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Ievads 

  
Raunas novada teritorijas plānojums izstrādāts pamatojoties uz Raunas novada 

domes 26.01.2011. lēmumu Nr. 1., 8§ „Par Raunas novada teritorijas plānojuma 2012.-

2024 izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu‖. 

 

Teritorijas plānojuma izstrādes vadītāja Evija Zurģe, Raunas novada domes 

izpilddirektore 

Projekta vadītāja Ieva Kalniņa 

Speciāliste Alda Raiskuma 

Kartogrāfs  Andrejs Igaunis 

 

Raunas novada teritorijas plānojumā ietilpst: 

 

I daļa Paskaidrojuma raksts, 1 sējums; 

II daļa Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, 1 sējums; 

III daļa Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu individuālās aizsardzības zonas, 1 

sējums; 

IV daļa Grafiskais materiāls 

V daļa Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādi, 1 sējums   

 

Pārskatā par Raunas novada teritorijas plānojuma izstrādi saskaņā ar MK noteikumiem 

Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi" 29.punkta prasībām 

ietverti sekojoši materiāli: 

1. Raunas novada pašvaldības lēmumi par teritorijas plānojuma izstrādes 

uzsākšanu (t.sk. apstiprinātais darba uzdevums), plānojuma 1.redakcijas apstiprināšanu 

un nodošanu sabiedriskajai apspriešanai, kā arī lēmumi par plānojuma pilnveidošanu un 

galīgās redakcijas apstiprināšanu; 

2. Paziņojumi (publikācijas) par teritorijas plānojuma izstrādes procesu; 

3. Pārskata ziņojums par teritorijas plānojuma izstrādes darba grupas sanāksmēm;  

4. Pārskata ziņojums par saņemtajiem fizisko un juridisko personu priekšlikumiem 

un ierosinājumiem plānojuma izstrādes laikā;  

5. Pārskata ziņojums par teritorijas plānojuma sabiedriskās apspriešanas 

pasākumiem 

6. Informatīvais pārskats par sadarbību ar institūcijām plānojuma izstrādes gaitā;  

7. Ziņojums par teritorijas plānojuma atbilstību augstāka plānošanas līmeņa 

teritorijas plānojuma prasībām. 
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1. RAUNAS NOVADA DOMES LĒMUMI 
 

1.1. Lēmums par teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma 

apstiprināšanu 
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1.2. Lēmums par grozījumiem teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanas lēmumā  
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1.3. Lēmums par teritorijas plānojuma 1.redakcijas un vides pārskata projekta 

nodošanu sabiedriskajai apspriešanai 
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1.4. Lēmums par teritorijas plānojuma un vides pārskata pilnveidošanu  
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1.5. Lēmums par teritorijas plānojuma galīgās redakcijas apstiprināšanu  
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1.6. Lēmums par teritorijas plānojuma apstiprināšanu  
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2. PAZIŅOJUMI PAR TERITORIJAS PLĀNOJUMA 

IZSTRĀDES PROCESU  
2.1. Paziņojums laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” par teritorijas plānojuma izstrādes 

uzsākšanu  
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2.2. Paziņojums laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” par teritorijas plānojuma 

1.redakcijas un vides pārskata projekta nodošanu sabiedriskajai apspriešanai  
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2.3. Paziņojums laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” par teritorijas plānojuma Galīgo 

redakciju 
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2.4. Paziņojums laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” par Raunas novada teritorijas 

plānojuma apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu 
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2.5. Paziņojums vietējā laikrakstā „Raunas novada vēstis” par teritorijas 

plānojuma izstrādes uzsākšanu 

 

Paziņojums vietējā laikrakstā „Raunas novada vēstis‖ 2011.gada februāra numurā 

(Nr.14) par Raunas novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam izstrādes uzsākšanu 
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2.6. Paziņojums vietējā laikrakstā „Raunas novada vēstis” par teritorijas 

plānojuma 1.redakcija un vides pārskata projekta nodošanu sabiedriskajai 

apspriešanai 

 

Paziņojums vietējā laikrakstā „Raunas novada vēstis‖ 2012.gada janvāra numurā 

(Nr.25) par Raunas novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam 1.redakcijas 

nodošanu sabiedriskajai apspriešanai 
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2.7. Paziņojums vietējā laikrakstā „Raunas novada vēstis” par teritorijas 

plānojuma  Gala redakciju 
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2.8. Paziņojums vietējā laikrakstā „Druva” par teritorijas plānojuma izstrādes 

uzsākšanu  

 

Paziņojums vietējā laikrakstā „Druva‖ 2011.gada 5. februāra numurā par Raunas 

novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam izstrādes uzsākšanu. 
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2.9. Paziņojums vietējā laikrakstā „Druva” par teritorijas plānojuma 1.redakcija 

un vides pārskata projekta nodošanu sabiedriskajai apspriešanai  

 

Paziņojums vietējā laikrakstā „Druva‖ 2012.gada 17. janvāra numurā par Raunas 

novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam 1.redakcijas nodošanu sabiedriskajai 

apspriešanai 

 

 

 



Raunas novada teritorijas plānojums 2012.-2024. gadam 

II sējums. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 

29 

Raunas novada dome, 2012. 

