
 

1.REDAKCIJA 

 
 
 
V sējums 
Apes novada pašvaldība 

2013 

 

 

Pārskats par teritorijas 
plānojuma 

2014.-2025.gadam 
izstrādi 



 

 
2 

 
Pārskats par Apes novada teritorijas plānojuma 2014.-2025.gadam 

izstrādi 

Saturs 

1. APES NOVADA DOMES LĒMUMI UN PROTOKOLI  4 

1.1. Apes novada domes 23.09.2010. lēmums Nr.279 „Par 

Apes novada teritorijas plānojuma izstrādes 

uzsākšanu” (protokols Nr.15, 8.p.) un pielikumi. 

 4 

1.2. Apes novada domes 24.02.2011. lēmums Nr.45 „Par 

grozījumiem Apes novada domes 23.09.2010. 

lēmumā Nr.279 „Par Apes novada teritorijas 

plānojuma izstrādes uzsākšanu”” un pielikumi. 

 8 

1.3. Apes novada domes 02.03.2011. vēstule Nr. A/3-

12.3.1./169 „Par nosacījumiem Apes novada domes 

teritorijas plānojuma izstrādei”. 

 11 

1.4. Apes novada domes 24.10.2013. lēmums Nr.342 „Par 

grozījumiem Apes novada domes 23.09.2010. 

lēmumā Nr.279 „Par Apes novada teritorijas 

plānojuma izstrādes uzsākšanu”” un pielikums. 

 12 

2. PUBLIKĀCIJAS PRESĒ  14 

2.1. Publikācija laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” laidienā 

Nr.161 (12.10.2010.) 
 14 

2.2. Publikācija laikrakstā „Malienas Ziņas”  15 

2.3. Publikācija laikrakstā „Apes novada ziņas”  16 

2.4. Publikācija Apes novada mājaslapā www.ape.lv  17 

3. INSTITŪCIJU UN KAIMIŅU PAŠVALDĪBU SNIEGTĀ 

INFORMĀCIJA UN NOSACĪJUMI 
 19 

4. ZIŅOJUMS PAR INSTITŪCIJU NOSACĪJUMU 

IEVĒROŠANU 
 40 

5. CITA INFORMĀCIJA  66 

5.1. Vēstule Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijai (02.03.2011., Nr. A/3-12.31/172). 
 66 

5.2. Apes novada domes vēstule Vides pārraudzības 

valsts biroja Stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma 
 68 



 

 
3 

 
Pārskats par Apes novada teritorijas plānojuma 2014.-2025.gadam 

izstrādi 

daļai ( 07.09.2012., Nr. A/3 – 12.3/527). 

5.3. Vides pārraudzības valsts biroja vēstule „Par 

stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējumu” (14.09.2012., 

Nr. 7-02/1185). 

 69 

5.4. Vides pārraudzības valsts biroja lēmums „Par 

stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras 

piemērošanu” (14.09.2012., Lēmums Nr. 76). 

 70 

 

 



 

 
4 

 
Pārskats par Apes novada teritorijas plānojuma 2014.-2025.gadam 

izstrādi 

1. Apes novada domes lēmumi un protokoli 
 

1.1. Apes novada domes 23.09.2010. lēmums Nr.279 „Par Apes novada teritorijas 

plānojuma izstrādes uzsākšanu” (protokols Nr.15, 8.p.) un pielikumi. 

 



 

 
5 

 
Pārskats par Apes novada teritorijas plānojuma 2014.-2025.gadam 

izstrādi 

 



 

 
6 

 
Pārskats par Apes novada teritorijas plānojuma 2014.-2025.gadam 

izstrādi 

 



 

 
7 

 
Pārskats par Apes novada teritorijas plānojuma 2014.-2025.gadam 

izstrādi 

 



 

 
8 

 
Pārskats par Apes novada teritorijas plānojuma 2014.-2025.gadam 

izstrādi 

1.2. Apes novada domes 24.02.2011. lēmums Nr.45 „Par grozījumiem Apes novada 

domes 23.09.2010. lēmumā Nr.279 „Par Apes novada teritorijas plānojuma 

izstrādes uzsākšanu”” un pielikumi. 

 



 

 
9 

 
Pārskats par Apes novada teritorijas plānojuma 2014.-2025.gadam 

izstrādi 

  



 

 
10 

 
Pārskats par Apes novada teritorijas plānojuma 2014.-2025.gadam 

izstrādi 

 

 



 

 
11 

 
Pārskats par Apes novada teritorijas plānojuma 2014.-2025.gadam 

izstrādi 

 

1.3. Apes novada domes 02.03.2011. vēstule Nr. A/3-12.3.1./169 „Par nosacījumiem 

Apes novada domes teritorijas plānojuma izstrādei” 

 

  



 

 
12 

 
Pārskats par Apes novada teritorijas plānojuma 2014.-2025.gadam 

izstrādi 

1.4. Apes novada domes 24.10.2013. lēmums Nr.342 „Par grozījumiem Apes novada 
domes 23.09.2010. lēmumā Nr.279 „Par Apes novada teritorijas plānojuma 
izstrādes uzsākšanu”” un pielikums 

 



 

 
13 

 
Pārskats par Apes novada teritorijas plānojuma 2014.-2025.gadam 

izstrādi 

 



 

 
14 

 
Pārskats par Apes novada teritorijas plānojuma 2014.-2025.gadam 

izstrādi 

2. Publikācijas presē 

2.1. Publikācija laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” laidienā Nr.161 (12.10.2010.) 

 



 

 
15 

 
Pārskats par Apes novada teritorijas plānojuma 2014.-2025.gadam 

izstrādi 

2.2. Publikācija laikrakstā „Malienas Ziņas” 

 



 

 
16 

 
Pārskats par Apes novada teritorijas plānojuma 2014.-2025.gadam 

izstrādi 

2.3. Publikācija laikrakstā „Apes novada ziņas” 

 

 



 

 
17 

 
Pārskats par Apes novada teritorijas plānojuma 2014.-2025.gadam 

izstrādi 

2.4. Publikācija Apes novada mājaslapā www.ape.lv 

 

http://www.ape.lv/


 

 
18 

 
Pārskats par Apes novada teritorijas plānojuma 2014.-2025.gadam 

izstrādi 

 



 

 
19 

 
Pārskats par Apes novada teritorijas plānojuma 2014.-2025.gadam 

izstrādi 

3. Institūciju un kaimiņu pašvaldību sniegtā informācija un nosacījumi. 

 

Nr Institūcijas un uzņēmumi Nosacījumi 

Datums Numurs 

1.  Valsts zemes dienests, Vidzemes reģionālā nodaļa 07.03.2011. Elektroniski 

2.  SIA „Lattelecom” 10.03.2011. 4728-1 

3.  Valkas novada dome 10.03.2011. 3-18/354 

4.  Dabas aizsardzības pārvalde 14.03.2011. D 3.15/13 

5.  Gulbenes novada dome 17.03.2011. DGN/4-16/11/557 

6.  VAS „Latvijas Valsts ceļi” 17.03.2011. 2.2/720 

7.  SIA „Latvijas Mobilais Telefons” 17.03.2011. 399/ZN 

8.  Valsts vides dienests, Madonas reģionālā pārvalde 18.03.2011. 65.-26/303 

9.  Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas 24.03.2011. 06-11/609 

10.  Smiltenes novada dome 25.03.2011. 3-15/547 

11.  Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Vidzemes 

reģiona brigādes Alūksnes daļa 

30.03.2011. 22/10.2-15 

12.  Valsts meža dienests, Ziemeļaustrumu virsmežniecība 01.04.2011. 5-11/106 

13.  Veselības inspekcija 03.04.2011. 5.8-34/3420 

14.  Vidzemes plānošanas reģions 04.04.2011. 1-15.1/173 

15.  Alūksnes novada pašvaldība 08.04.2011. ANP/1-36/11/850 

16.  AS „Latvijas gāze” 11.04.2011. 27.4-1/930 

17.  AS „Latvenergo” 11.04.2011. 01VL00-13/2844 

18.  AS „Latvijas valsts meži” 30.05.2011. 4.1-

1.2/041y/150/11/586 

19.  AS „Latvijas gāze” 03.07.2012. 27.4-1/2131 

20.  AS „Latvijas valsts meži” 10.06.2013. 4.1-

1.2_03pd_221_13_113 
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4. Ziņojums par institūciju nosacījumu ievērošanu 
 

Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālā nodaļa (07.03.2011.; elektroniski) 
Teritorijas plānojuma grafisko daļu izstrādā digitālā veidā 
vektordatu formā Latvijas ģeodēzisko koordinātu sistēmā LKS-
92 TM ar mēroga noteiktību M 1:10000. Apdzīvotas vietas 
teritorijas plānojuma grafisko daļu izstrādā ar mēroga M 1:2000 
vai M 1:5000 noteiktību, ja ir pieejama atbilstoša mēroga 
kartogrāfiskā pamatne (kartogrāfiskais materiāls). 

Ņemts vērā 

Izstrādāto teritorijas plānojuma redakciju atzinuma saņemšanai 
iesniedz elektroniskā formā (grafisko daļu - digitāli vektordatu 
(vēlams *.dgn (MicroStation)) Dienesta teritoriālajā 
struktūrvienībā. Teritorijas plānojuma grafiskai daļai pievieno 
aizsargjoslu sadaļā izmantotos apzīmējumus ar 
paskaidrojumiem. 

Ņemts vērā 

Teritorijas plānojuma izstrādāšanā izmanto aktuālus Dienesta 
teritoriālās struktūrvienības izsniegtos Nekustamā īpašuma 
valsts kadastra informācijas sistēmas telpiskos datus. 

Ņemts vērā 

Teritorijas plānojumā nosaka un grafiskajā daļā attēlo visas 
esošo objektu aizsargjoslas, tai skaitā objektu, kuri izvietoti 
ārpus plānojuma teritorijas, aizsargjoslas, kas atrodas 
plānojuma teritorijas robežās. 

Aizsargjoslu lielumi 
norādīti AN  
sadaļā 4 „Aizsargjoslas 
un  
tauvas joslas” un 
attēlotas GD. 

Apgrūtināto teritoriju (tai skaitā aizsargjoslu) robežas grafiski 
attēlo kā daudzstūrus, kas saistīti ar ATIS noteikumu 
2.pielikumā noteikto klasifikācijas kodu. Apgrūtināto teritoriju 
robežas daudzstūri identificējami ar objekta, kam noteikta 
aizsargjosla, pilnu nosaukumu un adresi, ja tāda ir. 

Ņemts vērā 

MicroStation 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.  

Ņemts vērā 

ArcMap vidē plānojumā apgrūtinātās teritorijas nepieciešams 
attēlot tā, lai katra plānojumā attēlotā apgrūtinātā teritorija būtu 
izveidota 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. 

Ņemts vērā 

Teritorijas plānojuma grafiskajā materiālā attēlo ciemu robežas. Iestrādāts GD 
Pašvaldība divu nedēļu 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 daļas 
izstrādātāju un apgrūtināto teritoriju grafisko datu 
sagatavošanas mēroga noteiktību. 

Tiks ņemts vērā 

SIA „Lattelcom” 
(10.03.2011.; Nr.4728-1) 

Izstrādājot novada teritorijas plānojumu un veicot būvniecības Teritorijas plānojums 
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darbus, jāievēro šādi vispārīgi nosacījumi: 
 Visi būvniecības darbi jāveic atbilstoši 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; 

izstrādāts  
ievērojot spēkā esošo 
likumdošanu  
un Ministra kabineta  
noteikumus. 

 Teritorijas aizsargjoslu plānā jābūt atzīmētām 
elektronisko sakaru tīklu un objektu aizsargjoslām; 

Aizsargjoslu lielumi doti 
AN  
Sadaļā 4.3.2. 
„Aizsargjoslas  
gar elektronisko sakaru  
tīkliem”. 

