prasības, kas noteiktas 
1.2.3.nodaĜas 2.–6.apakšpunktos un 1.4.4.2.nodaĜas 1.–5.apakšpunktos, 1.4.5.1.nodaĜas 
vadlīnijās un 1.4.5.2.nodaĜas vadlīnijās upju ieleju telpām. 

3. Infrastruktūras attīstība plānojama atbilstoši vadlīniju 1.3.nodaĜā ieteiktajam. 

 

4. Siguldas novada plānojumā ir jānovērš šādas Allažu pagasta teritorijas plānojuma 
neatbilstības Rīgas plānošanas reăiona teritorijas plānojuma vadlīnijām – spēkā esošajā 
pagasta teritorijas plānojumā plānotas nepamatoti plašas ciema Plānupe teritorijas. Lauku 
apbūves teritorijās atĜauta viensētu apbūve 0,3, 0,5 ha lielos zemes gabalos, kas ir pretrunā 
ar Vadlīniju 1.4.1. (3)punktam. 

 
 
 
 
 
 
 
1. Izstrādājot teritorijas 
plānojuma 1.redakciju 
sagatavots priekšlikums 
samazinot iepriekš plānoto 
dzīvojamo teritoriju kopplatību 
novada teritorijā. 
2. Apdzīvojuma struktūra 
saglabāta esošā. 

3. Blīvi apdzīvotās vietās 
paredzēts attīstīt centralizētu 
inženierapgādi. 
4. Izstrādājot teritorijas 
plānojuma 1.redakciju 
sagatavots priekšlikums 
Plānupes ciema likvidācijai, kā 
arī samazināta Allažu, 
Allažmuižas, Stīveru, Jūdažu 
un Mores ciemu plānotās 
teritorijas. 

11. Lauku atbalsta 
dienests 

14.02.2011. 1. Pārvalde paziĦo, ka tai Siguldas novada teritorijā nav publisko interešu, kuras tā 
aizstāv. 
2. Sakarā ar Meliorācijas likuma stāšanos spēkā 2010.gada 25.janvārī un tajā noteikto, 
Pārvalde visu ar Meliorācijas kadastru saistīto informāciju (dokumentāciju) par meliorācijas 
sistēmu un hidrotehnisko būvju un izvietojumu ir nodevusi valsts sabiedrības ar ierobežotu 
atbildību „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” rīcībā. Pārvaldei nav Meliorācijas 
kadastra informācijas, kāda nepieciešama, lai kompetenti sniegtu priekšlikumus Siguldas 
novada teritorijas plānojuma 2012.–2024.gadam izstrādei. Pārvalde iesaka iepriekšminētajā 

PieĦemts zināšanai. 
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jautājumā griezties valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Zemkopības ministrijas 
nekustamie īpašumi” Republikas laukumā 2, Rīgā, LV–1981. 

12. Valsts meža dienests 24.02.2011. 1. Mežu apsaimniekošanas juridiskais pamats ir meža apsaimniekošanas un 
izmantošanas regulējošajos normatīvajos aktos noteiktās prasības. Meža Valsts reăistra 
uzturēšanai, mežsaimnieciskās darbības plānošanai un kontrolei konkrētā īpašumā veic 
mežu inventarizāciju. Tai ir informatīvs rekomendējošs raksturs: 

� ievērojot „Meža likuma” 29.panta 2., 3.daĜas prasības – reizi 10 gados veikt meža 
inventarizāciju un tās materiālus iesniegt Valsts Meža dienestam un par iesniedzamās 
informācijas patiesumu ir atbildīgs meža īpašnieks, gadījumos, ja īpašumā nav veikta 
meža zemju inventarizācija, uzsākot detālplānojuma izstrādi, veikt meža zemju 
inventarizāciju; 
� pamatojoties uz LR MK noteikumu Nr. 590 „Meža inventarizācijas un Meža valsts 
reăistra informācijas aprites noteikumi” 4.punkta prasībām, zemes vienībām, kurām 
Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā piešėirts kadastra 
apzīmējums pēc zemes gabalu atdalīšanas, meža zemēs jāveic meža inventarizācija un 
dati jāiesniedz Valsts Meža dienesta reăionālā virsmežniecībā Meža Valsts reăistra datu 
uzturēšanai, ja iepriekšējā laika periodā meža zemēs inventarizācija nav veikta. 

2. Meža likuma (pieĦemts 24.02.2000) 35.panta 1.punktā noteikts, ka pašvaldību attīstības 
plānos jāparedz meža apsaimniekošanas mērėi, tajā skaitā jānodrošina meža bioloăiskās 
daudzveidības saglabāšana, spēja pasargāt augsni no erozijas un aizsargāt virszemes un 
pazemes ūdeĦus no piesārĦošanas. 

3. Vispārējās dabas aizsardzības prasības mežu apsaimniekošanā reglamentē LR MK 
noteikumi Nr. 189 „Dabas aizsardzības noteikumi meža apsaimniekošanā” (08.05.2001.): 
saimnieciskās darbības ierobežojumus mežā un meža zemēs virszemes ūdensobjektu 
aizsargjoslās, aizsargājamās zonās gar mitrzemēm un ūdeĦiem, mikroliegumu buferzonās, 
mežos pilsētu administratīvajās teritorijās, purvu un ezeru salās, meža puduros, kā arī 
nosaka saimnieciskās darbības ierobežojumus dzīvnieku vairošanās sezonas laikā. 

4. Izstrādājot teritorijas plānojumu, ievērot Gaujas Nacionālā parka individuālajos 
izmantošanas noteikumos noteiktos darbības ierobežojumus (2001.gada 07.08. MK 
noteikumi Nr.352). 

5. Mežu ieaudzēšanas nosacījumus nemeža zemēs nosaka LR MK noteikumi Nr.108 
„Meža ieaudzēšanas un plantāciju mežu noteikumi” (spēkā no 06.03.2001.). Plantāciju 

PieĦemts zināšanai. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Ievērots. 
 