 

 

2.10. Paziņojumi Raunas novada pašvaldības mājas lapā 

 

Paziņojums Raunas novada pašvaldības mājas lapā www.Raunasnovads.lv par Raunas 

novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam 1.redakcijas nodošanu sabiedriskajai 

apspriešanai 
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Paziņojums Raunas novada pašvaldības mājas lapā www.Raunasnovads.lv par Raunas 

novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam galīgās redakcijas apstiprināšanu 

 

 
 

 

 

http://www.burtniekunovads.lv/
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3. PĀRSKATA ZIŅOJUMS PAR TERITORIJAS PLĀNOJUMA 

IZSTRĀDES DARBA GRUPAS SANĀKSMĒM 

 

Saskaņā ar Raunas novada domes 2011.gada 23. februāra lēmumu Nr. 83 „Par Raunas 

novada teritorijas plānojuma 2012.-2024. gadam izstrādi‖ (protokols Nr.3,28. punkts) 

uzsākta novada teritorijas plānojuma izstrāde. Par teritorijas plānojuma izstrādes 

vadītāju apstiprināta – izpilddirektore Evija Zurģe. 

 

Uzsākot teritorijas plānojuma izstrādi, novada iedzīvotāji un uzņēmēji tika aicināti 

izteikt viedokli un līdzdarboties novada attīstības plānošanā. Izteikt savas idejas un 

priekšlikumus jaunā teritorijas plānojuma izstrādei bija iespējams, iesniedzot rakstveida 

iesniegumu pašvaldībā. Teritorijas plānojuma izstrādes gaitā tika organizētas darba 

grupas sēdes.  

 

Pārskats par vadības darba grupas sanāksmēm apkopots sekojošā tabulā. 

 

Nr. Datums Izskatāmie jautājumi 

1. 16.03.2011 

Darbu uzsākšanas ziņojums. turpmāk plānoto pasākumu noteikšana 

un citi organizatoriskie jautājumi. Sagatavotās aptaujas anketas 

izskatīšana 

2. 06.04.2011 

Novada iedzīvotāju aptaujas rezultātu apkopojums un analīze. 

Ziņojums par institūciju sniegtajiem nosacījumiem. Ciema teritoriju 

noteikšana, individuālo aizsargjoslu noteikšanas nepieciešamība 

valsts kultūras pieminekļiem. Raunas Staburaga teritorijas 

izmantošana. 

 15.06.2011. 

Iedzīvotāju iesniegto iesniegumu izvērtēšana. Pašreizējās 

apdzīvojuma struktūras analīze un perspektīvas. Ciemu robeţu 

precizēšana. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos 

iekļaujamās informācijas apspriešana. Plānojuma grafiskās daļas 

materiālu izvērtēšana, saskaņošana un precizēšana. Teritorijas 

plānojuma risinājumu saskaņošana grafiskajā daļā un teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumos Organizatoriski jautājumi. 

4. 09.11-2011 
Sagatavotā teritorijas plānojuma 1.redakcijas materiālu apspriešana 

un izvērtēšana. Dokumentu tālāka virzība pašvaldības sēdē. 
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5. 15.03-2012 

Tiek izskatīti teritorijas plānojuma 1.redakcijas sabiedriskās 

apspriešanas rezultāti, kā arī saņemtie institūciju atzinumi. Atbalstīta 

priekšlikumu un komentāru iestrāde teritorijas plānojumā. Tiek 

analizēti institūciju atzinumos izteiktie priekšlikumi, komentāri un 

vērtējums. Tiek lemts par teritorijas plānojuma galīgajā redakcijā 

iekļaujamiem papildinājumiem un tālāko virzību. 
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4. PĀRSKATA ZIŅOJUMS PAR TERITORIJAS 

PLĀNOJUMA SABIEDRISKO APSPRIEŠANU 

 

4.1. Teritorijas plānojuma izstrādes pirmais posms 

 

Uzsākot Raunas novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam izstrādi, laikrakstos 

„Latvijas Vēstnesis‖ (11.02.2011.), „Raunas novada vēstis‖ (Nr.14 2011.gada februāris) 

un „Druva‖ (05.02.2011.) tika publicēti paziņojumi par teritorijas plānojuma izstrādes 

uzsākšanu. Paziņojumos tika norādīta vieta un termiņš, līdz kuram visi interesenti var 

iesniegt rakstiskus priekšlikumus, pašvaldības mājas lapā internetā tika publicēts 

paziņojums. 