 Privātiem elektronisko sakaru tīkliem, kurus paredzēts 
pieslēgt SIA „Lattelecom” vai jebkuram citam 
publiskajam elektronisko sakaru tīklam, jāatbilst 
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 
apstiprinātajiem „Noteikumiem par privātā elektronisko 
sakaru tīkla pieslēgšanu publiskajam elektronisko 
sakaru tīklam” (SPRK 18.05.2005. Padomes sēdes 
lēmums Nr111, protokols Nr.24(233) p.9), kuros 
norādīta privātā elektronisko sakaru tīkla pieslēgšanas 
kārtība; 

Ņemts vērā 

 Ja ar privātā tīkla īpašnieku noslēgts līgums „Par 
elektronisko sakaru tīkla robežu”, tad iekšējie telpu un 
teritoriju telefonizācijas darbi jāveic ēkas vai teritorijas 
saimniekam saskaņā ar šo noslēgto robežlīgumu; 

Ņemts vērā 

 Lielos uzņēmumos būtu jānodrošina atsevišķa telpa 
telekomunikāciju iekārtām, atsevišķā gadījumā arī līniju 
ievadiem; 

Ņemts vērā 

 Privātie un publiskie elektronisko sakaru tīkli jāierīko un 
jāuzbūvē atbilstoši Ministru kabineta apstiprinātajiem 
„Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas un būvniecības 
kārtība” (MK noteikumi Nr.256) un „Noteikumi par 
Latvijas būvnormatīvu LBN 262-05 „Elektronisko sakaru 
tīkli” (MK noteikumi Nr.257); 

Ņemts vērā 

 Lai veiktu elektronisko sakaru tīkla infrastruktūras 
attīstības plānošanu un pakalpojumu nodrošināšanu, 
vēlams savlaicīgi informēt SIA „Lattelecom” par novada 
attīstības plānā iekļauto jauno dzīvojamo māju un 
uzņēmējdarbības objektu celtniecību; 

Ņemts vērā 

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

Ņemts vērā 

Novada teritoriju un detālplānojuma izstrādes jautājumos, kā arī 
par elektronisko sakaru tīklu aizsargjoslām un elektronisko 
sakaru infrastruktūras objektu informatīvajiem materiāliem 
lūdzu kontaktēties ars SIA „Citrus Solutions” Austrumlatvijas 
tīklu uzturēšanas nodaļas vadošo līniju inženieri Ilmāru 
Krūmiņu, tālr. 64471567, mob. 26434116. Minētajai 
kontaktpersonai nepieciešams iesniegt teritoriju plānus mērogā 
1:10000, (ciemati 1:2000, vai lielākā mērogā) ciparu formātā vai 
krāsainas izdrukas veidā. 

Ņemts vērā 

Lai saskaņā ar Ministru kabineta apstiprinātajiem noteikumiem 
Nr.1148 („Vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma 

Ņemts vērā 
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noteikumi”) Jūs saņemtu atzinumu no SIA „Lattelecom” par 
izstrādāto teritoriālo plānojumu, materiālus lūdzu iesniegt SIA 
„Lattelecom” Komercdienesta Optikas tehnoloģiju biznesa daļas 
direktora p.i. Uģim Saukumam Rīgā, Dzirnavu ielā 105, LV-
10011. 
Ja tiek vai tiks plānota Apes novada teritoriju infrastruktūras 
attīstība, ņemot vērā elektronisko sakaru pakalpojumu 
pieejamību un nepieciešamību, SIA „Lattelecom ir vienmēr 
gatavs piedāvāt savu līdzdalību šo projektu realizācijas 
apspriešanā un izvērtēšanā. Par teritorijas attīstības plānā 
iekļauto jauno dzīvojamo māju un uzņēmējdarbības objektu 
celtniecību, lūdzam Jūs sazināties ar SIA „Lattelecom” Optikas 
tehnoloģiju biznesa daļas Līniju risinājumu attīstības nodaļas 
vadītāju Jāni Zemnieku, tālr. 67055647, e-pasts: 
janis.zemnieks@lattelecom.lv. Tāpat, kā vienu no iespējamiem 
risinājumiem, lai īstenotu infrastruktūras attīstības pasākumus, 
iesakām izvērtēt iespējas piesaistīt Eiropas Savienības 
struktūrfondu finansējumu. 

Tiks ņemts vērā 

Valkas novada dome 
(10.03.2011.; Nr.3-18/354) 

Izstrādājot Apes novada teritorijas plānojumu, lūdzam ņemt 
vērā novadu kopīgās intereses sekojošos jautājumos: 

 Gaujas labiekārtošana ūdenstūrismam- atpūtas vietu 
ierīkošana, maršrutu izstrāde; 

 Autoceļš „Ziemeļu stīga”; 
 Sadarbība dabas aizsardzības objektu apsaimniekošanā 

un vides aizsardzībā; 
 Ceļu infrastruktūras sakārtošana; 
 Tūrisma produktu izstrāde; 
 Dabas resursu izmantošana; 
 Sabiedriskā transporta sakārtošana; 
 Izglītības, kultūras un sporta pasākumu kopīga rīkošana. 

Iestrādāts PR , sadaļā 2.4. 
„Kopīgo interešu 
teritorijas” 

Dabas aizsardzības pārvalde 
(14.03.2011.; Nr. D 3.15/13) 

Apes novadā atrodas sekojošas īpaši aizsargājamas dabas 
teritorijas (turpmāk – ĪADT): 

1. Dabas liegumi „Ašu purvs”, „Gaujienas priedes”, „Korneti-
Peļļi”, „Lepuru purvs”, „Melnsalas purvs”, „Melnupes 
meži”, „Sloku purvs”, „Tetersalas purvs” (robežas 
noteiktas Ministru kabineta 15.06.1999. noteikumu 
Nr.212 „Noteikumi par dabas liegumiem” 219., 13., 17., 
14., 16., 220., 15., 21.pielikumā); 

2. Aizsargājamo ainavu apvidi „Veclaicene” un 
„Ziemeļgauja” (robežas noteiktas Ministru kabineta 
23.02.1999. noteikumu Nr.69 „Noteikumi par 
aizsargājamo ainavu apvidiem” 1. Un 10.pielikumā); 

3. Dabas pieminekļi: 
 Ģeoloģiskie un ģeomorfoloģiskie dabas pieminekļi „Apes 

dolomīta atsegums”, „Grūbes dolomīta atsegums”, 
„Kalamecu un Merkuzu gravas”, „Jaunžagatu krauja”, 
„Lejasbindu krauja”, „Randātuklintis un Tilderu krauja”, 
„Sikšņu dolomīta atsegums”, „Vizlas lejteces atsegumi un 
Žākļu dižakmens”, „Žagatu klints” (robežas noteiktas 
Ministru kabineta 17.04.2001. noteikumu Nr.175 
„Noteikumi par aizsargājamiem ģeoloģiskajiem dabas 

Prasības iestrādātas GD, 
apraksts Pašreizējās 
situācijas raksturojuma 
sadaļā 3.3. „Dabas un 
kultūrvēsturiskais 
mantojums” 

mailto:janis.zemnieks@lattelecom.lv
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pieminekļiem” 7. un 16.pielikumā); 
 Aizsargājamā aleja: „Trapenes aleja” (robežas noteiktas 

Ministru kabineta 22.11.2005. noteikumu Nr.888 
„Noteikumi par aizsargājamām alejām” 2.pielikumā); 

 Aizsargājamie dendroloģiskie stādījumi: „Gaujienas 
„Vārpu” lapegļu aleja” un „Vidagas lapegļu alejas un 
stādījumi” ( robežas noteiktas Ministru kabineta 
20.03.2001. noteikumu Nr.888 „Noteikumi par 
aizsargājamiem dendroloģiskajiem stādījumiem” 4. un 
7.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 (Pārvaldē pieejama informācija par 5 aizsargājamiem 
kokiem Apes novadā); 

 Dižakmeņi atbilstoši Ministru kabineta 16.03.2010. 
noteikumu Nr.264 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju 
vispārēji aizsardzības un izmantošanas noteikumi” 
38.1.apakšpunktam- laukakmeņi, kuru virszemes 
tilpums ir 10 un vairāk kubikmetru, kā arī 10 metru 
plata josla ap tiem. 

Saskaņā ar likuma „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” 
pielikumu sekojošas ĪADT iekļautas Eiropas nozīmes 
aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) sarakstā: dabas 
liegumi „Ašu purvs”, „Gaujienas priedes”, „Korneti-Peļļi”, 
„Lepuru purvs”, „Melnsalas purvs”, „Melnupes meži”, „Sloku 
purvs”, „Tetersalas purvs”, aizsargājamo ainavu apvidi 
„Veclaicene” un „Ziemeļgauja”, ģeoloģiskais un 
ģeomorfoloģiskais dabas piemineklis „Kalamecu un Merkuzu 
gravas”, mikroliegumi „Gaujienas purvainie meži” un „Vidagas 
meži”. 

Prasības iestrādātas GD, 
apraksts Pašreizējās 
situācijas raksturojuma 
sadaļā 3.3. „Dabas un 
kultūrvēsturiskais 
mantojums” 

Saskaņā ar Sugu un biotopu aizsardzības likuma 8.panta otro 
daļu Apes novada teritorijā izveidoti 37mikroliegumi: gravas 
mežā biotopam (1), krastmalas meža biotopam (11), nogāzes 
meža biotopam (5), platlapju meža biotopam (1), baltmuguras 
dzenim (2), trīspirkstu dzenim (1), mazajam ērglim (2), zivju 
ērglim (1), mednim (9), melnajam stārķim (1), lielajam 
torņgliemezim (2), meža silpurenei (1). 

Prasības iestrādātas GD, 
apraksts Pašreizējās 
situācijas raksturojuma 
sadaļā 3.3. „Dabas un 
kultūrvēsturiskais 
mantojums” 

Saskaņā ar likuma „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” 
21.pantu, veicot teritoriālo plānošanu, jāievēro ĪADT 
izvietojums, tās aizsardzības un izmantošanas noteikumi, kā arī 
dabas aizsardzības plāns. Saskaņā ar Ministru kabineta 
2001.gada 30.janvāra noteikumu Nr.45 „Mikroliegumu 
izveidošanas, aizsardzības un apsaimniekošanas noteikumi” 
35.punktu teritoriju plānošanā jāievēro mikroliegumu teritoriju 
izvietojums un to aizsardzības prasības. Izstrādājot Apes novada 
teritorijas plānojumu, jāievēro: 

1. ĪADT dabas aizsardzības plānos ietvertās prasības un 
rekomendācijas dabas un ainavas vērtību saglabāšanai. 
Dabas aizsardzības plāni ir apstiprināti dabas liegumiem 
„Gaujienas priedes” un „Korneti-Peļļi”, kā arī 
aizsargājamo ainavu apvidum „Ziemeļgauja”. Ar dabas 
aizsardzības plāniem iespējams iepazīties interneta 

Ņemts vērā 
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vietnē www.daba.gov.lv sadaļā „Īpaši aizsargājamās 
dabas teritorijas. 

2. Likumos un Ministru kabineta noteikumos ietvertie ĪADT 
un mikroliegumu izveidošanas mērķi, kā arī citas dabas 
un vides aizsardzību regulējošo normatīvo aktu prasības: 

 Likums „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām”;  
 Ministru kabineta 16.03.2010. noteikumi Nr.264 „Īpaši 

aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un 
izmantošanas noteikumi”; 

 Ministru kabineta 20.112008. noteikumi Nr.957 
„Aizsargājamo ainavu apvidus „Ziemeļgauja” individuālie 
aizsardzības un izmantošanas noteikumi”; 

 Likums „Par Eiropas ainavu konvenciju”; 
 Aizsargjoslu likums un uz tā pamata izdotie 

izmantošanas 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: 
„piesārņotājs maksā”, piesardzības, novēršanas, 
izvērtēšanas. 

Saskaņā ar Ministru kabineta 06.10.2009. noteikumu Nr.1148 
„Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi 
4.5.punktu, kas nosaka plānojuma risinājumos ņemt vērā ne 
tikai ĪADT un mikroliegumus, bet arī saudzējamās ainaviskās 
teritorijas, lūdzam iestrādāt teritorijas plānojumā ainavu 
aizsardzības prasības. 
Iesakām teritorijas plānojumā pievērst uzmanību sekojošām 
sadaļām: 

 Izvērtēt teritorijas bioloģisko daudzveidību un 
ģeoloģisko mantojumu (reto un aizsargājamo augu un 
dzīvnieku sugu atradnes, teritorijā konstatētās bioloģiski 
augstvērtīgās pļavas (zālāji), ģeoloģiskie objekti, 
teritorijā izveidotie mikroliegumi un izdalītie dabisko 
mežu biotopi, teritorijas –pļavas, ganības, tīrumi – kuras 
migrāciju laikā atpūtai un barības ieguvei izmanto 
migrējošie putni, to izvietojums); 

Ņemts vērā 

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

Informācija Pašreizējās 
situācijas raksturojuma 
sadaļā 3.3. „Dabas un 
kultūrvēsturiskais 
mantojums” 

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

Ņemts vērā 

 Iekļaut nosacījumu par derīgo izrakteņu atradnes 
izstrādes un rekultivācijas projekta vai plāna 
nepieciešamību atradnes izstrādes uzsākšanai; 

Nosacījumi AN sadaļā 
3.11. „Prasības derīgo 
izrakteņu ieguvei” 

 Attēlot ar Sosnovska latvāņiem invadētās platības un 
ņemt vērā tās plānojuma risinājumos (informācija par 
Sosnovska latvāņa invadēto teritoriju izplatību pieejama 

Iestrādāts GD 

http://www.daba.gov.lv/
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Valsts augu aizsardzības dienesta interneta mājas lapā: 
http://karte.vaad.gov.lv/); 

 Ņemot vērā, ka Gaujai, Vaidavai un Melnupei daļā posmu 
ir skaidri izteikts stāvas pamatkrasts ar krasta nogāzes 
slīpumu lielāku par 25-30 grādiem vai applūstošā 
teritorija robežojas ar pamatkrasta piekāji, upes 
aizsargjoslas platums, atbilstoši Aizsargjoslu likuma 
7.pantam un MK 03.06.2008. noteikumu Nr.406 
„Virszemes ūdensobjektu aizsargjoslu noteikšanas 
metodika” 6.punktam, mīnētajos posmos nosakāms, 
mērot no ielejas nogāzes augšmalas (augšējās krants); 

Aizsargjoslas ir attēlotas 
GD saskaņā a spēkā 
esošo likumdošanu 

 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 daļas 4.punkta 
nosacījumus šo teritoriju izmantošanas plānošanā; 

Attēlotas GD 

 Paredzot jaunu apbūvi šobrīd neapbūvētās teritorijās, 
rūpīgi izvērtēt, vai apbūve būtiski neietekmēs ĪADT. 
Saskaņā ar likuma „Par īpaši aizsargājamām dabas 
teritorijām” 43.panta ceturto daļu „Paredzētajai darbībai 
vai plānošanas dokumentam (izņemot dabas 
aizsardzības plānus un tajos paredzētās darbības), kas 
atsevišķi vai kopā ar citu paredzēto darbību vai 
plānošanas dokumentu var būtiski ietekmēt Eiropas 
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. 