 
 

3. Ievērots. 
 
 
 
 
 

4. Ievērots. 
 
 

5. Nosacījums ietverts TIAN 
sadaĜā par Lauku zemju (L) 
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mežu ieaudzē zemēs, kuras normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā var transformēt meža 
zemē. Plantāciju mežus neierīko īpaši aizsargājamās teritorijās, ūdensteču un ūdenstilpju 
aizsargjoslās, mikroliegumos. Lauku apvidos sliktās ekonomiskās situācijas rezultātā 
lauksaimniecībai izmantojamās zemēs mežu dabiska ieaugšanās notikusi strauji un lielās 
platībās. Priekšlikums: teritorijas plānojumā noteikt aizliegumu meliorētās un nemeliorētās 
augstvērtīgās lauksaimniecībā izmantojamās zemēs ieaudzēt mežus, ierīkot plantāciju 
mežus. 

6. Perspektīvās izmantošanas sadaĜā strikti atrunāt sākotnējo izvērtēšanu platību 
atbilstībai meža statusam (Meža likuma 3.pants). Ja platība atbilst meža zemes statusam, 
noteikt meža zemes transformācijas nepieciešamību. 

7. SaskaĦā ar „Aizsargjoslu likumu” (spēkā no 11.03.1997.) un ar to saistošiem 
noteikumiem, virszemes ūdensobjektu aizsargjoslas nosaka gar visām ūdenstilpēm, 
ūdenstecēm un mākslīgiem ūdensobjektiem, lai samazinātu piesārĦojuma negatīvo ietekmi 
uz ūdens ekosistēmām, novērstu erozijas procesu attīstību, ierobežotu saimniecisko 
darbību applūstošajās teritorijās, kā arī saglabātu apvidum raksturīgo ainavu. ĥemot vērā 
aizsargjoslu iezīmēšanas tehniskās īpatnības kartēs un salīdzinošo situāciju dabā – krastu 
krantis, palienes, kas ir aizsargjoslu platumu noteicošie rādītāji, tās nav precīzi attēlojamas 
shematiski. 
 
Priekšlikumi: 
1. Nosakot ūdensobjektiem aizsargjoslas, tekstā iekĜaut „minimālie aizsargjoslu 
platumi...ne mazāk...kā”. 
2. IekĜaut piezīmi „objektiem, kuriem aizsargjoslas teritorijas plānojumā nav iespējams 
parādīt dotajā mērogā, tās tiek noteiktas atbilstoši „Aizsargjoslu likumam” un MK 
noteiktajām metodikām” - mežos grāvjiem, strautiem, īsajām upītēm, kā arī citiem objektiem 
saskaĦā ar likumu. 
3. NepieĜaut upju palieĦu apbūvi, jo upes ir bioloăiskās daudzveidības izplatības koridors – 
krastos, nogāzēs un palienēs sastopams liels īpatsvars īpaši aizsargājamo augu sugas; 
palienes raksturojas ar paaugstinātu mitruma režīmu, ko nosaka pazemes ūdeĦu, 
gruntsūdeĦu mainīgais lielums, tās pakĜautas straujiem erozijas procesiem. 
Izvērtējot teritorijas plānojumā norādītos upju garums, vēršam uzmanību informācijas 
izcelsmei, jo vērojamas būtiskas atšėirības dažādu dienestu sniegtajiem datiem. 
 

atĜauto izmantošanu. 
 
 
 
 
 
 

6. Ievērots. 
 
 

7. Aizsargjoslas attēlotas 
atbilstoši plānojuma grafiskās 
daĜas mērogam. 
 
 
 
 
 
 
 
Ievērots. 
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Koku ciršanas kārtība, teritoriju apsaimniekošana: 
1. Aizsargājamu koku nociršanas (novākšanas) kārtību meža zemēs nosaka Valsts meža 
dienests pēc saskaĦošanas ar Dabas aizsardzības pārvaldi, nemeža zemēs vietējā 
pašvaldība pēc saskaĦošanas ar Dabas aizsardzības pārvaldi. 

2. Atsevišėu koku ciršana nemeža zemēs saskaĦā ar LR MK noteikumiem Nr.717 „Kārtība 
koku ciršanai ārpus meža zemes” (spēkā no 02.09.2006.). 

3. Koku ciršanas kārtību meža zemēs nosaka „Mežu likums” un ar to saistītie normatīvie 
akti. 

4. Mikroliegumos aizsardzību un apsaimniekošanu regulē LR MK noteikumi Nr.45 
„Mikroliegumu izveidošanas, aizsardzības un aizsardzības un apsaimniekošanas noteikumi” 
(spēkā no 03.02.2001). 

5. Īpaši aizsargājamos meža iecirkĦos saimnieciskā darbība notiek saskaĦā ar „Dabas 
aizsardzības noteikumi meža apsaimniekošanā”. 

6. Koku ciršana pirms meža zemju transformācijas, ko veic saskaĦā ar LR MK 2004.gada 
28.septembra noteikumiem Nr.806 „Meža zemes transformācijas noteikumi” atbilstošā 
uzraugāmās teritorijas mežniecībā saĦem ciršanas apliecinājumu. 

Vides un ainavisko vērtību saglabāšana apbūves noteikumos 
1. Lauku apvidū un meža zemēs apbūves objektiem novietojumu izkārtot, lai saglabātu 
vērtīgos kokus un esošo ainavu, apstādījumus veidot ainavas bagātināšanai. 

2. Ēkas un būves neprojektēt tuvāk kā pieauguša koka vainaga projekcijas attālumā 
(ieteikums – kokiem ne mazāk kā 5 m, krūmiem ~ 1–1,5 m no stumbra(u) vai sakĦu kakla. 
Klajumā augošiem kokiem ~ 10 m. 

3. Lai saglabātu lauku ainavu un nesadrumstalotus mežus, kas apgrūtina to 
apsaimniekošanu, lauku apvidū meža zemes nav ieteicams sadalīt mazākās kadastra 
vienībās par 2 ha. 