 

Pavisam teritorijas plānojuma izstrādes pirmajā posmā tika saņemti 5 iesniegumi. Visi 

saņemtie iesniegumi tika izskatīti darba grupā, sagatavojot teritorijas plānojuma 

1.redakciju. 

 

2012. gada maijā īpašniekiem, kuriem ciema teritorijas robeţu maiņas dēļ tika manīta 

atļautā izmantošana, tika nosūtītas informatīvās vēstules, ar lūgumu sniegt atsauksmes 

par grozīto ciema robeţu. Iebildumi sabiedriskās apspriešanas laikā netika saņemti. 

 

 

Sekojoši sadaļā ietvertas pārskata tabulas ar apkopojumu par saņemtajiem 

iesniegumiem, to būtību un izvērtējumu saistībā ar teritorijas plānojuma risinājumiem 

 

Datums Iesniedzējs Nekustamā 

īpašuma 

nosaukums 

Kadastra Nr. Pašreizējā 

izmantošana 

Iesnieguma 

būtība 

Rīcība Pamatojums 

03.03.2011. Gints 

Roţkalns 

Jaunlodes 42760060066 Lauksaimniecība Manīt uz 

meţsaimniecības 

teritorijām, lai 

varētu apmeţot 

Daļēji 

ņemts 

vērā 

Plānojumā 

noteikta atļautā 

izmantošana- 

Lauku teritorijas, 

kas neizslēdz 

iespēju apmeţot 

l/s zemi 

normatīvajos 

aktos noteiktajā 

kārtībā 

22.02.2011 Imants 

Jaunzems 

Lejas 

Desmitnieki 

42760040079 Lauksaimniecība Atļaut izvietot vēja 

ģeneratorus 

Ņemts 

vērā 

Plānojumā 

noteikta atļautā 

izmantošana 

Lauku teritorijās 

atļauta vēja 

ģeneratoru 

uzstādīšana, ja 

saņemts 

saskaņojums no 

kaimiņu zemju 

īpašniekiem26.0

1.2011 

26.01.2011. Mārtiņš Kalna Grīšļi 42760070062 Lauksaimniecība Vieglā rūpniecības Ņemts Ņemot vērā, ka 
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Neibergs raţotne vērā teritorija atrodas 

ārpus ciema, 

Plānojumā 

noteikta atļautā 

izmantošana- 

Lauku teritorijas, 

kas atļauj vieglās 

raţotnes 

izvietošanu 

04.01.2011 Ingrīda 

Zakabluka 

Laivinieki 42480070287 Raţošanas apbūve Lauksaimniecība Ņemts 

vērā 

Ņemot vērā, ka 

samazināta 

ciema teritorija 

un šis īpašuma 

atrodas ārpus 

ciema teritorijas, 

atļautā 

izmantošana- 

Lauku teritorijas 

16.09.2010. Jānis 

Smiltnieks 

Smilass 42760050036 Lauksaimniecība Rūpnieciskā 

izmantošana 

Ņemts 

vērā 

Teritorijai, kas 

paredzēta vēja 

parka 

ierīkošanai, 

noteikta atļautā 

izmantošana- 

Rūpnieciskās 

apbūves 

teritorija 

 

4.2. Teritorijas plānojuma izstrādes otrais posms 

 

2011. gada 28. decembrī Raunas novada dome pieņēma lēmumu (protokola 

Nr.13 §4) „Par Raunas novada teritorijas plānojuma 2012.-2024. 1. redakcijas 

sabiedriskās apspriešanas uzsākšanu‖, nosakot sabiedriskās apspriešanas laiku no 

2012.gada 23. janvāra līdz 5. martam. (6 nedēļas), kura ietvaros tika rīkotas 2 

apspriešanas sanāksmes – Drustos un Raunā. 