Ņemts vērā 

Gulbenes novada dome 
(17.03.2011.; Nr.DGN/4-16/11/557) 

Informējam, ka Gulbenes novadā nav objekti, kuru aizsargjoslas 
skar Apes novadu, izņemot virszemes ūdeņus un līnijbūves. 

Ņemts vērā 

Kopīgās interešu teritorijas ar Apes novadu ir Gaujas 
izmantošana ūdenstūrisma attīstībā un potenciālā ūdeņu 
piesārņojuma samazināšana, kā arī valsts vietējās nozīmes ceļa 
V411 „Velēna-Vireši” sakārtošana. 

Iestrādāts PR , sadaļā 2.4. 
„Kopīgo interešu 
teritorijas” 

VAS „Latvijas Valsts ceļi”  
(17.03.2011.; Nr.2.2/720) 

Apbūves teritoriju (jauno, vai rekonstruējamo un paplašināmo 
esošo) saisti ar valsts autoceļu tīklu veikt, ievērojot 
„pakāpeniskuma” principu, tas ir, to tiešos pieslēgumus paredzēt 
pie pašvaldību (galvenokārt) vai valsts vietējiem autoceļiem, 
orientējoties uz pieslēgumu kopīgā skaita samazināšanu un 
savstarpēju attālināšanu perspektīvā, kas uzlabotu satiksmes 
drošības apstākļus. Jaunu pieslēgumu plānošana valsts 
galvenajiem autoceļiem nav pieļaujama, bet reģionālajiem tikai 
izņēmuma gadījumos, ja tas ir saistīts ar esošā transporta tīkla 
pārplānošanu plašākā apkārtnē. 

Tiks ņemts vērā 

Nosakot teritorijas, kam obligāti jāizstrādā detālie plānojumi, ir 
jāņem vērā princips, ka, ja nav nodrošināta piekļūšana kādam 
atsevišķam zemes īpašumam vai arī uzsākot, vai paplašinot 
uzņēmējdarbību vai attīstot apdzīvojamo apbūvi uz esošiem 
zemju īpašumiem, ka arī veicot to sadali vairākos, pašvaldībai 
saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumu 
Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas 

Teritorijas plānojums 
izstrādāts saskaņā ar MK 
noteikumiem Nr.240, 
30.04.2013. 
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noteikumi”6., 7., 8. un 9.punktu prasībām šiem īpašumiem ir 
jāierosina detālplānojumu izstrāde. Tajos pilnībā jāatrisina 
piekļūšana katrai zemes vienībai, ievērojot „pakāpeniskuma” 
principu teritoriju pieslēgšanai valsts autoceļu tīklam (skat. 
Iepriekšējo punktu). Katrā konkrētā gadījumā jāizskata 
nepieciešamība vienlaicīgi izstrādāt detālplānojumus arī blakus 
īpašumiem kopēja iekšējo ceļu tīkla izveidošanai teritorijām pie 
valsts autoceļiem starp jau esošiem jebkuras piederības publisko 
autoceļu pieslēgumiem valsts autoceļam, pēc iespējas samazinot 
jau esošo atsevišķo īpašumu pieslēgumu skaitu. 
Teritorijas plānojuma saturā jābūt perspektīvai Apes novada 
transporta shēmai (ietverot plānotās jaunās apbūves teritorijas), 
kura atspoguļotu piekļūšanas iespēju nodrošināšanu ikvienam 
īpašumam (arī pa atsevišķiem gājēju un veloceliņiem), ar 
akcentētām vietējām ceļu (ielu) tīkla pieslēgšanās vietām valsts 
autoceļu tīklam. 

Iestrādāts GD 

Teritorijas plānojumā īpaši (ar noteiktu apzīmējumu grafiskajā 
daļā un attiecīgu skaidrojumu tekstā) ir jāatzīmē teritorijas tieši 
blakus valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem, kurām 
(kopumā vai atsevišķiem zemes īpašumiem) nav un nevar tikt 
plānotas piekļūšanas iespējas no tiem, ja izstrādātā plānojuma 
ietvaros nav atrisināta piekļūšana no pašvaldību vai valsts 
vietējiem autoceļiem. 

Nav attēlotas 

Dzīvojamās un publiskās apbūves teritorijas plānot tādā 
attālumā no valsts autoceļiem, lai būtu nodrošināti apstākļi, kas 
neprasa papildus pasākumus aizsardzībai pret autotransporta 
radīto troksni. Izstrādājot teritoriju plānojumu, jāņem vērā 
Ministru kabineta 2004.gada 13.jūlija noteikumu Nr.597 
„trokšņu novērtēšanas un pārvaldīšanas kārtība” prasības. 

Ņemts vērā 

Servisa objektus plānot tikai apdzīvoto vietu robežās, kur atļauts 
braukšanas ātrums ir ne lielāks par 70 km stundā, bet teritorijās 
ārpus apdzīvotām vietām servisa objektu izvietojumu, kuru 
iespējamās (atļautās) vietas pie valsts galvenajiem un 
reģionālajiem autoceļiem atbilstoši normatīvajiem 
dokumentiem plāno Satiksmes ministrija, saskaņot individuāli. 

Tiks ņemts vērā 

Teritorijas plānojumā ietilpstošajos apbūves noteikumos 
jāietver nosacījumi, kuri nodrošina LR „Aizsargjoslu likumā” 
noteikto valsts autoceļu aizsargjoslu skarošo nekustamo 
īpašumu zemju izmantošanu autoceļu rekonstrukcijai, ko 
reglamentē vienošanās noslēgšanas procedūras ar īpašniekiem 
par zemes izmantošanu. 

Nosacījumi AN sadaļā 
4.3.1. „Aizsargjoslas gar 
ielām un autoceļiem” 

Atzinums par izstrādāto teritorijas plānojumu (pozitīvs 
atzinums uzskatāms par LVC saskaņojumu) jāsaņem LVC Ceļu 
tīkla daļā, 156.kab., Gogoļa iela 3, Rīga, tālr. 67028166. 
Pēc plānojuma apstiprināšanas, lūdzam plānojuma grafisko daļu 
iesniegt VAS „Latvijas Valsts ceļi” gan rastra, gan vektordatu failu 
formātā. 

Tiks ņemts vērā 

SIA „Latvijas Mobilais Telefons” 
(17.03.2011.; Nr.399/ZN) 

Apes novada teritorijā atrodas „Latvijas Mobilais Telefons” SIA 
piederoši nekustamie īpašumi: 

 zemes gabals „LMT Tornis”, kadastra Nr.3625 006 0089, 
adrese- „LMT Tornis”, Apes pagasts, Apes novads, un uz 
tā esošā LMT bāzes stacija, kura sastāv no būvēm- torņa 
un aparatūras konteinera; 

 zemes gabals „Sakarnieki”, kadastra Nr.3684 007 0037, 

Iestrādāts GD 
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adrese- „Sakarnieki”, Trapenes pagasts, Apes novads, un 
uz tā esošā LMT bāzes stacija, kura sastāv no būvēm- 
torņa un aparatūras konteinera; 

 zemes gabals „LMT Radiotornis”, kadastra Nr.3684 002 
0157, adrese- „LMT Radiotornis”, Trapenes pagasts, 
Apes novads, un uz tā esošā LMT bāzes stacija, kura 
sastāv no būvēm- torņa un aparatūras konteinera; 

 zemes gabals „Sakarnieki, kadastra Nr.3690 004 0307, 
adrese- „Sakarnieki”, Virešu pagasts, Apes novads, un uz 
tā esošā LMT bāzes stacija, kura sastāv no būvēm- torņa 
un mobilā konteinera. 

Zemes gabalos izvietotajām būvēm, saskaņā ar LR spēkā 
esošajiem normatīvajiem aktiem ir nosakāms ekspluatācijas 
aizsargjoslas gar telekomunikācijas tīklu līnijām. 
Izstrādājot Apes novada teritorijas plānojumu, lūdzam paredzēt 
iespēju Apes novada teritorijā uzstādīt un ekspluatēt publiskā 
mobilo elektronisko sakaru iekārtas un ar to saistītās 
inženierkomunikācijas iespēju robežās paredzot esošu 
komunikāciju- elektropiegādes tīklu, un piebraucamo autoceļu 
tuvumā. 

Prasības iestrādātas  AN 
sadaļā  
3.1. „Jaunu  
zemes vienību 
veidošana”, 3.2. 
„Prasības ēkas un būves 
vai to daļu 
funkcionalitātes maiņai” 
un saskaņā ar MK 
noteikumiem nr. 240, 
30.04.2013. 

Ņemot vērā inženiertehnisko apgādes tīklu un to objektu, t.sk. 
telekomunikāciju līniju, torņu un antenu mastu, tehniskos 
rādītājus, ierosinām Apes novada teritorijas plānojumā noteikt, 
ka apbūves teritorijās, kur atļautā izmantošana ir 
inženiertehniskās apgādes tīkli un to objekti, kuros ietilpst arī 
telekomunikāciju līnijas, torņi un antenu masti, jaunveidojamā 
zemesgabala minimālā platība ir līdz 600m2 vai, ka 
ierobežojumi- jaunveidojamā zemesgabala minimālā platība un 
apbūves raksturīgais rādītājs (būvju maksimālais augstums m), 
nav attiecināmi uz inženiertehniskās apgādes tīkliem un 
objektiem. 

Prasības iestrādātas  AN 
sadaļā  
3.1. „Jaunu  
zemes vienību 
veidošana”, 3.2. 
„Prasības ēkas un būves 
vai to daļu 
funkcionalitātes maiņai” 
un saskaņā ar MK 
noteikumiem nr. 240, 
30.04.2013. 

Valsts vides dienests, Madonas reģionālā pārvalde  
(18.03.2011.; Nr.65.-26/303) 

Apes novada teritorijas plānojumam jābūt izstrādātam saskaņā 
ar Apes novada administratīvo teritoriju pārapstiprinātajiem 
teritorijas plānojumiem un:  

 2002.gada 25.maija likumu „Teritorijas plānošanas 
likums”; 

 2009.gada 16.oktobra Ministru kabineta noteikumiem 
Nr.1148 „Vietējas pašvaldības teritorijas plānošanas 
noteikumi”; 

 1997.gada 5.februāra likumu „Aizsargjoslu likums”; 
 1993.gada 2.marta likumu „Par īpaši aizsargājamām 

dabas teritorijām”; 
 2010.gada 16.marta Ministru kabineta noteikumiem 

Nr.264 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie 
aizsardzības un izmantošanas noteikumi”; 

 2001.gada 15.marta likumu „Par piesārņojumu”; 
 1998.gada 30.oktobra likumu „Par ietekmes uz vidi 

novērtējumu”. 

Ņemts vērā 
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Apes novada teritorijas plānojumā: 
Novērtēt dabas resursu izmantošanu un piesārņojuma slodzes 
ietekmi uz vidi, tās prognozi nākotnē: 

1. Ūdeņu piesārņojums; 
2. Gaisa piesārņojums; 
3. Trokšņa, vibrācijas un smaku piesārņojums; 
4. Augsnes un grunts piesārņojums; 
5. Dabas resursu izmantošana; 
6. Atkritumu apsaimniekošana; 
7. Piesārņotās un potenciāli piesārņotās vietas. 