4. Ievērojot teritorijas īpatnības, kas raksturojas ar lielas dimensijas bioloăiski veciem 
kokiem upju, vecupju krastos, apstādījumos apdzīvotās vietās, bijušajās mājvietās (arī 
meža zemēs ieskaitītie nogabali) un dabiskā vidē, novērotas vairākas īpaši aizsargājams 
ėērpju sugas, kā arī reti sastopamas un īpaši aizsargājamas kukaiĦu sugas, kuru 
eksistence saistīta ar tiem. Priekšlikums: ievietot prasību nemeža zemēs pirms koku 

Ievērots. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ievērots. 
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ciršanas (atmirušu un augošu) un novākšanas izvērtēt bioloăiski vecos lapu kokus, kas 
pārsniedz diametrā 80 – 100 cm un/vai ir dobumaini, piesaistot ekspertus. 

5. Lai novērstu neapzināto bioloăiskās daudzveidības vērtību iznīcināšanu teritorijās, 
kurās plānota zemes lietošanas veida maiĦa (pĜavas, nogāzes, gravas, meža zemes u.c.), 
ieteicams veikt īpaši aizsargājamo sugu un biotopu inventarizāciju veăetācijas periodā, 
piesaistot sertificētus vides ekspertu(s). 

Ainaviski nozīmīgo teritoriju apzināšana: 
1. Bioloăiski vecie koki rindās, alejās, grupās un atsevišėi augoši, upju stāvās nogāzes, 
terases, palienes, iežu atsegumi, avoti u.c. uzskatāmi par saudzējamiem un kultūrvidi 
papildinošiem, izglītojošiem elementiem un to lietderība tūrisma objektu izveidei ir būtiska. 

2. Lai nodrošinātu ainavisko vērtību, bioloăiskās daudzveidības vērtību saglabāšanu un 
rekreācijai izmantojamu objektu saglabāšanu, ieteicams izdalīt dabas pamatnes teritorijas, 
kur iekĜaujamas šādās platības: upju palieĦu ainaviskie posmi, nogāzes, gravas, nelielas 
koku – platlapju grupas vai puduri, birzis u.c. Priekšlikums: apzināt tos un kartēt; iespēju 
robežās noteikt šīm teritorijām aizliegumu – zemes lietošanas veida maiĦu (transformāciju), 
izĦemot – komunikāciju būvniecību, infrastruktūras izbūvi un valsts nozīmes objektu 
būvniecību. 

3. Jaunu parku izveidošanas kārtību noteikt Ħemot par pamatu platību izvērtēšanu un 
atbilstību meža zemes statusam. 
 
Meža zemju iedalījums (priekšlikums): 
1. Laimnieciskie meži – mežu teritorijas, kur saskaĦā ar normatīviem aktiem nav noteikti 
saimnieciskās darbības ierobežojumi (šeit iekĜaujas arī dabiska meža biotopi (turpmāk 
tekstā (P)DMB), kuros konstatētas reti sastopamas un īpaši aizsargājamas sugas, jo AS 
„LVM” deklarējusi apĦemšanos (P)DMB) saudzēt, līdz ar to Meža Valsts reăistrā šie objekti 
ir fiksēti, taču tiem nav aizsardzības pazīme un juridiski tie nav aizsargāti). 

2. Aizsargājamie meži – mežu teritorijas, kur, saskaĦā ar normatīviem aktiem noteikts 
saimnieciskās darbības aizliegums vai ierobežojumi (īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, 
mikroliegumi, īpaši aizsargājamie meža iecirkĦi, virszemes ūdensobjektu aizsargjoslas, 
purvu aizsargjoslas un aizsargjoslas ap pilsētu, meži pilsētas administratīvajā teritorijā). 

3. Saudzējamie meži – mežu teritorijas, kur, saskaĦā ar normatīviem aktiem nav noteikti 

 
 
 
 
 
 
 

Ievērots. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teritorijas plānojumā nav 
ietverts sīkāks meža zemju 
iedalījums, jo pašvaldības 
rīcībā nav atbilstošas 
informācijas par minēto 
kategoriju sadalījumu  novada 
teritorijā. Novada mežu 
iedalījums ierosinātajās 
kategorijās veicams turpmākajā 
plānošanas procesā, kā 
atsevišėi izstrādājams 
tematiskais plānojums. 
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saimnieciskās darbības ierobežojumi, taču ir būtiski bioloăiskās daudzveidības, ainavisko 
vērtību saglabāšanai, neapzinātās kapsētas, senkapi, kapu kalniĦi, nozīmīgas vietas 
rekreācijai un citas teritorijas ar kultūrvēsturiski nozīmi. 

13. VAS „Latvijas Valsts 
meži” 

21.03.2011. 1. Lūdzam ietvert teritorijas plānojumā atĜauju izmantot teritoriju atbilstoši pašreizējam 
sadalījumam pa sekojošiem zemes izmantošanas mērėiem un kadastra vienībām: 

� 0201 „Zemes, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība”; 
� Siguldas novada teritorijā ir plānota sekojošu LVM ceĜu būvniecība un 
rekonstrukcija (pielikumā tabula, kurā uzskaitīt būvniecībai un rekonstrukcijai paredzētie 
ceĜi). 

2. Izstrādājot Siguldas novada teritorijas plānojumu un plānojot zemes lietošanas mērėi, 
lūdzam ievērot normatīvajos aktos noteiktās un Valsts meža dienesta Meža valsts reăistrā 
ietvertās vides aizsardzības prasības Rietumvidzemes mežsaimniecības valdījumā 
esošajās zemēs: 

� aizliegta mežsaimnieciskā darbība mikroliegumos un īpaši aizsargājamos meža 
iecirkĦos; 

� ierobežota saimnieciskā darbība dabas liegumā Mazie Kangari. 

3. Aizliegta kailcirte aizsargzonās gar ūdenstecēm un purviem. 

4. Aizliegta mežsaimnieciskā darbība dabiskajos meža biotopos. 

5. Lūdzam visus teritorijā esošos dabas aizsardzības objektus un to robežas precizēt 
Valsts meža dienesta Rīgas reăionālajā virsmežniecībā, kura uztur un kārto Meža valsts 
reăistru. 