 

Paziņojumi par Raunas novada teritorijas plānojuma 1.redakcijas sabiedrisko 

apspriešanu publicēti laikrakstos „Latvijas Vēstnesis‖ un vietējos laikrakstos - „Raunas 

novada vēstis‖ un „Druva‖, kā arī ievietoti pašvaldības mājas lapā internetā 

www.rauna.lv. Paziņojumos tika norādīta vieta, kur visi interesenti var iepazīties ar 

izstrādātajiem plānošanas dokumentiem un spēkā esošajiem novada pagastu teritorijas 

plānojumiem, kā arī termiņš, līdz kuram visi interesenti var iesniegt rakstiskus 

priekšlikumus un komentārus, t.i. līdz 2012.gada 5. martam. Teritorijas plānojuma 

1.redakcija elektroniski bija pieejama arī pašvaldības mājas lapā internetā 

www.rauna.lv.  

 

Informatīvajā paziņojumā tika norādīta vieta un laiks, kad tiek organizētas sabiedriskās 

apspriešanas sanāksmes. Kopumā tika organizētas divas sabiedriskās apspriešanas 

sanāksmes: 

• 2012.gada 16. februārī plkst. 14.00 Drustu pagasta tautas namā Palsas ielā 11, 

Drusti; 

• 2012.gada 16. februārī plkst. 17.00 Raunas novada domē, Vidzemes ielā 2, 2. 

Sāva zālē; 
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Raunas novada vēstules iedzīvotājiem par teritorijas plānojuma 1. Redakciju un 

grozītajām ciema robežām 
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4.3. Sabiedriskās apspriešanas sanāksmju protokoli 
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.  
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5. SADARBĪBA AR INSTITŪCIJĀM 

 

5.1. Pārskata tabula sadarbībai ar institūcijām 

 

Uzsākot Raunas novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam izstrādi, Raunas 

novada dome pieprasīja nosacījumus plānojuma izstrādei LR MK noteikumos Nr.1148 

„Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi‖ norādītajām institūcijām, no 

kurām teritorijas plānojuma izstrādes laikā jāsaņem nosacījumi teritorijas plānojuma 

izstrādei un atzinumi par izstrādāto plānojumu.  

Raunas novada pašvaldība, izstrādājot novada teritorijas plānojumu, nosacījumus 

teritorijas plānojuma izstrādei un atzinumus par plānojuma 1.redakciju ir pieprasījusi un 

saņēmusi no sekojošām institūcijām: 

 

Nr. Institūcija 
Pieprasīti 

nosacījumi 

Saņemti 

nosacījumi 

Pieprasīts 

atzinums 

Saņemts 

atzinums 

1. 
Valsts vides dienesta Valmieras reģionālā vides 

pārvalde 
02.02.2011 04.03.2011. 01.01.2012. 11.07.2012 

2. 
Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija, 

Vidzemes reģionālā nodaļa 
02.02.2011. 14.03.2011. 01.01.2012. 13.07.2012 

3. 
VAS "Latvijas Valsts ceļi" Vidzemes reģiona 

Valmieras nodaļa 
02.02.2011. 11.03.2011. 01.01.2012. 12.06.2012 

4. Veselības inspekcijas Vidzemes kontroles nodaļa 02.02.2011. 25.02.2011. 01.01.2012. 20.06.2012 

5. Valsts zemes dienests, Vidzemes reģionālā nodaļa 02.02.2011. 

Nosacījumi 

ievietoti 

VZD mājas 

lapā 

01.01.2012. 29.06.2012 

6. AS "Latvenergo"  02.02.2011. 11.03.2011. 01.01.2012. 04.07.2012 

7. AS "Latvijas gāze" Stratēģijas un attīstības daļa 02.02.2011. 04.03.2011. 01.01.2012. 26.06.2012 

8. 
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, 

Vidzemes reģiona brigāde, Valmieras daļa 
02.02.2011. 

 
01.01.2012. 19.06.2012 

9. Vidzemes plānošanas reģions 02.02.2011. 04.03.2011 01.01.2012. 16.07.2012 

10. 
VSIA "Zemkopības ministrijas nekustamie 

īpašumi", Vidzemes reģiona meliorācijas nodaļa 
02.02.2011. 

 
01.01.2012. 12.06.2012 

11. Dabas aizsardzības pārvalde 02.02.2011. 10.03.2011 01.01.2012. 28.06.2012 

12. 
Valsts meţa dienests, Ziemeļvidzemes 

virsmeţniecība 
02.02.2011. 