Iestrādāts Pašreizējās 
situācijas raksturojuma 
sadaļā 3.5. 
„Piesārņojums un 
potenciāli piesārņotas 
vietas”, sadaļā 3.4. 
„Derīgie izrakteņi” 
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Attēlot un noteikt: 
1. Virszemes ūdeņu sateces baseinu un ūdenstilpju 

izvietojumu. 
2. Upju aizsargjoslas un tauvas joslu; 
3. Aizsargjoslu likumā noteiktās visa veida aizsargjoslas 

(vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas, 
ekspluatācijas, sanitārās un drošības aizsargjoslas); 

4. Rekreācijas un tūrisma infrastruktūras teritorijas, 
objektus un resursus; 

5. Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas (arī NATURA 2000) 
un izveidotos mikroliegumus; 

6. Vietējās nozīmes aizsargājamās teritorijas, kā arī parkus, 
dižkokus, ģeomorfoloģiskos objektus u.tml.; 

7. Īpaši vērtīgas ainaviskās teritorijas. Paredzēt to 
detālplānojumu un apbūves noteikumu izstrādi; 

8. Alternatīvās enerģijas ieguves objektus (piem., vēja 
ģeneratorus, saules baterijas u.c.) izvērtējot to ietekmi uz 
vidi un cilvēku veselību; 

9. Hidrotehniskās būves (aizsprosti u.c. ūdensteču 
regulēšanas ietaises); 

10. Rūpnieciskās ražošanas teritorijas (piem., atkritumu 
apglabāšanas poligonus, atkritumu kompostēšanas 
vietas, biogāzes ražotnes, koģenerācijas stacijas u.c.), kas 
rada paaugstinātu piesārņojumu vidē; 

11. Lielākos lauksaimniecības produkcijas ražošanas un 
pārstrādes uzņēmumus (putnu, govju, cūku fermas, 
kautuves, piena pārstrādes uzņēmumu u.c.), to ietekmi 
uz vidi; 

12. Paaugstinātas bīstamības un riska teritorijas un objektus 
(bijušās un esošās degvielas uzpildes stacijas un 
noliktavas, naftas bāzes, minerālmēslu noliktavas utml.; 

13. Perspektīvo degvielas uzpildes staciju izvietojumu pie 
valsts un rajona nozīmes ceļiem; 

14. Piesārņotās un rekultivējamās teritorijas, paredzēt to 
sanāciju; 

15. Trokšņa un cita veida videi kaitīgu traucējumu zonējumi; 
16. Atkritumu apsaimniekošanas sistēma: savākšanas un 

noglabāšanas vietas, dalītās atkritumu savākšanas 
sistēmas ieviešana. Paredzē rekultivāciju un degradēto 
vietu sanāciju; 

17. Ūdens ņemšanas (arī bezsaimnieka un pazemes ūdeņu 
kvalitāti apdraudošās, bojātās dziļurbumu akas) vietas. 
Ūdens attīrīšanas būves; 

18. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas un novadīšanas vietas; 
19. Zemes dzīļu nogabalu, derīgo izrakteņu atradņu un 

izstrādes karjeru teritorijas. Paredzēt izstrādāto karjeru 
un zemes dzīļu ieguves rezultātā degradēto teritoriju 
rekultivāciju; 

20. Būvniecībai nelabvēlīgas un augsnes erozijai pakļautas 
teritorijas;  

21. Teritorijas, kurās nav pieļaujama zemju transformācija; 
22. Dabas pamatņu teritorijas. 

Informācija Apes novada 
Pašreizējās situācijas 
raksturojumā,  
teritorijas pašreizējā  
izmantošana un plānotā  
(atļautā) izmantošana 
attēlota GD. 

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas  
(24.03.2011.; Nr.06-11/609 

Apes novadā atrodas kultūras pieminekļi - objekti, kas iekļauti 
spēkā esošajā valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā, 

Informācija Pašreizējās 
situācijas raksturojuma 
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kuru 29.10.1998. apstiprinājusi LR Kultūras ministrija ar 
rīkojumu Nr. 128 (izraksts pielikumā). 

sadaļā 3.3. „Dabas un 
kultūrvēsturiskais 
mantojums”, iestrādāts 
GD 

Inspekcija, ir uzsākusi darbu kultūras pieminekļu teritoriju 
precizēšanā, ņemot vērā VZD datu publicēšanas portālā 
www.kadastrs.lv pieejamo informāciju. Plānojuma izstrādes 
gaitā sadarbībā ar Inspekcijas struktūrdaļu speciālistiem, 
iespējama objektu un teritorijas precizēšana. 

Ņemts vērā 

Saskaņā ar likuma „Par kultūras pieminekļu aizsardzību” 23. 
pantu un Aizsargjoslu likuma 8. pantu aizsardzības zona ap 
valsts aizsargājamiem kultūras pieminekļiem lauku teritorijās 
noteikta ne mazāk par 500 m, ja tā nav noteikta īpaši. Jebkuru 
saimniecisko darbību pieminekļu aizsardzības zonā drīkst veikt 
tikai ar Inspekcijas atļauju. 

Aizsargjoslu lielumi 
norādīti AN  
sadaļā 4.2.3. 
„Aizsargjoslas  
(aizsardzības zonas) ap 
kultūras  
Pieminekļiem” un 
attēloti GD. 

Plānojot teritorijas izmantošanu vai paredzot jebkāda veida 
saimniecisko darbību kultūras pieminekļos vai to aizsardzības 
zonās, saistoši sekojoši normatīvie akti: 
 Likums „Par kultūras pieminekļu aizsardzību”; 
 MK 26.08.2003. noteikumi Nr. 474 „Noteikumi par kultūras 

pieminekļu aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju, valsts 
pirmpirkuma tiesībām un vidi degradējoša objekta statusa 
piešķiršanu”; 

 citi normatīvie akti, kuros ietverti kultūras pieminekļu 
aizsardzības jautājumi. 

Ņemts vērā 

Kultūras pieminekļu un to aizsardzības zonu teritorijās nav 
plānojuma tāda saimnieciskā darbība, kas var iznīcināt kultūras 
pieminekli vai mazināt kultūras pieminekļu 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 izrakteņu ieguves teritorijas. 
Saimnieciskā darbība kultūras pieminekļu aizsardzības zonā 
plānojama saglabājot kultūras piemineklim atbilstošo vidi, kā arī 
nodrošinot pieminekļa vizuālo uztveri. 

Ņemts vērā saskaņā ar 
MK noteikumiem Nr.240, 
30.04.2013. 

Arheoloģisko pieminekļu teritorijās nav plānojama jaunu 
objektu būvniecība un citi ar zemes reljefa pārveidojumiem 
saistīti darbi – smilts vai grants karjeri. 

Ņemts vērā 

Teritorijas plānojuma grozījuma teksta daļā (paskaidrojuma 
rakstā) ietverama un papildināma informācija: 

 par kultūras mantojumu Apes novadā kopumā; 
 par valsts aizsargājamiem nekustamiem kultūras 

pieminekļiem: to uzskaitījums, raksturojums un 
informācija par pieminekļa pašreizējo stāvokli un 
saglabāšanas pasākumiem. Aprakstu vēlams papildināt 
ar objektu raksturojošu foto attēlu. 

Informācija Pašreizējās 
situācijas raksturojuma 
sadaļā 3.3. „Dabas un 
kultūrvēsturiskais 
mantojums. 

Grafiskajā daļā ar apzīmējumiem un numerāciju uzrādāmi 
nekustamie kultūras pieminekļi un aizsardzības zonas ap tiem. 
Grafiskajam materiālam pievienojams skaidrojums 
(eksplikācija) ar katra pieminekļa nosaukumu un valsts 
aizsardzības numuru. 

Attēlots GD 

Apbūves noteikumos: 
 ietveramas prasības kultūras pieminekļu aizsardzībai un 

izmantošanai; 

Ņemts vērā saskaņā ar 
MK noteikumiem Nr.240, 
30.04.2013. iestrādāts 
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 norādāmi kādi aprobežojumi ievērojami kultūras pieminekļu 
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; 

 atsevišķā nodaļā ietveramas prasības kultūrvēsturiski 
nozīmīgo objektu aizsardzībai un izmantošanai, ja šādi objekti 
ir pašvaldībā noteikti. 

AN sadaļā 3.9. „Prasības 
novada nozīmes 
kultūrvēsturisko un 
dabas objektu 
aizsardzībai” 

Teritorijas plānojuma izstrādes gaitā ap kultūras pieminekļiem 
var izstrādāt individuālas aizsardzības zonas, vadoties no 
konkrētas pieminekļa atrašanās vietas un iespējamās ārējās 
vizuālās ietekmes un pieminekļa ainaviskās uztveres, atbilstoši 
MK 19.07.2003. noteikumiem Nr. 392 „Kultūras pieminekļu 
aizsargjoslu (aizsardzības zonu) noteikšanas metodika”. 
Kultūras piemineklim individuāli noteikta aizsardzības zona - 
samazināta vai paplašināta – atbilstoši konkrētai situācijai dabā, 
ļautu racionālāk plānot teritorijas izmantošanu un precizēt ar 
kultūras pieminekļa aizsardzību saistītos apgrūtinājumus. 

Ņemts vērā 

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

Raksturojums 
Pašreizējās situācijas 
raksturojuma sadaļā 3.3. 
„Dabas un 
kultūrvēsturiskais 
mantojums. 

Jautājumos par kultūrvēsturisko mantojumu plānojamā 
teritorijā konsultēties ar Vidzemes reģionālo nodaļu 
(tel.64123834). 

Ņemts vērā 

Smiltenes novada dome 
(30.03.2011.; Nr.22/10.2-15) 

Izstrādājot Apes novada teritorijas plānojumu, lūdzam ņemt 
vērā: 

1. Kopējās interešu teritorijas (tūrisma attīstības teritorijas 
u.c.); 

2. Novadu robežu tuvumā esošos infrastruktūras objektus 
(valsts un vietējos autoceļus, elektroapgādes līnijas, 
gāzes vadu). 

Iestrādāts PR sadaļā 2.4. 
„Kopīgo interešu 
teritorijas” 

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta  
Valmieras reģiona brigādes Alūksnes daļa (10.05.2010.; Nr.22/102-18/2-52) 

Pielietoto jēdzienu un terminu skaidrojumus, kam jāatbilst 
spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un piemērojamajiem 
standartiem. 

Teritorijas plānojums 
izstrādāts  
ievērojot spēkā esošos 
likumus  
un Ministra kabineta  
noteikumus. 

Aizsargjoslu likuma, kā arī ekspluatācijas un drošības 
aizsargjoslu noteikšanas metodiku prasības. 

Aizsargjoslu lielumi doti 
AN  

sadaļā 4 „Aizsargjoslas 
un  
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tauvas joslas”. 
LBN 201-07 „Būvju ugunsdrošība”, kā arī citu spēkā esošo 
normatīvo aktu ugunsdrošības prasības par piebrauktuvēm un 
caurbrauktuvēm ugunsdzēsības un glābšanas tehnikai, veidojot 
perspektīvo ceļu vai ielu shēmas. 

Saskaņā ar MK 
noteikumiem Nr.240, 

30.04.2013. 

Spēkā esošo normatīvo aktu ugunsdrošības prasības par 
ugunsdrošības atstarpēm starp dažādu ugunsdrošības pakāpju 
un funkcionālas nozīmes ēkām un būvēm. 

Saskaņā ar MK 
noteikumiem Nr.240, 

30.04.2013. 
Pilsētu un pagastu teritoriju ārējās ugunsdzēsības ūdensapgādes 
nodrošinājums saskaņā ar LBN 222-99 „ūdensapgādes ārējie 
tīkli un būves” prasībām. 

Saskaņā ar MK 
noteikumiem Nr.240, 

30.04.2013. 
Perspektīvais ugunsdzēsības depo izvietojums, lai nodrošinātu 
ugunsdzēsības glābšanas dienesta savlaicīgu ierašanos, avāriju 
un glābšanas darbu vietā atbilstoši LBN 201-07 „Būvju 
ugunsdrošība” un citu spēkā esošo normatīvo aktu prasībām 
(katru konkrētu gadījumu iepriekš saskaņojot ar VUGD 
Operatīvo vadības pārvaldi). 

Attēlots GD 

Objektos, kuri klasificējami atbilstoši 03.08.2004. MK 
noteikumiem Nr.674 „Noteikumi par sprādzienbīstamiem, 
ugunsbīstamiem un īpaši svarīgiem objektiem, kuros 
izveidojami ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas 
dienesti” ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas dienesta 
izveidošanu atbilstoši 2003.gada 11.novembra MK noteikumiem 
Nr.639 „Iestāžu, organizāciju un komercsabiedrību 
ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas dienestu 
izveidošanas kārtība” un piemērojamiem standartiem. 

Ņemts vērā 

Jaunizveidoto un esošo ugunsdzēsības depo materiāli tehniskās 
bāzes nodrošināšana saskaņā ar Latvijas Republikas likumu 
„Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likums”, 2004.gada 13.aprīļa 
MK noteikumiem Nr.280 „Noteikumi par ugunsgrēku dzēšanai 
un glābšanas darbiem nepieciešamajām iekārtām, speciālo un 
tehnisko aprīkojumu un tā normām”, kā arī piemērojamiem 
standartiem. 

Netiek risināts teritorijas 
plānojuma ietvaros 

Pilsētu un pagastu teritorijās strādājošo un paaugstinātas 
bīstamības zonās dzīvojošo cilvēku apziņošanas sistēmu izveidi 
avārijas un ārkārtējo situāciju gadījumiem saskaņā ar Civilās 
aizsardzības likumu. 

Netiek risināts teritorijas 
plānojuma ietvaros 

Rūpniecisko avāriju riska novērtējumu un rūpniecisko avāriju 
novēršanas programmas paaugstinātas bīstamības objektos, kā 
arī objektu avārijas gatavības un civilās aizsardzības pasākumu 
plānu izstrāde. Riska analīzes secinājumus ņem vērā veicot 
teritorijas plānojuma izstrādi un pilsētu vai pagastu apbūves 
perspektīvo attīstību. 