6. Teritorijas plānojumā lūdzam precīzi norādīt nozīmīgu dabas (dižakmeĦi, dižkoki u.c.) 
vai kultūrvēsturisku objektu atrašanās vietu valsts mežu teritorijā un pēc plānojuma 
izstrādāšanas nodrošināt informāciju par objektiem vektoru datu formātā. 

7. Jebkādas prasības plānojuma teritorijā, kas ietekmē LVM apsaimniekojamo teritoriju, 
mežaudzes vai ainas stāvokli tajā ar AS „Latvijas Valsts meži”. 

8. Valsts zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 80420050064 teritorijas plānojumā 
paredzēt sekojošus lietošanas mērėus: 

� „0908” – pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve, kopplatībā 0,22 ha; 
� „0302” – „Fizisko un juridisko personu īpašumā vai lietošanās esošo ūdeĦu 
teritorijas”, kopplatībā 2,0 ha. 

1. Ievērots. 
 
 
 
 
 

2. Ievērots. 

 
 
 
 
 
 
3. Ievērots. 

4. Ievērots. 

5. Ievērots. 
 
 

6. Ievērots. 
 
 

7. Ievērots. 
 

8. Zemes vienība ar kadastra 
apzīmējumu 80420050064 
atrodas novada lauku teritorijā 
un tās atĜautā izmantošana ir 
noteikta Lauku zemes (L), 
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9. Teritorijas plānojumā paredzēt un novada teritorijas plānotās izmantošanas tekstuālajā 
daĜā iekĜaut sekojošus nosacījumus: 

� LVM valdījumā/īpašumā esošajās platībās ir atĜauta derīgo izrakteĦu ieguve arī 
gadījumā, ja derīgo izrakteĦu atradnes nav uzrādītas teritorijas plānojuma grafiskajā 
daĜā, bet to pamato ar ăeoloăiskās izpētes datiem; 
� meža zemei ir pieĜaujama transformācija derīgo izrakteĦu atradnes ierīkošanai, 
ievērojot normatīvajos aktos paredzēto kārtību; 
� kā derīgo izrakteĦu ieguves teritorijas LVM valdījumā/īpašumā esošajās zemēs 
noteikt: 

- visas LVĂMC datu bāzē reăistrētās būvmateriālu izejvielu, kūdras, sapropeĜa 
atradnes, 
- visas būvmateriālu izejvielu, kūdras, sapropeĜa atradnes, kur normatīvajos 
aktos noteiktā kārtībā ir akceptēti A un/vai N kategorijas krājumi un nav pretrunā 
ar citiem teritorijas izmantošanas noteikumiem. 

� iespējamais derīgo izrakteĦu atradnes rekultivācijas veids ir – sagatavot izstrādes 
teritoriju apmežošanai, ūdens krātuves izveidei. 

10. Pēc teritorijas plānojuma izstrādes un galīgās apstiprināšanas, lūgums iesniegt LVM 
atbildīgajam pārstāvim (Anitai Lucai e-pasta adrese: a.luca@lvm.com) teritorijas plānojuma 
dokumentāciju, kas sagatavota pdf faila formātā. 

Meža teritorija (M) un ŪdeĦu 
teritorija (Ū). Lauku zemēs 
atĜautā papildizmantošana ir 
noteikta publiskā apbūve un 
teritorijas izmantošana. Iepriekš 
plānotais Plānupes ciems ir 
likvidēts. 
 
9. Siguldas novada teritorijas 
plānojumā derīgo izrakteĦu 
ieguve atĜauta tikai teritorijās, 
kas noteiktas kā „Derīgo 
izrakteĦu teritorijas” (RD). 
Mežu teritorijās (M) un Lauku 
zemēs (L) derīgo izrakteĦu 
ieguve nav atĜauta. 

14.  Dabas aizsardzības 
pārvalde 

23.02.2011. 1. Gaujas nacionālais parks (robežas nosaka Gaujas nacionālā parka likuma 1. pants un 
pielikumi, funkcionālais zonējums noteikts Ministru kabineta 07.08.2001. noteikumu Nr.352 
„Gaujas nacionālā parka individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” 4.punktā un 
pielikumos). 

2. Dabas liegumi „Mazie Kangari” un „Mežmuižas avoti” (robežas noteiktas Ministru 
kabineta 15.06.1999 noteikumu Nr.212 „Noteikumi par dabas liegumiem” 165. un 
166.pielikumā). 

3. Dabas pieminekĜi: 
� ăeoloăiskie un ăeomorfoloăiskie dabas pieminekĜi: „Ezernieku karsta kritenes”, 
„CīruĜu iezis un Blusu ala”, „GūtmaĦa ala”, „KraukĜu aiza”, „Pētera ala”, „Piėenes krauja 
un alas”, „Velnalas klintis”, „Daudas un Jodupītes ieleja”, „KaktiĦu gravas”, „Kalna 
klauku ala un avots”, „Kautraka gravas”, „Saltavots”, „Sautas kalns” un „Sviėupītes 
ielejas atsegumi” (robežas noteiktas Ministru kabineta 17.04.2001. noteikumu Nr. 175 

1. Ievērots. 
 
 
 

2. Ievērots. 
 
 

3. Ievērots. 
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„Noteikumi par aizsargājamiem ăeoloăiskajiem un ăeomorfoloăiskajiem dabas 
pieminekĜiem” 133. un 140. līdz 152.pielikumos); 
� Siguldas Beišu aleja (robežas noteiktas Ministru kabineta 22.11.2005. noteikumu 
Nr.888 „Noteikumi par aizsargājamām alejām” 34.pielikumā); 
� Nurmižu parks (robežas noteiktas Ministru kabineta 20.03.2001. noteikumu Nr.131 
„Noteikumi par aizsargājamiem dendroloăiskajiem stādījumiem” 69.pielikumā); 
� aizsargājamie koki (dižkoki) atbilstoši Ministru kabineta 16.03.2010. noteikumu 
Nr.264 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas 
noteikumi” 38.2.apakšpunktam un 2.pielikumā noteiktajām sugām un izmēriem – 
teritorija ap kokiem vainagu projekcijas platībā, kā arī 10 metru platā joslā no tā; 
� dižakmeĦi atbilstoši Ministru kabineta 16.03.2010. noteikumu Nr.264 „Īpaši 
aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” 
38.1.apakšpunktam – laukakmeĦi, kuru virszemes tilpums ir 10 un vairāk kubikmetru, kā 
arī 10 metru plata josla ap tiem. 