 
01.01.2012. 06.07.2012 

13. 
AS "Latvijas valsts meţi", Rietumvidzemes 

meţsaimniecība 
02.02.2011. 24.03.2011. 01.01.2012. 18.06.2012 
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Nr. Institūcija 
Pieprasīti 

nosacījumi 

Saņemti 

nosacījumi 

Pieprasīts 

atzinums 

Saņemts 

atzinums 

15. 
VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas 

centrs" 
02.02.2011. 02.02.2011 - nav saņemts 

17. SIA "Lattelecom" 02.02.2011. 16.02.2011 01.01.2012. 06.07.2012 

19. SIA "TELE2" 02.02.2011. nav saņemti 01.01.2012. nav saņemts 

20. SIA "BITE Latvija" 02.02.2011. nav saņemti 01.01.2012. 11.06.2012 

23. Vecpiebalgas novada pašvaldība 02.02.2011. nav saņemti 01.01.2012. nav saņemts 

24. Smiltenes novada pašvaldība 02.02.2011. 25.03.2011. 01.01.2012. 29.06.2012 

25. Priekuļu novada pašvaldība 02.02.2011. 17.02.2011.. 01.01.2012. nav saņemts 

26. Jaunpiebalgas novada pašvaldība 02.02.2011. nav saņemti 01.01.2012. nav saņemts 

 

 

5.2. Pārskata ziņojums par institūciju nosacījumu ievērošanu 

 
Iestāde Datums Nosacījumi Atzīme par izpildi 

Valmieras 

reģionālā 

vides 

pārvalde 

04.03.20

11. 8.5-

12/380 

1.Ievērot Aizsargjoslu likuma prasības: 

- Vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas, 

- Ekspluatācijas aizsargjoslas, 

- sanitārās aizsargjoslas, 

Drošības aizsargjoslas- to izveidošanas un arī grozīšanas un 

likvidēšanas) pamatprincipus un īpašuma lietošanas 

aprobeţojumus. 

2. Vides aizsardzības likuma 3. Panta  pirmās daļas 2., 3.,4. 

Punktā noteiktos vides aizsardzības principus t.sk. 

piesardzības, novēršanas un izvērtēšanas principus. 

3. Likuma par piesārņojumu 5. Panta noteiktos piesardzības 

pasākumus. 

4. Likuma par „Zemes dzīlēm‖ prasības 

5. „Ūdens apsaimniekošanas likuma‖ prasības 

Likuma „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām‖ prasības 

6. Likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu 1., 3., 4., 8., 10., 

pantu un 1. Un 2. Pielikumu. 

7. MK 157 „ Kārtība kādā veicams ietekmes uz vidi 

stratēģiskais novērtējums‖ 2. Punkta, 2.2. apakšpunktu un 3. 

Punktu; 

8. MK 264 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie 

aizsardzības un izmantošanas noteikumi‖ prasībām; 

9. „Sugu un biotopu aizsardzības likuma prasības 

10. MK 925 „ Sugu un biotopu aizsardzības jomas eksperta 

atzinuma saturs un tajā ietvertās minimālās prasības‖. 

Ņemts verā 
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11. Uzsākot Raunas novada teritorijas plānojuma izstrādi, 

Vides pārraudzības valsts birojā jāiesniedz paziņojums par 

plānošanas dokumenta izstrādes uzsākšanu. 

12. Teritorijas plānojumā jāiestrādā: 

12.1. Teritorijas vides un dabas resursu vērtējums: 

- ģeoloģiskie, hidroģeoloģiskie un hidroloģiskie apstākļi: 

ģeoloģisko procesu raksturojums, derīgie izrakteņi un to 

atradnes, pazemes ūdens krājumi, to dabiskā aizsardzība no 

virszemes piesārņojuma un racionāla izmantošana, 

ūdensapgādes dziļurbumi, virszemes ūdens resursi-

ūdenstilpnes, ūdensteces. 

- bioloģiskās daudzveidības vērtējums, pievienot sertificēta 

eksperta slēdzienu/kopsavilkumu par Raunas novada teritorijā 

konstatētajām īpaši aizsargājamiem biotopiem, retām un 

aizsargājamām sugām 

- ainavu kvalitātes raksturojums un to aizsardzības pasākumi, 

noteikt konkrētas ainaviski vērtīgās teritorijas (ieskaitot) 

atsevišķus skatu punktus, ceļus, u.tt), šīs teritorijas attēlot 

grafiski (piemērs Limbaţu pagasta teritorijas plānojums). 

- Vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas, 

ekspluatācijas aizsargjoslas, sanitārās, Drošības aizsargjoslas 

u.c. aizsargjoslas,, Aizsargjoslu likumā noteiktie aprobeţojumi, 

noteikt plānotās aizsargjoslas un attēlot tās grafiski. 