Ņemts vērā 

Iespējamus ierobežojumus, kas saistīti ar potenciālajām palu un 
plūdu laikā appludināmajām teritorijām un pretplūdu 
pasākumiem, kas, saskaņā ar Likumu par pašvaldībām, ir 
pašvaldības kompetencē. 

Ņemts vērā 

Valsts meža dienests, Ziemeļaustrumu virsmežniecība 
(01.04.2011.; Nr.5-11/106) 

Nosakot prasības lauksaimniecības zemju apmežošanai, vēlams 
precizēt vai noteikt kritērijus, kādas lauksaimniecības zemes 
paredzētas transformēšanai citos zemes lietošanas veidos 

LIZ izmantošana 
raksturota AN 
„Lauksaimniecības 
teritorija”2.2.10. 

Iekļaut prasības meža zemes transformācijai, nosakot uz kādiem 
izmantošanas veidiem atļauts transformēt (piem., derīgo 

Prasības noteiktas MK 
noteikumos Nr.240, 
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izrakteņu ieguves teritorijas). 30.04.2013. 
Teritorijas plānojumā iekļaujot informāciju par īpaši 
aizsargājamo sugu un biotopu mikroliegumu teritorijām un 
atzīmējot tās grafiski, aktualizētu informāciju iespējams saņemt 
Ziemeļaustrumu virsmežniecībā pie ekologa. 

Iestrādāts GD. 

Pašvaldības teritorijas plānojumā ūdenstilpju un ūdensteču 
aizsargjoslu robežas nosakāmas pa izteiktām kontūrām dabā, 
ievērojot LR MK 2008.gada 3.jūnija noteikumus Nr.406 
„Virszemes ūdensobjektu aizsargjoslu noteikšanas metodika” 
prasības. 

Aizsargjoslas izstrādātas 
atbilstoši spēkā esošajai 
likumdošanai. 

Ūdenstilpnei vai ūdenstecei ar izteiktu periodiski applūstošu 
palieni nosaka aizsargjoslu ne mazāk kā visas palienes platumā 
līdz ūdens līmenim neatkarīgi no noteiktā minimālā 
aizsargjoslas platuma. 

Iestrādāts GD. 

Vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā grafiski nosaka gan 
applūstošas teritorijas, gan virszemes ūdens objekta 
aizsargjoslas robežas. Nosakot applūstošo teritoriju, plānojumā 
jāievēro MK 2008.gada 3.jūnija noteikumus Nr.406 „Virszemes 
ūdensobjektu aizsargjoslu noteikšanas metodika”9. 10., 
11.punkta nosacījumi. 

Iestrādāts GD. 

Grafiski attēlot dabas lieguma „Korneti-Peļļi” Zonējumu, ievērot 
25.01.2011. MK noteikumus Nr.71 „Dabas lieguma „Korneti-
Peļļi” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi. 

Iestrādāts GD. 

Grafiski attēlojot aizsargājamā ainavu apvidus „Ziemeļgauja” 
zonējumu, ievērot 20.11.2008. MK noteikumus Nr.957 
„Aizsargājamo ainavu apvidus „Ziemeļgauja” individuālie 
aizsardzības un izmantošanas noteikumi. 

Iestrādāts GD. 

Veselības inspekcija  
(03.04.2011.; Nr.5.8-34/3420) 

Apes novada teritorijas plānojumu izstrādāt ar mērķi, kas 
nodrošinātu novada racionālu izmantošanu, veicinātu 
līdzsvarotu ekonomisko attīstību un saglabātu vidi (arī 
kultūrvidi), nodrošinātu kvalitatīvu dzīves vidi cilvēkiem un 
sabiedrībai kopumā, ievērojot perspektīvo izmaiņu prognozi. 

Ņemts vērā 

Teritorijas plānojumu veidojot, ievērot novada vietējās īpatnības 
un kultūrvēsturiskās vērtības, vides aizsardzības un sabiedrības 
veselības prasības, funkcionālo zonu savstarpējo saistību, 
transporta un inženierapgādes infrastruktūras racionālu 
izmantošanu, izaugsmes un attīstības iespējas novadā. 

Ņemts vērā 

Svarīgi ir izvērtēt novada ģeoloģisko stāvokli, it sevišķi pazemes 
ūdeņu (gruntsūdeņu un artēzisko saldūdeņu) resursu klātbūtni. 
Plānot, kā iespējams tos saglabāt un izmantot iedzīvotāju 
apgādei ar dzeramo ūdeni, ieguves perspektīvas, neradīt 
progresējošu pazemes ūdeņu kvalitātes samazināšanos, kā arī 
ūdens kvalitātes negatīvas izmaiņas, novērtēt ūdeņu aizsardzību 
pret piesārņojumu: 

 aizsargjoslu nodrošinājumu ap ūdens ņemšanas vietām; 
 pazemes ūdeņu ieguves daudzumu un regularitāti; 
 pazemes ūdeņu monitoringu. 

Iestrādāts AN sadaļā 
4.2.1 „Virszemes 
ūdensobjektu 
aizsargjoslas”., sadaļā 
4.2.4. „Aizsargjoslas ap 
ūdens ņemšanas vietām”  

Pievērst uzmanību veciem, neapsaimniekotiem, tehniski 
novecojušiem urbumiem kā bīstamiem piesārņotājvielu 
novadītājiem artēziskos horizontos, kā arī grunts ūdeņu 
aizsardzībai no virszemes piesārņojuma (izgāztuves u.c.). 
Saskaņā ar LR MK noteikumiem Nr.43 (20.01.2004.) 
„Aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas vietām noteikšanas metodika”- 

Ņemts vērā, prasības 
iestrādātas AN sadaļā 
4.2.4. „Aizsargjoslas ap 
ūdens ņemšanas vietām. 
Attēlotas GD 
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ūdens ņemšanas vietas ar aizsargjoslām attēlot grafiski. 
Nodrošināt bezsaimnieku un neizmantoto pazemes ūdens 
urbumu tamponēšanu.  
Apbūves noteikumos paredzēt aku vietas izvēli un aizsargjoslu 
rādiusu saskaņošanu ar Veselības inspekciju. 
Lai nerastos pārpurvošanās, noslīdeņi un citi procesi, veikt 
pārdomāti celtniecības darbus un plānot ezeru un upju krastos: 

 ietvert melioratīvo sistēmu remontus un 
rekonstrukcijas; 

 risināt augšanas erozijas samazināšanas pasākumus. 

Ņemts vērā 

Apzināt novada teritorijas dabas objektus, kuriem būtu jāpiešķir 
īpaši aizsargājamo objektu statuss, saglabāt un aizsargāt retos 
un interesantos objektus, kultūrvēsturiskos pieminekļus, 
ainaviski vērtīgās teritorijas. 

Informācija Pašreizējās 
situācijas raksturojuma 
sadaļā 3.3. „Dabas un 
kultūrvēsturiskais 
mantojums”. 

Uzmanību pievērst vides kvalitātei: 
 atmosfēras, ūdens un augsnes piesārņojumam; 
 kopējo izmešu daudzumam; 
 izmešu avotu (katlu māju, kokzāģētavu, u.c.) skaitam; 
 nelabiekārtotām atkritumu izgāztuvēm; 
 notekūdeņu savākšanai un attīrīšanai. 

Ņemts vērā 

Plānot notekūdeņu bioloģisko attīrīšanas iekārtu celtniecību. 
Nodrošināt sadzīves un ražošanas notekūdeņu bioloģisko 
attīrīšanu atbilstoši tiesību aktu prasībām, ņemot vērā LR MK 
noteikumu Nr.365 (23.08.2003.) „Noteikumi par notekūdeņu un 
to kompostu izmantošanu, monitoringu un kontroli” prasības. 

Ņemts vērā 

Apbūves teritoriju plānot, lai nodrošinātu līdzsvarotu un 
ilgtspējīgu lauku teritoriju attīstību, sekmētu piekļūstamību, 
palielināt lauku pievilcību nodrošināt iedzīvotājus ar 
nepieciešamām inženierkomunikācijām, nodrošinot dzīves vidi. 
Veicot jaunu ārējo ūdensapgādes, kanalizācijas u.c. 
inženierkomunikācijas sistēmu projektēšanu vai esošo sistēmu 
rekonstrukciju, nodrošināt LR MK Nr.38 (01.02.2000.) 
„Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 222-99 
„Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves”” un grozījumu, LR MK 
Nr.214 (15.06.1999.) „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu 
LBN 223-99 „Kanalizācijas ārējie tīkli un būves””, kā arī LR MK 
noteikumu Nr1069 (28.12.2004.) „Noteikumi par ārējo 
inženierkomunikāciju izvietojumu pilsētās, ciemos un lauku 
teritorijās” prasības. 

Ņemts vērā 

Paredzēt novada centrā un novada teritorijā apbūvi. Novada 
centrā galvenokārt izvietot administratīvās pārvaldes, izglītības, 
kultūras, sporta, pakalpojumu, finanšu iestādes un ne 
rūpnieciska rakstura uzņēmumus. Savrupmāju (ģimenes māju) 
teritorijā izvietot mazstāvu un individuālās dzīvojamās mājas. 
Jebkuras dzīvojamās apbūves zonā paredzēt teritorijas dažādai 
funkcionālajai izmantošanai: 

 bērnu rotaļām, pieaugušo atpūtai, saimnieciskajām un 
sabiedriskajām saskaņā ar insolācijas, apgaismojuma un 
ugunsdrošības pasākumiem. 

Raksturojums sniegts PR 
sadaļā 2.2. „Telpiskās 
attīstības perspektīva”. 

Projektējot ielas, auto ceļus, paredzēt pasākumu, kas novērš 
kaitīgo ietekmi uz apbūvi un iedzīvotājiem. Aizsardzībai pret 
troksni, vibrāciju izmantojot celtniecībā efektīvus, slāpējošus 
materiālus un konstrukcijas, ievērot nepieciešamos attālumus 
starp dzīvojamām mājām un publiskām ēkām, vibrācijas, trokšņa 

Prasības izstrādātas AN 
sadaļā 3.3 „Prasības 
aizsardzībai pret 
trokšņiem, vibrāciju un 
smakām”, saskaņā ar MK 
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avotiem. Ražošanas un dzīvojamās apbūves teritorijās saglabāt 
zaļo teritoriju īpatsvaru un esošos apzaļumošanas elementus. 
Transporta ceļus plānot, lai nodrošinātu ērtu, ātru, drošu 
satiksmi ar novada pagastiem, kā arī citām apdzīvotām vietām 
ārpus novada. 

noteikumiem Nr.240, 
30.04.2013.  

Izstrādes gaitā ievēro LR Aizsargjoslu likuma prasības ražošanas 
teritorijas, lauksaimniecības objektos un citur, kur ir noteiktas 
sanitārās vai citas aizsargjoslas, vai īpašas prasības saskaņā ar 
„Aizsargjoslu likumu” (05.02.1997.). 

Iestrādāts AN „Vides un 
dabas resursu 
aizsardzības 
aizsargjoslas” sadaļā 4.2. 

Analizēt novada paaugstināta riska objektus un teritorijas, kas 
varētu radīt cilvēku veselībai vai dzīvībai apdraudējumu, 
materiālos zaudējumus, kaitējumu vai nevēlamas pārmaiņas 
videi. 

Ņemts vērā 

Vidzemes plānošanas reģions  
(04.04.2011.; Nr.1-15.1/173) 

Vidzemes plānošanas reģiona teritorijas plānojums ir stājies 
spēkā 22.12.2007. un ar to iepazīties var Vidzemes plānošanas 
reģiona mājas lapā www.vidzeme.lv. 
Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības padome 2009.gada 
12.oktobra sēdē nolēma iekļaut bijušo rajonu teritorijas 
plānojumus plānošanas reģiona teritorijas plānojumā pielikumu 
veidā (protokols Nr.7. 3. 2.p). Tādejādi arī bijušā Alūksnes rajona 
teritorijas plānojums ir iekļauts reģiona teritorijas plānojumā. 
Izstrādājot Apes novada teritorijas plānojumu, atbilstoši 
Teritorijas plānošanas likuma 6.panta (4) daļas prasībām, 
jāievēro Vidzemes plānošanas reģiona teritorijas plānojums. 

Ņemts vērā 

Alūksnes novada pašvaldība  
(08.04.2011.; Nr.ANP/1-36/11/850) 

Apes novada teritorijas plānojuma izstrādei, ka kopīgie 
turpmākās plānošanas objekti un rīcības ir: 

 Perspektīvais autoceļu attīstības projekts „Ziemeļu 
stīga”; 

 Valsts autoceļu tīkla A2, P44, P39, V378 attīstība; 
 Velotūrisma maršruta „Vēsturiskais Kornetu lielceļš” 

attīstība”; 
 Pierobežas, virszemes ūdeņu un līnijbūvju (t.sk. 

pašvaldības autoceļu Auguļi –Apes robeža un 
Jaunlaicene- Kambari- Grūbe) aizsargjoslas; 

 Atsevišķu ūdensteču nosaukumu saskaņošana- Baltiņupe 
Ilzenes pagastā (atsevišķos posmos nosaukums 
Dzirnavupīte) un Blīgzne Alsviķu pagastā (atsevišķos 
posmos nosaukums – Ploskova); 

 Aizsargājamais ainavu apvidus „Veclaicene”; 
 Vaidavas upes perspektīvā izmantošana. 