SaskaĦā ar likuma „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” pielikumu sekojošas ĪADT 
iekĜautas Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) sarakstā: Gaujas 
nacionālais parks, dabas liegums „Mazie Kangari”, dabas liegums „Mežmuižas avoti”, 
ăeoloăiskais un ăeomorfoloăiskais dabas piemeklis „Ezernieku karsta kritenes”, kā arī 
mikroliegums „Silzemnieki”. 
 
Izstrādājot Siguldas novada teritorijas plānojumu, jāievēro: 
1. ĪADT dabas aizsardzības plānos ietvertās prasības un rekomendācijas dabas un 
ainavas vērtību saglabāšanai. Dabas aizsardzības plāni 2004.gadā ir apstiprināti Gaujas 
nacionālajam parkam, darbas liegumam „Mazie Kangari” un dabas liegumam „Mežmuižas 
avoti”. Ar dabas aizsardzības plāniem iespējams iepazīties interneta vietnē 
www.daba.gov.lv sadaĜā „Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas”. 

2. Likumos un Ministru kabineta noteikumos ĪADT un ML aizsardzības un izmantošanas 
noteikumi: 

� likums „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām”; 
� Gaujas nacionālā parka likums un Ministru kabineta 07.08.2001. noteikumi Nr.352 
„Gaujas nacionālā parka individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”; 
� Ministru kabineta 21.04.2008. noteikumi Nr.297 „Dabas lieguma „Mežmuižas avoti” 
individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi; 
� Ministru kabineta 16.03.2010. noteikumi Nr.264 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Ievērots. 
 
 
 
 

2. Ievērots. 
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vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”, kas nosaka aizsardzības un 
izmantošanas prasības visās ĪADT, kurām nav izstrādāti un apstiprināti individuālie 
aizsardzības un izmantošanas noteikumi; 
� likums „Par Eiropas ainavas konvenciju”; 
� 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. 

 
Iesakām pievērst uzmanību sekojošām sadaĜām: 

� izvērtēt teritorijas bioloăisko daudzveidību un ăeoloăisko mantojumu (reto un 
aizsargājamo augu un dzīvnieku sugu atradnes, teritorijā konstatētās bioloăiski 
augstvērtīgās pĜavas (zālāji), ăeoloăiskie objekti, teritorijā izveidotie mikroliegumi un 
izdalītie dabisko mežu biotopi, teritorijas ap Sudas purvu – pĜavas, ganības, tīrumi – 
kuras migrāciju laikā atpūtai un barības un barības ieguvai izmanto migrējošie putni); 
� izvērtēt teritorijas ainavisko daudzveidību veidojošos elementus (alejas, parki un 
stādījumi, skatu punkti, izteiksmīgas reljefa formas u.tml.), kā arī izdalīt pašvaldības 
ainaviski nozīmīgākās teritorijas; 
� izvērtēt rekreācijai un tūrismam piemērotu teritoriju un objektu infrastruktūru un 
turpmākās attīstības virzienus; 
� attēlot ar Sosnovska latvāĦiem invadētās platības un Ħemt vērā tās plānojuma 
risinājumos; 
� attēlot applūstošās teritorijas atbilstoši MK 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; 
� paredzot jaunu apbūvi šobrīd neapbūvētās teritorijās, rūpīgi izvērtēt vai apbūve 
būtiski neietekmēs ĪADT. SaskaĦā ar likuma „Par īpaši aizsargājamām dabas 
teritorijām” 43.panta ceturto daĜu „paredzētajai darbībai vai plānošanas dokumentiem 
(izĦemot dabas aizsardzības plānus un tajos paredzētās darbības), kas atsevišėi vai 
kopā ar citu paredzēto darbību vai plānošanas dokumentu var būtisko ietekmēt Eiropas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ievērots. 
 
Specializētās izpētes plānots 
veikt konkrētu teritoriju 
detālplānojumu vai tematisko 
plānojumu izstrādes laikā.  
Nosacījumi turpmākai 
plānošanai ietverti Siguldas TP 
paskaidrojuma raksta un 
apbūves noteikumu 
grozījumos. 
 
Plānojumā izvērtēta ainavu 
daudzveidība, noteiktas senās 
kultūrainavas, meža ainavas un 
vizuālās ainavas. 
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nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000), veic ietekmes uz vidi 
novērtējumu”, turklāt tas jādara neatkarīgi no tā vai darbības plānots veikt ĪADT vai 
ārpus tās. 

Izstrādājot teritorijas plānojumu, iesakām ievert sekojošus risinājumus Gaujas nacionālā 
parka teritorijā: 