13. Teritorijas antropogēno slodţu, kas ir tieša vai netieša 

cilvēku un viņu saimnieciskās darbības ietekme uz dabu 

kopumā vai tās atsevišķiem komponentiem un elementiem 

(ainavām, dabas resursiem u. tml.), analīze un vides kvalitāte: 

- virszemes ūdensobjektu aizsargjoslas, kurās saimnieciskā 

darbība (arī tūrisma un ar to saistītās infrastruktūras attīstība) 

pieļaujama tikai saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 37. Panta 

prasībām 

- applūstošās teritorijas, kuras saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 

37. Panta 1. Daļas 4. Punktu aizliegts veikt teritorijas 

uzbēršanu, būvēt ēkas un būves, arī aizsargdambjus, izņemot 

īslaicīgās lietošanas būvju mazēku būvniecību, esošo būvju 

renovāciju, kultūras pieminekļu restaurāciju u.tml. 

- virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāte (t.sk. Dziļurbumu 

izmantošana, neizmantoto dziļurbumu tamponēšana, 

notekūdeņu apsaimniekošanas risinājumi, to ietekme uz 

minētajiem ūdensresursiem, perspektīvā plānotie pasākumi 

notekūdeņu apsaimniekošanas tehnoloģisko risinājumu 

uzlabošanai); 

- potenciāli piesārņotās vietas- pasākumi to sanācijai; 

- augsnes erozijai pakļautās teritorijas; 

- gaisa piesārņojuma raksturojums(katlu mājas, notekūdeņu 

attīrīšanas iekārtas, raţotnes, u.tml.) un pasākumi gaisa 

kvalitātes uzlabošanai. 

14. Aizsargājamās dabas teritorijas (Īpaši aizsargājamo dabas 

teritoriju izveidošanas, aizsardzības mērķi un dabas 

aizsardzības plāni (teritorijas, kurās tie apstiprināti; normatīvo 

aktu prasības attiecībā uz šo teritoriju atļauto un aizliegto 

izmantošanu un izmantošanas kārtību, rekreatīvās teritorijas, 

valsts un vietējas nozīmes dabas un kultūrvēsturiskie objekti 

utt.).  
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Izstrādājot Teritorijas plānojumu paredzēt pasākumus vides 

kvalitātes t.sk. bioloģiskās daudzveidības, īpaši aizsargājamo 

sugu un biotopu , aizsargājamo dabas objektu saglabāšanai. 

15. Novada t.sk. ciemu administratīvās robeţas. 

16. Infrastruktūras un inţenierkomunikāciju nodrošinājumu 

risinājumi teritorijās, kurās nav esošas apbūves, bet tāda tiek 

plānota. Paredzot zemes gabalu sadalīšanu vairākos mazākos 

perspektīvajai apbūvei (vairākām dzīvojamās māju grupām), 

nodrošināt centralizētas ūdensapgādes un notekūdeņu 

apsaimniekošanas risinājumus. Ja nav iespēja pieslēgties 

centralizētajiem tīkliem, jāparedz bioloģiskās attīrīšanas 

iekārtu izbūve, notekūdeņu uzkrāšanas krājrezervuāru izbūve 

pieļaujama, ja notekūdeņus praktiski ir iespējams izvest uz 

ciemu notekūdeņu attīrīšanas iekārtām. 

17. Iestrādāt aprakstu par to, kādas izmaiņas paredzētas Raunas 

un Drustu pagastu Teritorijas plānojumos (teritorijas plānotajā 

un atļautajā izmantošanā u. tml.), definēt šo teritorijas 

plānojumu juridisko statusu. 

18. Teritorijas plānojumā (TIAN) jāiestrādā informācija par 

ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru un novērtējuma 

principiem, atbilstoši likuma „Par ietekmes uz vidi 

novērtējumu‖ prasībām. Papildus tam jāparedz, ka ietekmes uz 

vidi  sākotnējais izvērtējums ir jāveic tām darbībām, kas 

iekļautas likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu‖ 2. 

Pielikumā un ja darbība tiks realizēta Eiropas nozīmes 

aizsargājamā dabas , teritorijas (Natura 2000) tīklā, bet 

ietekmes uz vidi novērtējums- darbībām, kas uzskaitītas 

likuma 1. Pielikumā. 

Valsts 

kultūras 

pieminekļu 

aizsardzības 

inspekcija 

14.03.20

11. Nr. 

06-

11/521 

1. inspekcija ir uzsākusi darbu pie kultūras pieminekļu 

precizēšanas. Plānojuma izstrādes gaitā, sadarbībā ar 

Inspekcijas struktūrdaļu speciālistiem, iespējama objektu un 

teritoriju precizēšana. 

2. Saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu aizsardzības zona ap 

valsts aizsargājamiem kultūras pieminekļiem lauku teritorijās 

noteikta ne mazāk kā 500 m, ja aizsardzības zona nav noteikta 

īpaši. Jebkuru saimniecisko darbību pieminekļu aizsardzības 

zonā drīkst veikt tikai ar Inspekcijas atļauju. 

3. Atsevišķā nodaļā ietveramas prasības novada nozīmes 

kultūrvēsturisko objektu aizsardzībai un izmantošanai, ja šādi 

objekti ir pašvaldībā noteikti. 

4. Teritorijas plānojuma izstrādes gaitā ap kultūras 

pieminekļiem var izstrādāt individuālās aizsardzības zonas, 

vadoties no konkrētas pieminekļa atrašanās vietas un 

iespējamās ārējās vizuālās ietekmes un pieminekļa ainaviskās 

uztveres. 

Izstrādāto individuālo aizsardzības zonu dokumentāciju un 

pamatojumu iesniegt atsevišķā sējumā. 

5. Ieteicams apzināt un teritorijas plānojumā uzrādīt nozīmīgus 

objektus un teritorijas, kam piemīt kultūrvēsturiska vērtība 

ēkas, kultūrvēsturisko norišu vietas, ainaviski vērtīgas 

kultūrvēsturiskas vides un dabas teritorijas, kas nav iekļautas 

spēkā esošajā Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu 

sarakstā. Tās būtu ievērojamu cilvēku dzīves vietas, atsevišķi 

arhitektūras objekti, muiţu apbūves, kultūrvēsturiski nozīmīgi 

Ņemts verā 
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stādījumi. Plānojot objektiem piemērotu izmantošanu, paredzēt 

tos iesaistīt teritorijas kultūras potenciāla papildināšanā un 

pilnveidošanā. Šādu objektu saglabāšana un aizsardzība un 

izmantošana regulējama pašvaldības līmenī. 

8.3.

 valst

s akciju 

sabiedrības 

―Latvijas 

Valsts ceļi‖ 

11.03.20

11. nr. 

4.5.5.-

19 

1. Ņemt vērā, ka Raunas novada teritoriju šķērso galvenais 

autoceļš  

A2  Rīga-Sigulda-Igaunijas robeţa, reģionālie autoceļi-  

P28 Priekuļi-Rauna un  

P29 Rauna-Drusti-Jaunpiebalga un  

12 vietējas nozīmes autoceļi. Valsts, pašvaldības un 

komersantu autoceļu būvniecībai, uzturēšanai un aizsardzībai 

tiek noteikta ceļu nodalījuma josla. Tā noteikta saskaņā ar 

likumu „Par autoceļiem‖. 

2. Noteikt un grafiski attēlot autoceļu aizsargjoslas, kas 

nodrošina transporta maģistrāļu ekspluatāciju un drošību. 

3. Perspektīvā apbūve gar autoceļiem plānojama ārpus 

aizsargjoslas robeţām. Izņēmuma objekti varētu būt servisa 

objekti, kas apkalpo blakus esošā autoceļa lietotājus (DUS, 

autoservisi, sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumi), kuru precīza 

atrašanās vieta jānosaka detālplānojumā, ievērtējot attiecīgā 

autoceļa rekonstrukcijas prasības. 

4. Plānojot transporta infrastruktūru, balstīties uz likuma „Par 

autoceļiem‖ un MK 1104 „ Noteikumi par valsts autoceļu un 

valsts autoceļu maršrutā ietverto pašvaldībām piederošo 

autoceļu posmu sarakstiem‖. 

5. Plānojot jaunu apbūves teritoriju, pieslēgumu valsts autoceļu 

tīkliem, tāpat zemes lietojuma maiņas gadījumos, pieslēgumu 

veidošana jāparedz maksimāli izmantojot  jau esošos mazākas 

nozīmes autoceļus, ievērojot pakāpeniskuma principu pēc 

iespējas samazinot un savstarpēji attālinot Veidojamos 

pieslēgumus. T.i. pieslēgumus valsts galvenajiem autoceļiem  

plānot caur valsts reģionālajiem autoceļiem vai caur 

pašvaldības autoceļiem.. Atsevišķu jaunu īpašumu veidošanas 

gadījumā vai esošu īpašumu paplašināšanas vai pārdalīšanas 

gadījumos jaunu tiešu pieslēgumu plānošana valsts autoceļu 

tīklam nebūtu vēlama. 

6. Jaunu pašvaldības, komersantu un māju ceļu pieslēgumu 

valsts autoceļiem plānot MK noteiktajā kārtībā Nr. 505 

Ņemts verā 

Veselības 

inspekcija 

25.02.20

11 nr. 