Prasības iestrādātas PR 
sadaļā 2.4. „Kopīgo 
interešu teritorijas”. 

AS „Latvijas gāze” (11.04.2011.; 27.4-1/930) 
Apes novada teritorijā atrodas gāzesvadi ar spiedienu virs 1,6 
megapaskāliem (pārvaldes gāzesvadi): Rīga-Pleskava DN 700 
mm, Rīga-Izborska DN 700 mm, pretkorozijas elektroķīmiskās 
aizsardzības stacijas (KAS – 11, KAS – 10), anodu un sakaru 
kabeļi. 
Izstrādājot Apes novada teritorijas plānojuma tekstuālo un 
grafisko inženierkomunikāciju sadaļu par gāzes apgādi, lūdzam: 

 grafiski atspoguļot esošos pārvaldes gāzesvadus Rīga-
Pleskava DN 700 mm, Rīga-Izborska DN 700 mm, 
pretkorozijas elektroķīmiskās aizsardzības stacijas (KAS 

Iestrādāts GD, apraksts 
dots AN 4.3.8. sadaļā 
„Aizsargjoslas ap 
gāzesvadiem, gāzes 
apgādes iekārtām un 
būvēm, gāzes noliktavām 
un krātuvēm”. 
 

http://www.vidzeme.lv/
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– 11, KAS – 10), anodu un sakaru kabeļus, kā arī uzrādīt 
to ekspluatācijas un drošības aizsargjoslas. 

 Teritorijas plānojuma Apbūves saistošos noteikumos  
noteikt esošo pārvaldes gāzesvadu Rīga-Pleskava DN 
700 mm un Rīga-Izborska DN 700 mm ekspluatācijas un 
drošības aizsargjoslas, kā arī ietvert informāciju par 
pretkorozijas elektroķīmiskās aizsardzības stacijām 
(KAS – 10, KAS – 11), anodu un sakaru kabeļu 
novietnēm. 

Veicot ēku un inženierkomunikāciju projektēšanu un 
būvniecības darbus, nepieciešams ievērot Aizsargjoslas likumā 
noteiktās ekspluatācijas un drošības aizsargjoslas ap pārvaldes 
gāzesvadu sistēmām un to iekārtām.  

Apraksts dots AN 4.3.8. 
sadaļā „Aizsargjoslas ap 
gāzesvadiem, gāzes 
apgādes iekārtām un 
būvēm, gāzes noliktavām 
un krātuvēm”. 
 

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

Ņemts vērā 

Detalizētu informāciju un precizētas esošo un plānoto gāzesvadu 
un sadales gāzesvadu un to iekārtu novietnes, kā arī to 
ekspluatācijas un drošības aizsargjoslas uzrādīt 
detālplānojumos, kā arī izstrādājot topogrāfiskos plānus, ielu, 
ceļu, jaunbūvju, rekonstrukciju un inženierkomunikāciju 
tehniskos projektus. 

Ņemts vērā 

AS „Latvenergo” (11.04.2011.; 01VL00-13/2844) 
AS „Latvenergo"  
Izstrādājot Apes novada teritorijas plānojumu, ir jāievēro 
sekojoši AS „Latvenergo” nosacījumi: 

 Visās pašvaldības teritorijās, neatkarīgi no to 
izmantošanas veida, atļauta inženiertehniskās apgādes 
objektu (inženierkomunikāciju, inženiertehniskās 
apgādes objektu) izvietošana. 

 Jaunveidojamo vai esošo zemes vienību, 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  

Ņemts vērā 

Pašlaik Apes novada teritorijā AS „Latvenergo” pārziņā esoši 
sakaru būvju un telekomunikāciju kabeļu līniju nav. 
Veicot detālplānojumu Apes novada teritorijā 
inženierkomunikāciju izvietojumu teritorijā plānot tādu, lai tas 
atbilstu LR 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 ar pieslēgšanu pie esošajiem 
vai jaunizveidojamajiem inženiertīkliem. 

Tiks ņemts vērā 



 

 
57 

 
Pārskats par Apes novada teritorijas plānojuma 2014.-2025.gadam 

izstrādi 

AS "Sadales tīkls" 
Esošie elektrotīkli (esošās 330/110/6-20 kV apakšstacijas, 20, 
10, 6,0,4 kV (gaisvadu un kabeļu) EPL, 20/0,4 kV vai 10/0,4 kV 
transformatora punkti, sadales punkti) un citi energoapgādes 
objekti precīzi jāatspoguļo teritorijas plānojumā. Teritorijas 
plānojumā jāattēlo esošo un plānoto elektroapgādes objektu 
aizsardzībai un ekspluatācijai paredzētās un noteiktās 
aizsargjoslās. Minēto aizsargjoslu attēlošanai izmantot attiecīgo 
kartes mērogu. 

Iestrādāts GD. 

Veicot Apes novada teritorijas plānojuma izstrādi ievērot 
īpašuma lietošanas tiesību ierobežojumus elektropārvades 
līniju (EPL) aizsargjoslās, kas noteikti ar Aizsargjoslu likuma 
(pieņemts 1997. gada 5. februārī) 35. Un 45.pantu, nodrošinot 
iespēju brīvai piekļuvei esošo inženierkomunikāciju apkalpei un 
rekonstrukcijai. 

Prasības dotas AN sadaļā 
4.3.3. „Aizsargjoslas gar 
elektriskajiem tīkliem”, 
attēlots GD. 

Izstrādājot detālplānojumu, nepieciešams parādīt: 
 esošo 330/110/6-20 kV apakšstaciju, 20/10/6/0,4 kV 

EPL (gaisvadu un kabeļlīniju) un 20/0,4 kV vai 10/0,4 kV 
transformatora punktu, sadales punktu, sadaļņu, esošo 
un projektējamo ēku pievadu atrašanās vietas, 
inženierkomunikāciju koridorus ar ēkas funkcionēšanai 
nepieciešamajām inženierkomunikācijām. 

 

Tiks ņemts vērā 

Inženierkomunikāciju izvietojumu teritorijā plānojot tādu, lai 

tas atbilstu Ministru kabineta 2004. gada 28. decembra 

noteikumiem Nr. 1069 „Noteikumiem par ārējo 

inženierkomunikāciju izvietojumu pilsētās, ciemos un lauku 

teritorijās”. Plānojot jaunu objektu būvniecību, paredzēt vietu 

inženierkomunikāciju koridoriem to pieslēgšanai pie esošajiem 

vai jaunizveidojamajiem inženiertīkliem. Plānojot 

elektroapgādes objektu un elektroietaišu izvietojumu jāparedz 

to netraucēta apkalpošana (ārpus iežogotām teritorijām) un 

transporta piekļūšanas iespējas. Nav pieļaujama apbūve 

energoapgādes objektu aizsargjoslās. Elektroietaišu 

projektēšana un būvniecība jāveic atbilstoši 01.11.2010. MK 

noteikumiem Nr.1024 „Elektroenerģijas pārvades un sadales 

būvju būvniecības kārtība”. 

Ņemts vērā, saskaņā ar 
MK noteikumiem Nr.240, 
30.04.2013. 

Teritorijas plānojuma paskaidrojošā daļā ierosinām ietvert 
informāciju par aprobežojumiem, kas noteikti saskaņā ar spēkā 
ar spēkā esošiem tiesību normatīvajiem aktiem t.sk., lai 
nodrošinātu cilvēku drošību darbojoties elektroapgādes objektu 
tuvumā. Par vispārīgajiem aprobežojumiem, kas noteikti 
Aizsargjoslu likuma (pieņemts 1997. gada 5. februārī) 35. pantā 
un aprobežojumiem aizsargjoslās gar elektriskajiem tīkliem, kas 
noteikti 45.pantā. 
 
Lūdzam ietvert sekojošu informāciju par aprobežojumiem ap 
sekojošiem sadales tīkla objektiem: 
 20kV elektrolīnijas trases 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 trases mežu zemēs ir 
noteikta 5 metru platā joslā 

Ņemts vērā, saskaņā ar 
MK noteikumiem Nr.240, 
30.04.2013. 
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 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 līnijām noteikta 1 
metra attālumā no kabeļa 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 daļu projekcijas uz zemes vai 
grīdas virsmas. 

Lūdzam ietver informāciju, ka elektrisko tīklu valdītājam, 
atbilstoši MK noteikumiem Nr.415 izdoti 20.10.1998., 
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 kabeļu līniju trases 4 metrus 
platā joslā. 

Informācija AN sadaļā 
4.3.3. „Aizsargjoslas gar 
elektriskajiem tīkliem”, 
attēlots GD 

Jaunu elektroietaišu pieslēgšana un atļautās slodzes 
palielināšanu AS „Latvenergo” tīklam notiek saskaņā ar 
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2009. 
gada 1.aprīļa lēmumā Nr. 74 apstiprinātiem „Sistēmas 
pieslēguma noteikumiem elektroenerģijas sistēmas 
darbiniekiem”. 

Ņemts vērā 

Lūdzam ietvert informāciju, ka, saskaņā ar Enerģētikas likuma 
19. panta (1) Jaunu energoapgādes komersanta objektu 
ierīkošanai energoapgādes komersantam ir tiesības izmantot 
jebkuru zemi par vienreizēju samaksu tās īpašniekam saskaņā ar 
šā likuma 24. Pantu. 
(11) Energoapgādes komersantam ir pienākums saskaņot ar 
zemes īpašnieku jaunu energoapgādes objektu ierīkošanas 
nosacījumus, kā arī tiesības saskaņošanas procedūru aizstāt ar 
zemes īpašnieka informēšanu gadījumos, ja zeme tiek izmantota 
jaunu energoapgādes komersantu objektu - iekārtu, ierīču, 
ietaišu, tīklu, līniju un to piederumu ierīkošanai, ja ir iestājies 
vismaz viens no šādiem nosacījumiem: 
1) energoapgādes komersanta objekta ierīkošana paredzēta 
vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā vai detālplānojumā; 
2) energoapgādes komersanta objekts tiek ierīkots sarkanās 
līnijas robežās; 
3) vietējā pašvaldība ir atzinusi, ka sabiedrības interesēs jauna 
energoapgādes komersanta objekta ierīkošana vai esošā 
objekta vai tā daļas izmantošana nav iespējama bez šīs zemes 
izmantošanas; 
4) citos likumos noteiktajos gadījumos.” 
(12) Energoapgādes komersantam ir tiesības veikt jebkura sava 
objekta rekonstrukciju vai modernizāciju, savlaicīgi par to 
informējot zemes īpašnieku. Zemes īpašniekam pienākas 
vienreizēja samaksa saskaņā ar šā likuma 24. pantu, ja 
rekonstrukcijas rezultātā palielinās energoapgādes komersanta 
objekta vai aizsargjoslas ap vai gar šo objektu aizņemtā zemes 
platībā. 
(3) Energoapgādes komersants par jauna objekta ierīkošanu vai 
esoša objekta paplašināšanu brīdina nekustamā īpašuma 

Ņemts vērā, saskaņā ar 
MK noteikumiem Nr.240, 
30.04.2013. 
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īpašnieku vismaz 30 dienas pirms darbu uzsākšanas. 
19.1 pants (1) Energoapgādes komersantam ir nekustamā 
īpašuma servitūta tiesības ierīkot, attīstīt un ekspluatēt 
energoapgādes uzņēmuma objektus. 
(2) Servitūta tiesības realizē, savstarpēji vienojoties ar 
nekustamā īpašuma īpašnieku. Ja puses nevar vienoties, 
servitūtu nodibina ar tiesas spriedumu normatīvajos aktos 
noteiktajā kārtībā. 
Lūdzam ietvert informāciju par nekustamā īpašuma īpašnieka 
tiesībām lūgt pārvietot esošo energoapgādes uzņēmumu 
objektu, kura pārvietošanas izmaksas atbilstoši Enerģētikas 
likuma 23. panta 2. daļai, "Esošo energoapgādes uzņēmumu 
objektu pārvietošanu pēc pamatotas nekustamā īpašnieka 
prasības veic par viņa līdzekļiem", jāsedz pārvietošanas 
ierosinātājam. 

Ņemts vērā, saskaņā ar 
MK noteikumiem Nr.240, 
30.04.2013. 