� izdalīt atsevišėu teritorijas plānotās (atĜautās) izmantošanas zonu augstvērtīgu 
ainavu teritorijās, kur zemes īpašuma sadalīšanas rezultātā minimālo jaunveidojamā 
zemesgabala platību noteikt 7 – 10 ha un, realizējot ăimenes māju būvniecību, 
neparedzēt vairāk kā vienu individuālo dzīvojamo māju uz viena zemes gabala. Par 
pamatu augstvērtīgu ainavu izdalīšanai iesakām izmantot O. Nikodemusa un I. Rasas 
2005.gada pētījuma „Gaujas nacionālā parka ainavu estētiskais vērtējums” rezultātus 
(skatīt http://www.daba.gov.lv/upload/File/Publikacijas/ZIN_P_GNP_Ainavu_est-
vert.pdf); 
� lauksaimniecībā izmantojamās teritorijās, kas atrodas Gaujas nacionālajā parkā, 
iesakām noteikt minimālo jaunveidojamā zemes gabala platību 3 – 7 ha un, realizējot 
ăimenes māju būvniecību, neparedzēt vairāk kā vienu individuālo dzīvojamo māju uz 
viena zemes gabala; 
� mežsaimniecībā izmantojamās teritorijās un purvu teritorijās, kas atrodas Gaujas 
nacionālajā parkā iesakām noteikt minimālo jaunveidojamā zemes gabala platību 7–10 
ha un neparedzēt apbūves iespējas; 
� saskaĦā ar Gaujas nacionālā parka likuma 5.pantu pirms Siguldas novada 
teritorijas plānojuma apstiprināšanas tas ir jāsaskaĦo ar Pārvaldi, kā arī ar vietējās 
pašvaldības teritorijas plānojuma izstrādes (darba) grupā, ja tāda tiek izveidota, jāiekĜauj 
Pārvaldes pārstāvis. 

 
 
 
Ievērots. 
 
 

15. VSIA „Zemkopības 
ministrijas nekustamie 
īpašumi” 

17.02.2011. Veicot Siguldas novada teritorijas plānojuma izstrādi, jāievēro sekojoši nosacījumi: 
� jānodrošina meliorācijas sistēmu saglabāšana, ekspluatācija, uzturēšana, tām 
jākalpo sākotnēji paredzētajam mērėim – optimāla mitruma režīma nodrošināšana 
augsnē liekā ūdens aizvadīšanai; 
� teritorijas plānojuma plānā iezīmējamas ekspluatācijas aizsargjoslas ap 
meliorācijas būvēm un ierīcēm; 
� teritorijas plānojumā paredzama ūdensnoteku pārtīrīšana reizi 10 gados; 
� plānojot jebkādu būvniecību meliorētā zemē, jāizĦemt tehniskie noteikumi ZMNĪ. 

 
Lai nodrošinātu iepriekšinēto, ievērojami sekojoši likumdošanas akti: 

Ievērots. 
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� 2010.gada 14. janvārī pieĦemtais meliorācijas likums; 
� 2010.gada 16.marta MK noteikumi Nr.261 „Meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko 
būvju būvniecības kārtība”; 
� 2010.gada 3.augusta MK noteikumi Nr.714 „Meliorācijas sistēmas ekspluatācijas 
un uzturēšanas noteikumi”; 
� 2003.gada 13.maija MK noteikumi Nr.258 „Noteikumi par ekspluatācijas 
aizsargjoslu ap meliorācijas būvēm un ierīcēm noteikšanas metodiku lauksaimniecībā 
izmantojamās zemēs un meža zemēs”; 
� 2010.gada 13.jūlija MK noteikumi Nr.623 „Meliorācijas kadastra noteikumi”; 
� 2010.gada 6.jūlija MK noteikumi Nr.612 „Kārtība, kādā nosakāmi un atlīdzināmi 
zaudējumi, kas saistīti ar meliorācijas sistēmu bojāšanu, iznīcināšanu vai izmantošanas 
tiesību ierobežošanu”; 
� 2010.gada 10.augusta MK noteikumi Nr.755 „Koplietošanas meliorācijas sistēmas 
būvniecības, ekspluatācijas un uzturēšanas izmaksu aprēėina, to sadales un norēėinu 
kārtība”; 
� 2005.gada 23.augusta MK noteikumi Nr.631 „Par Latvijas būvnormatīvu LBN 224–
05 „Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves”. 

16. VSIA „Latvijas Vides 
ăeoloăijas un 
meteoroloăijas centrs” 

23.02.2011. Pievēršam Jūsu uzmanību tam, ka 2004.gada 19.oktobra MK noteikumi Nr.883 „Vietējās 
pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” ir zaudējuši spēju ar 2009.gada 6.oktobra MK 
noteikumiem Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi”, kuros 
LVĂMC vairs netiek minēts to institūciju starpā (MK noteikumu 13.pants), no kurām būtu 
jāpieprasa informācija un/vai nosacījumi vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma un tā 
grozījumu izstrādei. 

PieĦemts zināšanai. 

17. VAS „Latvijas 
DzelzceĜš” 

21.02.2011. Siguldas novada teritorijas plānojuma izstrādei nosakām sekojošus nosacījumus: 
1. Izstrādāt aizsargjoslu plānu, norādot dzelzceĜa ekspluatācijas un drošības aizsargjoslas 
atbilstoši aizsargjoslu likuma prasībām, apdzīvotās vietās ekspluatācijas aizsargjoslas 
platumu noteikt 50 m 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 no galvenā 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. 

Ievērots. 



Siguldas novada teritorijas plānojums 2012.-2024.gadam 

Siguldas novada dome 169 

4. Ievērot 1998.gada 15.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 457 „DzelzceĜa 
aizsargjoslas 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 izmantošanas un apbūves noteikumu izstrādē Ħemt vērā 2005.gada 
1.februāra Ministru kabineta noteikumus Nr.79 „DzelzceĜa zemes nodalījuma joslas 
ekspluatācijas noteikumi” prasības. 

7. 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. 

18. SIA „Lattelecom” 16.02.2011. Izstrādājot novada teritorijas plānojumu un veicot būvniecības darbus, jāievēro šādi 
vispārīgi nosacījumi: 

� 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; 
� teritorijas aizsargjoslu plānā jābūt atzīmētām elektronisko sakaru tīklu un objektu 
aizsargjoslām; 
� 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 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; 
� 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 noslēgto robežlīgumu; 
� lielos uzĦēmumos būtu jānodrošina atsevišėa telpa telekomunikāciju iekārtām, 
atsevišėā gadījumā arī līniju ievadiem; 
� privātie un publiskie elektronisko sakaru tīkli jāierīko un jāizbūvē atbilstoši Ministru 
kabineta apstiprinātajiem „Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas un būvniecības kārtība” 

Ievērots, 
ciktāl tas nav pretrunā ar MK 
3.02.2009. noteikumu Nr.108 
„Normatīvo aktu projektu 
sagatavošanas noteikumi” 
prasībām. 
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(MK noteikumi Nr.256) un „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 262–05 
„Elektronisko sakaru tīkli” (MK noteikumi Nr.257); 
� 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; 
� katra kalendārā gada beigās vēlams informēt SIA „Lattelecom” par nākamajā gadā 
plānoto ielu un teritoriju rekonstrukciju. 