Teritorijas plānojuma paskaidrojošajā daļā papildus norādīt, ka 
neatkarīgi no noteiktā aizsargjoslu platuma darbs ar celšanas 
mehānismiem 30m joslā no gaisvadu elektrolīnijas malējā vada 
pirms darba sākšanas jāsaskaņo ar attiecīgo elektrisko tīklu 
valdītāju (MK 1998.g. noteikumu Nr.415 10.punkts).  
Veicot darbus aizsargjoslās, kuru dēļ nepieciešams objektus 
aizsargāt, tie jāveic pēc saskaņošanas ar attiecīgā objekta 
īpašnieku, veicot darbus vidsprieguma (20, 10 kV) un 
zemsprieguma (0.4 kV) EPL aizsargjoslā, jāsaskaņo ar AS 
"Sadales tīkls" Ziemeļaustrumu reģiona Madonas nodaļas 
vadītāju, Rūpniecības iela 37, Madona, tālr.64810630. 

Ņemts vērā 

Teritorijas plānojuma izstrādes gaitā, radušos neskaidrību 
precizēšanai un nepieciešamās informācijas saņemšanai, lūdzu 
vērsties pie AS „Sadales tīkls” Ziemeļaustrumu reģiona Alūksnes 
nodaļas vadītāja, Helēnas ielā 86, Alūksnē, tālr. 64310030. 
Sagatavoto teritorijas plānojuma projektu, pirms atzinuma 
pieprasīšanas, lūdzu saskaņot ar AS „Latvijas elektriskie tīkli” un 
AS „Sadales tīkls ”Ziemeļaustrumu reģiona Alūksnes nodaļas 
vadītāju Helēnas ielā 86, Alūksnē, tālr. 64310030. 

Tiks ņemts vērā 

AS "Latvijas elektriskie tīkli" 
Atbilstoši Eiropas Savienības Direktīvā noteiktajam par 
elektroenerģijas pārvaldes sistēmas operatora nodalīšanu, AS 
„Latvenergo” ir nodibinājusi meitas sabiedrību AS „Latvijas 
elektriskie tīkli”. AS „Latvijas elektriskie tīkli” īpašumā ir 
pārvades tīkls, t.i. 330 kV un 110 kV elektrolīnijas un 
apakšstacijas/sadales punkti, kurus līdz 2011.gada 01.aprīlim 
apkalpoja AS „Augstsprieguma tīkls”. 

Ņemts vērā 

Informējam Jūs, ka Apes novada Virešu pagastā astoņdesmitajos 
gados tika būvēta 110 kV elektrolīnija „Valka-Vireši”. Projekts 
tika realizēts daļēji – tika ierīkota elektrolīnijas trase, uzbūvēti 
110 kV elektrolīnijas balsti un būvniecība tika pabeigta 
1987.gadā kā elektrolīnija ar minimālo spriegumu 20 kV. 
Lūdzam Apes novada pašvaldību Teritorijas plānojumā paredzēt 
minētās elektrolīnijas rekonstrukciju palielinot tās spriegumu 
līdz plānotajiem 110 kV. 
 
Sakarā ar plānoto elektrolīnijas rekonstrukciju ierosinām 
Teritorijas plānojumā ietvert arī informāciju cilvēku drošībai un 
elektrolīniju aizsardzībai: 

 Par būvdarbiem, kuros paredzēts izmantot celšanas 
mehānismus, ja tie notiks tuvāk par 30 metriem no 110 

Attēlots GD. 
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kV elektrolīnijas malējiem vadiem, paredzēt darbu 
veikšanas projekta izstrādāšanu (MK 2006. gada 
noteikumi Nr. 982, 11.punkts). Apbūves, autoceļu, 
būvdarbu veikšanas un mežizstrādes projekti 
elektrolīniju tuvumā jāsaskaņo ar AS „Augstsprieguma 
tīkls ” Rīgā, Dārzciema ielā 86. Apbūves projektēšanai 
elektrolīniju tuvumā nepieciešami tehniskie noteikumi. 

 Par zemes īpašumu lietošanas tiesību ierobežojumiem 
elektrolīniju aizsargjoslās saskaņā 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 saskaņā ar 2004. gada MK 
noteikumiem Nr. 1069 „Noteikumi par pārējo 
inženierkomunikāciju izvietojumu pilsētās, ciemos un 
lauku teritorijās”, 2006.gada MK noteikumiem Nr. 982 
„Enerģētikas infrastruktūras objektu aizsargjoslu 
noteikšanas metodika” 1997. gada Aizsargjoslu likumu 
un elektroiekārtu būvniecības noteikumu prasībām. 

AS „Latvijas valsts meži” 
(30.05.2011.; Nr.4.1-1.2/041y/150/11/586) 

AS „Latvijas valsts meži” ir sagatavojusi un lūdz iestrādāt Apes 
novada teritorijas plānojumā AS „Latvijas valsts meži” (LVM) 
izteiktos nosacījumus. 

Ņemts vērā 

Objekta apraksts 
Teritorijas plānojuma objekts ir Apes novads, kas ietver AS 
„Latvijas valsts meži” apsaimniekošanā esošās zemes apt. 
25655.0ha platībā, sekojošās administratīvajās teritorijās- Apes 
pilsēta, Apes pagasts, Gaujienas pagasts, Trapenes pagasts un 
Virešu pagasts. 
Teritoriju apsaimnieko LVN Mežs Austrumvidzemes 
mežsaimniecība, kas ietver 12124 Sikšņu meža iecirkni 
20343.3ha platībā un 12125 Melnupes meža iecirkni 5311.7ha 
platībā. 

Attēlots GD 

Izmantošanas mērķi 
1. Lūdzam ietvert teritorijas plānojumā atļauju izmantot 

teritoriju atbilstoši pašreizējam sadalījumam pa 
sekojošiem zemes izmantošana mērķiem un kadastra 
vienībām: 

0201 „Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
mežsaimniecība” 
Kadastra Nr.36250050095, 35.5ha; kadastra Nr.36250050112, 
10.6ha; kadastra Nr.36250050113, 10.4ha; kadastra 
Nr.36250060040, 9.2ha; kadastra Nr.36250060041, 1370.0ha; 
kadastra Nr.36250060042, 35.2ha; kadastra Nr.36250060043, 
70.0ha; kadastra Nr.36250060044, 2.7ha; kadastra 
Nr.36250060045, 10.6ha; kadastra Nr.36250060046, 7.7ha; 
kadastra Nr.36250060095, 0.7ha; kadastra Nr.36250060097, 
7.6ha; kadastra Nr.36250070085, 63.5ha; kadastra 
Nr.36250070086, 60.1ha; 36250070087, 15.3ha; kadastra 
Nr.36250080045, 490.7ha (zemes vienībās noteiktie NĪLM 0201, 
0401); kadastra Nr.36250080046, 803.8ha, (zemes vienībās 
noteiktie NĪLM 0201, 0401); kadastra Nr.36250080047, 29.9ha; 
kadastra Nr.36250080048, 19.5ha; kadastra Nr.36250080049, 
6.8ha; 36480020059, 408.2ha; kadastra Nr.36480020074, 
15.4ha; kadastra Nr.36480030033, 1173.8ha; kadastra 

Iestrādāts GD 



 

 
61 

 
Pārskats par Apes novada teritorijas plānojuma 2014.-2025.gadam 

izstrādi 

Nr.36480040122, 665.1ha; kadastra Nr.36480040125, 6.8ha; 
kadastra Nr.36480050185, 888.9ha; kadastra Nr.36480050186, 
103.4ha; kadastra Nr.36480050248, 19.3ha; kadastra 
Nr.36480060007, 2152.7ha; kadastra Nr.36480080027, 69.5ha; 
kadastra Nr.36480080041, 3.7ha; kadastra Nr.36480080350, 
594.0ha; kadastra Nr.36840010062, 1233.1ha; kadastra 
Nr.36840010076, 99.5ha; kadastra Nr.36840010077, 290.1ha; 
kadastra Nr.36840020145, 225.6ha; kadastra Nr.36840020160, 
93.8ha; kadastra Nr.36840040023, 271.1ha; kadastra 
Nr.36840040030, 805.6ha; kadastra Nr.36840050075, 
1058.0ha; kadastra Nr.36840060084, 469.3ha; kadastra 
Nr.36840070100, 480.0ha; kadastra Nr.36840070115, 609.2ha; 
kadastra Nr.36840070117, 121.5ha; kadastra Nr.36840080017, 
734.5ha; kadastra Nr.36900020192, 54.4ha; kadastra 
Nr.36900030047, 267.2ha; kadastra Nr.36900040058, 42.0ha; 
kadastra Nr.36900040059, 323.6ha; kadastra Nr.36900040093, 
3.5ha; kadastra Nr.478.2ha; kadastra Nr.36900050051, 41.0ha; 
kadastra Nr.36900050056, 18.9ha; kadastra Nr.36900050062, 
1618.1ha; kadastra Nr.36900050063, 224.2ha; kadastra 
Nr.36900060017, 38.9ha; kadastra Nr.36900070021, 57.4ha; 
kadastra Nr.36900070047, 95.4ha; kadastra Nr.36900070051, 
318.0ha; kadastra Nr.36900070055, 23.6ha; kadastra 
Nr.36900080014, 2071.2ha; kadastra Nr.36900080015, 
1173.2ha; kadastra Nr.36900080016, 521.3ha; kadastra 
Nr.36900090033, 380.9ha; kadastra Nr.36900090034, 245.2ha; 
kadastra Nr.36900090036, 47.7ha; kadastra Nr.36900090037, 
31.6ha; kadastra Nr.36900100004, 1715.7ha. 
 
0101 „Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība” 
Kadastra Nr.36480050175, 3.3ha; kadastra Nr.36480080035, 
195.5ha (zemes vienībā noteiktais NĪLM 0101, 0302, 0201); 
kadastra Nr.36480080040, 13.1ha. 
 

2. Apes novada teritorijā ir plānota sekojošu LVM ceļu 
būvniecība: 

Āpšu stiga, 1.6km (rekonstrukcija); Bišusilu ceļš, 8.1km 
(rekonstrukcija); Druvkalni- Ilgupe, 10.25km (būve); Dzeņu kakta 
ceļš, 7.3km (būve); Jauncīrulīšu trase, 1.8km (rekonstrukcija); 
Lepuri-1, 7.8km (rekonstrukcija); Lībiešu ceļš, 0.314km (būve); 
Liepas-Trapene, 2.3km (rekonstrukcija); Līzespasts-Viri, 3.1km 
(rekonstrukcija); Majorkalnu ceļš, 6.2km (būve); Mātesegle-
Repekalns, 2km (būve); Mežciema ceļš, 3.1km (periodiska 
uzturēšana); Ozolkalnu ceļš, 1.8km (rekonstrukcija); Ozolkalnu ceļš, 
2.3km (būve); Sēnīte-Zaļais galds-Jauncīrulīši, 5.4km (būve); 
Strazdiņa Stiga, 2.8km (būve); Strazdiņa stigas ceļš, 1.3km (būve); 
Troņa kakta ceļš, 5.5km (būve); Vanagi-Dundurpils, 3.8km 
(rekonstrukcija); Vidaga-Druvkalni, 1.3km (rekonstrukcija). 
 

3. Apes novada teritorijā plānota sekojošu meža meliorācijas 
sistēmu rekonstrukcija: 

Meliorācijas sistēma „Majorkalni 441-482”, platība 940, plānotais 
būvniecības gads 2013.; Meliorācijas sistēma „Blīgznas masīvs 
191;182;198;199;208;209;216;217;226;227;236;243;244;177;200”, 
platība 434, plānotais būvniecības gads 2012.; Meliorācijas sistēma 
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„Lejzemnieki 27-61, platība 1156, plānotais būvniecības gads 2013.; 
Meliorācijas sistēma „Volcīša masīvs 270-273;264-266;274-276”, 
platība 390, plānotais būvniecības gads 2011.; Meliorācijas sistēma 
„Lepuri 306-307;310-312;314-316”, platība 277, plānotais 
būvniecības gads 2014.; Meliorācijas sistēma „Dumpju masīvs 238-
242;245;246;248-253”, platība 438, plānotais būvniecības gads 
2013.. 
 
Lūdzam iepriekš minētos AS „Latvijas valsts meži” uzņēmuma 
infrastruktūras objektus iestrādāt Apes novada teritorijas 
plānojuma grafiskajā daļā, paredzot to izbūvi vai rekonstrukciju. 

Vides aizsardzības prasības 
Izstrādājot Apes novada teritorijas plānojumu lūdzam ievērot LR 
25.02.1997. likumā „Aizsargjoslu likums”, LR 01.04.1993. likumā 
„Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām”, LR 05.04.2000. 
likumā „Sugu un biotopu aizsardzības likums”, Ministru kabineta 
02.02.2001. noteikumos Nr.45 „Mikroliegumu izveidošanas, 
aizsardzības un apsaimniekošanas noteikumi”, Ministru 
kabineta 20.11.2008. noteikumos Nr.957 „Aizsargājamo ainavu 
apvidus „Ziemeļgauja” individuālie aizsardzības un 
izmantošanas noteikumi” un ar vides ministra 13.12.2007. 
rīkojuma Nr.729 apstiprinātā aizsargājamo ainavu apvidus 
„Ziemeļgauja” dabas aizsardzības plāna noteiktās vides 
aizsardzības prasības. 