Novada teritoriju un detālplānojuma jautājumos, kā arī par elektronisko sakaru tīklu 
aizsargjoslām un elektronisko sakaru infrastruktūras objektu informatīvajiem materiāliem, 
lūdzu kontaktēties ari SIA „Citrus Solutions” Rietumlatvijas tīklu uzturēšanas nodaĜas Rīgas 
dokumentācijas grupas vadītāju Uldi SkujiĦu, tālr.67054441. mob.264078898. Minētajai 
kontaktpersonai nepieciešams iesniegt teritoriju plānus mērogā 1:10000 (ciemati 1:2000 vai 
lielākā mērogā) ciparu formātā vai krāsainas izdrukas veidā. 

Lai, saskaĦā ar Ministru kabineta apstiprinātajiem noteikumiem Nr.1148 („Vietējās 
pašvaldības teritorijas plānojuma noteikumi”) Jūs saĦemtu atzinumu no SIA „Lattelecom” 
par izstrādāto teritoriālo plānojumu, materiālus, lūdzu, iesniegt SIA „Lattelecom” 
Komercdienesta Optikas tehnoloăiju biznesa daĜas direktoram Raivim Mackevičam Rīgā, 
Dzirnavu ielā 105, LV–1011. 

19. SIA „Latvijas Mobilais 
Telefons” 

11.02.2011. Izstrādājot Siguldas novada teritorijas plānojumu, lūdzam paredzēt iespēju Siguldas novada 
teritorijā uzstādīt un ekspluatēt publiskā mobilā elektronisko sakaru tīkla iekārtas un ar to 
saistītās inženierkomunikācijas, publiskā mobilo elektronisko sakaru iekārtas un ar to 
saistītās inženierkomunikācijas iespēju robežās paredzot esošu komunikāciju – 
elektroapgādes tīklu un piebraucamo autoceĜu tuvumā. 

ĥemot vērā inženiertehnisko apgādes tīklu un to objektu, t.sk. telekomunikāciju līniju, torĦu 
un antenu mastu tehniskos rādītājus, ierosinām Siguldas novada teritorijas plānojumā 
noteikt, ka apbūves teritorijās, kur atĜautā izmantošana ir inženiertehniskās apgādes tīkli un 
to objekti, kuros ietilpst arī telekomunikāciju līnijas, torĦi un antenu masti, jaunveidojamā 
zemes gabala minimālā platība ir līdz 600 m2 vai, ka ierobežojumi – jaunveidojamā zemes 
gabala minimālā platība un apbūves raksturīgais rādītājs (būvju maksimālais augstums m) 
nav attiecināmi uz inženiertehniskās apgādes tīkliem un objektiem. 

Ievērots, 
ciktāl tas nav pretrunā ar MK 
3.02.2009. noteikumu Nr.108 
„Normatīvo aktu projektu 
sagatavošanas noteikumi” 
prasībām. 

20. SIA „Saltavots” 16.02.2011. Izstrādājot teritorijas plānojumu Siguldas novada Siguldas pagasta teritorijā starp Lauku, 
Zinātnes, Saltavota ielām un Allažu ceĜu nepieciešams risināt notekūdeĦu novadīšanu no 
minētās teritorijas uz notekūdeĦu attīsīšanas iekārtām Lorupē. Bez šī nosacījuma izpildes 

SIA „Metrum” 22.07.2011. 
vēstule ar jautājumiem un 
priekšlikumiem attiecībā par 
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minētās teritorijas attīstība nav iespējama. 

Iepriekš minētajā teritorijā un visās pārējās teritorijās, kuras paredzēts apbūvēt un kurās tiek 
paredzētas centralizētas ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas notekūdeĦu sistēmas, 
nepieciešams noteikt notekūdeĦu daudzumu, nepieciešamo ūdens patēriĦu sadzīves 
vajadzībām un ugunsdzēsībai atsevišėiem kvartāliem un rajoniem. Izejot no ūdeĦas 
patēriĦa un notekūdeĦu apjoma izstrādāt ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu shēmas, 
norādot vadu diamentrus, kā arī notekūdeĦu sūknētavu izvietojumu, norādot to tehniskos 
parametrus. 

izsniegtajiem nosacījumiem 
plānojuma izstrādei. 

30.08.2011. UzĦēmums nepiekrīt atcelt 2011.02.28. izvirzītos nosacījumus par ūdensvada un 
kanalizācijas tīklu datu apjomu. 

SIA „Metrum” 03.10.2011. 
vēstule. 

18.10.2011. Atbildot uz Jūsu 03.10.2012. vēstuli nosūtam Siguldas pilsētas ūdensvada un kanalizācijas 
maăistrālo tīklu shēmas un Allažu ciema ūdensvadu un kanalizācijas tīklu shēmas, kā arī 
Mores ciema ūdenssaimniecības attīstības projektu. Nav informācijas par Jūdažu, 
Allažmuižas, Stīveru, Vējupes, EgĜupes un Plānupes ciemu tīkliem. 
Nevaram sniegt pieprasītos datus par plānoto iedzīvotāju un darbinieku skaitu Siguldas 
pilsētas statistiskajos rajonos, ielu un ceĜu laistīšanas režīmiem, kā arī datus par 
sprādzienbīstamo ēku skaitu. Iespējams, ka tādi dati ir pieejami Siguldas novada domē. 

SIA „Metrum” 25.01.2012. 
vēstule. 

  

27.01.2012. Atbildot uz Jūsu 25.01.2012. vēstuli iesniedzam un pielikumā pievienojam pieprasīto 
informāciju par ūdensapgādes urbumiem un datus par saražoto ūdens daudzumu un 
attīrītajiem notekūdeĦiem 2010.-2011.gadā. 

 

21.  Krimuldas novada 
dome 

20.02.2011. Lūdzam ievērtēt Siguldas novada TRPL transporta, riteĦbraucēju, kājāmgājēju plūsmas, 
plānotās tūristu takas un auto novietnes, kas ir funkcionāli saistītas ar Krimuldas un 
Siguldas novadu pieguĜošajām teritorijām un attīstības stratēăiju sekojošiem objektiem: 

� Gaujas senlejas un Gaujas Nacionālā parka teritorijās, aizsardzības zonās; 
� Turaidas muzejrezervāta un tam pieguĜošajās teritorijās, aizsardzības zonās; 
� Krimuldas muižas un to pieguĜošajās teritorijās, aizsardzības zonās; 
� inženierkomunikāciju tīklu sasaistē un perspektīvajā attīstībā. 

Ievērots. 

22. Ropažu novada 
pašvaldība 

16.02.2011. PiesārĦojuma vai kaitīgo ietekmju zonas izvietot tā, lai aizsargjoslu zonas nepārkāptu 
novada teritorijas robežas. 
Ja tiek veidoti teritorijas plānojuma grozījumi Ropažu novadam pieguĜošās teritorijās, lūdzu 
informēt Ropažu novada pašvaldību pirms skiču stadijas izstrādes sākšanas. 
Ropažu novada domei nav īpašu interešu un nosacījumu, kas būtu jāievēro Siguldas 
novada teritorijas plānojuma izstrādes gaitā, izĦemot gadījumus, ja šeit nav plānota kaitīga, 
piesārĦojoša vai plašu apkārtni ietekmējoša darbība. 

Ievērots. 
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6. 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) Pilsētu attīstības plānošanā ir jānovērš pilsētu turpmākās izplešanās tendences, saglabājot piepilsētas 
dabas resursu, kā arī piemērojot „kompaktas” pilsētas modeli ar jauktu zonējumu, dažādotu zemes 
izmantošanu, blīvāku apbūvi. /353.punkts/ 

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

Vērtējot šo punktu izpildi Siguldas novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam izstrādē, teritorijas 
plānojuma teritorijas plānotās (atĜautās) izmantošanas kartē rezervēta teritorija, kas nepieciešama plānotā 
Siguldas pilsētas apvedceĜa izbūvei. Izvērtēts arī valsts un pašvaldības autoceĜu tīkls, precizējot to 
aizsargjoslas un apbūves līnijas, kā arī izstrādāts pilsētas un ciemu ielu sarkano līniju plāns. 

Attiecībā uz novada nozīmes centru noteikšanu, Siguldas novada attīstības plānošanā ir ievērots princips, 
novēršot pilsētas un ciemu turpmākās izplešanās tendences, saglabājot piepilsētas dabas resursus, kā arī 
piemērojot „kompaktas” pilsētas modeli ar jauktu zonējumu, dažādotu zemes izmantošanu. Plānošanas 
procesā ir izvērtētas un grozītas iepriekšējos plānojumos noteiktās Siguldas pilsētas un novada ciemu 
robežas (izĦemot EgĜupi). Uz šī principa pamata, Siguldas novada teritorijas plānojumā 2012.–2024.gadam 
tiek noteiktas Siguldas pilsētas un ciemu – Jūdažu, Mores, Stīveru, Allažu, Allažmuižas un EgĜupes 
precīzas robežas. Ciema statuss papildus noteikts Vējupītei, bet likvidēts Plānupes apdzīvotai vietai. 

Siguldas novada teritorijas plānojumā 2012.–2024.gadam ir integrēti ainavu plānošanas un dabas 
aizsardzības jautājumi, par kuriem plašāk skatīt Paskaidrojuma raksta sadaĜās 2.7. „Siguldas novada 
ainavas” un 3.4. „Novada teritorijas ainavu plāns”. 

Ar 2007.gada 02.februāra Rīgas reăiona attīstības padomes lēmumu Nr.9 „Par Rīgas plānošanas reăiona 
teritorijas (telpisko) plānojumu 2005.-2025.gadam” apstiprināts Rīgas plānošanas reăiona telpiskais 
(teritorijas) plānojums 2005.-2025.gadam. Tas nozīmē, ka Siguldas novada teritorijas plānojumam ir 
jāatbilst šajā dokumentā paustajām nostādnēm un vadlīnijām. Siguldas pilsēta un Siguldas novads kopumā 
plānojumā arī perspektīvā iezīmējas kā Rīgas – Pierīgas starptautiskas metropoles telpas kultūras, 
sociālais, ekonomiskais un pilsētbūvnieciskais kapitāls, kas kopumā veido funkcionālu areālu, sasaistot 
Siguldu vienotā telpā ar vietējiem specializētajiem attīstības centriem, citiem reăiona nozīmes 
daudzfunkcionālajiem attīstības centriem un Rīgu – starptautiskas nozīmes metropoli. 
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7. Cita informācija 
7.1. Siguldas novada domes vēstule LR Vides aizsardzības un reăionālās attīstības ministrijai par teritorijas 
plānojuma izstrādes uzsākšanu 
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7.2. Vides pārraudzības valsts biroja lēmums par Stratēăiskā ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanu, 
t.sk. Siguldas novada domes vēstule 
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7.3. Siguldas novada vēstule Valsts zemes dienestam par informācijas sniegšanu 
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7.4. Siguldas novada vēstule VSIA „Latvijas Vides, ăeoloăijas un meteoroloăijas centrs” par informācijas 
sniegšanu 
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7.5. Siguldas novada vēstule VA „Latvijas Ăeotelpiskās informācija aăentūra” par informācijas sniegšanu 
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7.6. G. Ābeles priekšlikums par potenciālā mikrolieguma iekĜaušanu teritorijas plānojumā 
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