1. Lūdzam iestrādāt teritorijā esošo sekojošo īpaši 
aizsargājamo dabas teritoriju robežas; 

Dabas liegums „Lepuru Purvs”, kadastra Nr.36480020059, 
36480030033, Meža Kvartāla Nr. 297.-298., 300.-301., 304.-305., 
309., 254.0ha; Dabas liegums „Gaujienas priedes”, kadastra 
Nr.36480050185, Meža Kvartāla Nr.342., 348., 41.9ha; Dabas 
liegums „Sloku purvs”, kadastra Nr.26480050185, 36480060007, 
Meža Kvartāla Nr.349.-351., 357.-360., 365.-369., 374.-378., 381.-
384., 531.5ha; Dabas liegums „Tetersalas purvs”, kadastra 
Nr.36840010062, Meža Kvartāla Nr. 10.-12., 15.-18., 21.-24., 34.-
35., 345.9; Dabas liegums „Melnsalas purvs”, kadastra 
Nr.36480060007, Meža Kvartāla Nr. 339.-341., 345.-347., 353.-355., 
361.-362., 370.-372., 379.-380., 385.-387., 615.1ha; Dabas liegums 
„Ašu purvs”, kadastra Nr.36250060041, Meža Kvartāla Nr.156.-157., 
162.-163., 73.3ha; Dabas liegums „Melnupes meži”, kadastra 
Nr.36840010062, Meža Kvartāla Nr.1.-4., 8., 66.0ha; Aizsargājamo 
ainavu apvidus „Veclaicene”, kadastra Nr.36250060046, 
36250060095, 36250060097, 36250060045, Meža Kvartāla Nr.129.-
131., 661., 26.1ha; Aizsargājamo ainavu apvidus „Ziemeļgauja”, 
kadastra Nr.36480040125, 36900060017, 36900070051, 
36480020074, 36486050248, 36900020192, 
3690005005136900050063, Meža Kvartāla Nr.69., 246., 289., 293., 
363., 483., 497., 505.-508., 225.9ha. 
 

2. Lūdzam iestrādāt teritorijā esošo mikroliegumu robežas: 
Mikroliegums – dzenis, baltmuguras, kadastra Nr.36840050075, 
36480080350, Meža Kvartāla Nr. 62., 436., 16.9ha; Mikroliegums – 
dzenis, trīspirkstu, kadastra Nr.36840050075, Meža Kvartāla Nr.62., 
9.6ha; Mikroliegums – ērglis, mazais, kadastra Nr.36840060084, 
36250070087, Meža Kvartāla Nr.96., 113., 23.9ha; Mikroliegums – 
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mednis, kadastra Nr.36840070115, 36840060007, 36960050062, 
36250060041, 36900080014, 36900080015, 36900070051, 
36840040030, 36480030033, Meža Kvartāla Nr.151., 152., 159.-
161., 166., 176., 177., 199., 209., 223.-225., 241., 243., 244., 288., 
295., 296., 303., 309., 310., 352., 353., 360., 361., 460., 461., 462., 
475., 476, 477., 512.3ha; Mikroliegums – stārķis, melnais, kadastra 
Nr.36840010062, Meža Kvartāla Nr. 1.-4., 31.0ha; Mikroliegums – 
zivjērglis, kadastra Nr.36900080014, Meža Kvartāla Nr. 168., 169., 
10.6ha; Mikroliegums – silpurene, meža, kadastra Nr.36250060041, 
Meža Kvartāla Nr. 144., 6.6ha. 
 

3. Citas aizsargājamās dabas teritorijas: 
Zinātniskais objekts, reģionālais meža monitorings, 27.7ha; 
Ūdens tilpju/teču aizsargjosla, 189.6; Aizsargājamas zonas gar 
ūdeņiem/mitrzemēm, 847.7ha; Aizsargjosla ap pilsētām, 119.6; 
Buferzona – mednis, 857.5ha; Kultūras pieminekļa aizsardzības 
zona, 38.5ha; Īpaši aizsargājamais meža iecirknis (IAI), Medņu 
riestu meži, 152.3ha, Aizsargājami parki, 1.4ha, Aizsargājami 
meža biotopi, 80.2ha, Audze ar izciliem kokiem, 7.1ha, 
Aizsargājami zooloģiskie liegumi, 0.2ha, Audze ar izciliem 
kokiem, 2.9ha, Īpatnēju koku audze, 2.0ha, Aizsargājamu augu 
sugu mežā biotopi, Aizsargājamu dzīvnieku sugu meža biotopi, 
63.6ha, Saudzes kvartāli, 18.7ha. 
 

4. Biotopi: 
Dabisks mežā biotops, 1086.9ha; Potenciāls dabisks meža 
biotops, 348.1ha; Meža biotopu koncentrācijas vieta, 208.6ha. 
Vispārējās prasības 

1. Neplānot un nenoteikt ierobežojumus, kā arī neveikt cita 
veida plānošanas aktivitātes, kuras var noteikt pagastu 
pašvaldību teritoriju attīstības plāni un citu institūciju 
plānojumi attiecībā uz uzņēmumam valdījumā un/vai 
īpašumā esošajām valsts meža zemēm, bez zemes 
tiesiskā valdītāja, AS „Latvijas valsts meži”, saskaņojuma. 
Kā piemēru šeit var atzīmēt dažādu tūrismā taku, 
ugunskuru vietu utt., paredzēšanu valsts mežu platībās, 
kā rezultātā varētu tikt ierobežota uzņēmuma 
saimnieciskā darbība attiecīgajās teritorijās. 

2. Lūdzam visus teritorijā esošos dabas aizsardzības 
objektus un to robežās precizēt Valsts meža dienesta 
Ziemeļaustrumu virsmežniecībā, kura uztur un kārto 
Meža valsts reģistru. 

Ņemts vērā 

Citas prasības 
1. Lūdzam Apes novada teritorijas plānojumā paredzēt un 

novada teritorijas plānotās izmantošanas teksta daļā 
iekļaut nosacījumus: 

Teritorijas esošā izmantošana: 
Esošo derīgo izrakteņu ieguves teritorijas, kur jau notiek 
ieguve: 
 Gaujienas pag.- smilts atradne „Gaujienas MIM”, kadastra 

Nr.36480030033; 
 Apes pag.- smilts atradne „Gailenes”, kadastra 

Nr.36250080045. 
 
Teritorijas plānotā izmantošana: 

Iestrādāts Pašreizējās 
situācijas raksturojuma 
sadaļā 3.4. „Derīgie 
izrakteņi”, attēlots GD 
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Kā plānotās derīgo izrakteņu ieguves teritorijas noteikt: 
Smilts un smilts-grants atradnes:  

 „Liepiņas”, Smilts-grants, kadastra Nr.36250070085;  
 „Normunda karjers”, Smilts, kadastra Nr.36900080016;  
 „Gulbenes karjers”, Smilts, kadastra Nr.36900080014;  
 Perspektīvās smilts ieguves vieta, Smilts, kadastra 

Nr.36250060041;  
 Perspektīvās smilts ieguves vieta Nr.1, Smilts, kadastra 

Nr.36250060041;  
 Perspektīvās smilts ieguves vieta Nr.2, Smilts, kadastra 

Nr.36250060041.  
Kūdras ieguves vietas: 

 Kaulezera purvs, kadastra Nr.36480060007; 
 Medņu purvs, kadastra Nr.36840040030; 
 Ādama purvs, kadastra Nr.36840070100; 
 Zemais purvs, kadastra Nr.36480080350; 
 Lielais (Sikšņu) purvs, kadastra Nr.36900080015; 
 Stirnu purvs, kadastra Nr.36480040122; 
 Kalna purvs, kadastra Nr.36480080035. 

 
LVM valdījumā. Īpašumā esošajās platībās ir atļauta derīgo 
izrakteņu ieguve arī gadījumā, ja derīgo izrakteņu atradnes nav 
uzrādītās teritorijas plānojuma grafiskajā daļā, bet to pamato ar 
ģeoloģiskās izpētes datiem. 
 
Mežā zemei ir pieļaujam transformācija derīgo izrakteņu 
atradnes ierīkošanai, ievērojot normatīvajos aktos paredzēto 
kārtību. 
 
Kā derīgo izrakteņu ieguves teritorijas LVM valdījumā/ īpašumā 
esošajās zemēs noteikt: 

 Visas LVĢMC datu bāzē reģistrētās būvmateriālu 
izejvielu, kūdras, sapropeļa atradnes; 

 Visas būvmateriālu izejvielu, kūdras, sapropeļa atradnes, 
kur normatīvajos aktos noteiktā kārtībā ir akceptēti A 
un/ vai N kategorijas krājumi un nav pretrunā ar citiem 
teritorijas izmantošanas noteikumiem. 

2. Lūdzam Apes novada teritorijas plānojumā paredzēt un 
novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos 
iekļaut sekojošus nosacījumus: 

 LVM valdījumā/ īpašumā esošajās meža zemēs- 
mežsaimnieciskā izmantošana, … lauksaimnieciskā 
izmantošana (tai skaitā kultivēto ogu audzēšana), derīgo 
izrakteņu ieguve; 

 LVM valdījumā/ īpašumā esošajās lauksaimniecības 
zemēs- lauksaimnieciskā izmantošana, … derīgo 
izrakteņu ieguve; 

 LVM valdījumā esošajās ūdeņu teritorijās- … arī derīgo 
izrakteņu (sapropeļa, saldūdens kaļķiežu) ieguve. 

Nosacījumi AN sadaļā 
2.2.9. „Mežu teritorija”, 
2.2.10.„Lauksaimniecības 
teritorija”, 2.2.11. 
„Ūdeņu teritorija”. 

Pēc teritorijas plānojuma izstrādes un galīgās redakcijas 
apstiprināšanas, lūgums iesniegt LVM atbildīgajam pārstāvim 
(Santai Breidei, e-pasta adrese: s.briede@lvm.lv) teritorijas 
plānojuma dokumentāciju, kas sagatavota .pdf faila formātā. 

Tiks ņemts vērā 

Papildus lūdzam pašvaldības teritorijas plānojuma grafiskajā 
daļā iestrādāt un ņemt vērā LVM kartogrāfiskajā materiālā 

Teritorijas plānojumā 
nav iestrādāts 

mailto:s.briede@lvm.lv
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atspoguļoto informāciju par LVM valdījumā esošajām un 
mežsaimniecībā izmantojamajām teritorijām, esošajiem un 
perspektīvajiem satiksmes infrastruktūras objektiem, dažādu 
kategoriju īpaši aizsargājamajām dabas teritorijām, nemeža 
zemju teritorijas, kurās perspektīvā plānota meža ieaudzēšana 
un zemes dzīļu/derīgo izrakteņu teritorijas. 
Vienlaicīgi lūdzam, izstrādājot pašvaldības teritoriālo 
plānojumu, regulāri informēt LVM atbildīgo pārstāvi par 
Teritorijas plānojuma izstrādes gaitu un tā publiskajām 
apspriešanām (Santa Briede, e-pasta adrese: s.briede@lvm.lv).  

Tiks ņemts vērā 

AS „Latvijas gāze” 
(03.07.2012. 27.4-1/2131) 

Gāzapgādes sistēmas vektordati Apes novadā CD formātā Iestrādāts GD 
AS „Latvijas valsts meži” 

Austrumvidzemes mežsaimniecība (10.06.2013., Nr. 4.1-1.2_03pd_221_13_113 ) 
AS „Latvijas valsts meži” ir sagatavojusi un lūdz iestrādāt Apes 
novada teritorijas plānojumā AS „Latvijas valsts meži” (LVM) 
izteiktos nosacījumus, saskaņā ar pielikumu. 

Iestrādāts GD, 
Informācija iekļauta 
Pašreizējās situācijas 
raksturojumā 

Teritorijas plānojuma grafiskajā daļā lūdzam iestrādāt un ņemt 
vērā LVM valdījumā esošās mežsaimniecībā izmantojamās 
teritorijas, meža infrastruktūras objektus, nemeža zemju 
teritorijas, kurās perspektīvā plānota meža ieaudzēšana, un 
zemes dzīļu/derīgo izrakteņu teritorijas. 

Iestrādāts GD 

Izstrādājot pašvaldības teritoriālplānojumu, lūdzam regulāri 
informēt LVM atbildīgo pārstāvi par Teritorijas plānojuma 
izstrādes gaitu un tā sabiedriskās apspriešanas norises vietu un 
laiku ( Solvita Bērziņa, e-pasta adrese s.berzina@lvm.lv). 

Tiks ņemts vērā 
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5. Cita informācija 
5.1. Vēstule Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (02.03.2011., Nr. 

A/3-12.31/172). 
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5.2. Apes novada domes vēstule Vides pārraudzības valsts biroja Stratēģiskās 
ietekmes uz vidi novērtējuma daļai ( 07.09.2012., Nr. A/3 – 12.3/527) 
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5.3. Vides pārraudzības valsts biroja vēstule „Par stratēģiskās ietekmes uz vidi 
novērtējumu” (14.09.2012., Nr. 7-02/1185). 
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5.4. Vides pārraudzības valsts biroja lēmums „Par stratēģiskās ietekmes uz vidi 
novērtējuma procedūras piemērošanu” (14.09.2012., Lēmums Nr. 76). 
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