5.8-

34/2002 

1. izstrādāt ar mērķi, lai nodrošinātu novada racionālu 

izmantošanu, veicinātu līdzsvarotu ekonomisko attīstību un 

saglabātu vidi, nodrošinot kvalitatīvu dzīves vidi cilvēkiem un 

sabiedrībai kopumā, ievērojot perspektīvo izmaiņu prognozi. 

2. Ievērot novada vietējās īpatnības un kultūrvēsturiskās 

vērtības, vides aizsardzības un sabiedrības veselības prasības, 

funkcionālo zonu savstarpējo saistību, transporta un 

inţenierapgādes infrastruktūras racionālu izmantošanu, 

izaugsmes un attīstības iespējas novadā. 

3. Izvērtēt ģeoloģisko stāvokli, it sevišķi pazemes ūdeņu 

(gruntsūdeņu un artēzisko saldūdeņu) resursu klātbūtni.  

4. Plānot, kā iespējams tos saglabāt un izmantot iedzīvotāju 

apgādei ar dzeramo ūdeni, neradīt progresējošu pazemes ūdeņu 

kvalitātes samazināšanos, kā arī ūdens kvalitātes negatīvas 

izmaiņas. Novērtēt ūdeņu aizsardzību pret piesārņojumu- 

- aizsargjoslu nodrošinājumu ap ūdens ņemšanas vietām 

Ņemts verā 
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- pazemes ūdeņu ieguves daudzumu un regularitāti 

- pazemes ūdeņu monitoringu 

5. Pievērst uzmanību veciem neapsaimniekotiem tehniski 

novecojošiem urbumiem kā bīstamiem piesārņotājvielu 

novadītājiem artēziskos horizontos, kā arī grunts ūdeņu 

aizsardzībai no virszemes piesārņojuma (izgāztuves). 

6. Attēlot grafiski aizsargjoslas ap ūdens ņemšanas vietām, 

atbilstoši MK 43. 

7. Nodrošināt bezsaimnieku un neizmantoto pazemes ūdens 

urbumu tamponēšanu, individuālo māju ūdensapgādes un 

kanalizācijas sistēmu uzturēšanu atbilstoši prasībām. Apbūves 

noteikumos paredzēt aku vietas izvēli un aizsargjoslu rādiusu 

saskaņošanu Veselības ministrijā. 

8. 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. 

9. Apzināt novada teritorijas dabas objektus, kuriem būtu 

jāpiešķir īpaši aizsargājamo objektu statuss, saglabāt un 

aizsargāt retos un interesantos objektus, kultūrvēsturiskos 

pieminekļus, ainaviski vērtīgās teritorijas. 

10. Pievērst uzmanību: 

- atmosfēras, ūdens un augsnes piesārņojumam; 

- Kopējo izmešu daudzumam; 

- izmešu kvotu (katlu māju, kokzāģētavu) skaitam; 

- nelabiekārtotām atkritumu izgāztuvēm; 

- notekūdeņu savākšanai un attīrīšanai. 

11. Plānot notekūdeņu bioloģisko attīrīšanas iekārtu 

celtniecību. Nodrošināt sadzīves un raţošanas notekūdeņu 

bioloģisko attīrīšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām, ņemot 

vērā MK 365 

12. Apbūves teritorijas plānot, lai nodrošinātu ilgtspējīgu un 

līdzsvarotu lauku teritoriju attīstību, sekmētu piekļūstamību, 

palielināt lauku pievilcību, nodrošinot iedzīvotājus ar 

nepieciešamajām inţenierkomunikācijām. Dzeramā ūdens 

kvalitātes uzlabošanai centralizētās apgādes sistēmās jāparedz 

ūdens attīrīšanas iekārtu būvniecība. 

Veicot jaunu ārējo ūdensapgādes, kanalizācijas u.c. 

inţenierkomunikāciju sistēmas projektēšanu vai esošo sistēmu 

rekonstrukciju nodrošināt MK 38, MK 214, MK 1069 prasības. 

13. Novada centrā galvenokārt izvietot administratīvās 

pārvaldes, izglītības, kultūras, sporta, pakalpojumu, finansu 

iestādes, bet ne rūpnieciska rakstura uzņēmumus. 

 Savrupmāju (ģimenes māju) teritorijā izvietot mazstāvu un 

individuālās dzīvojamās mājas. Jebkuras dzīvojamās apbūves 

zonā paredzēt daţādai funkcionālai izmantošanai: 

- bērnu rotaļu laukumiem, pieaugušo atpūtai, saimnieciskajām 

un sabiedriskajām aktivitātēm plānot atbilstoši ugunsdrošības 

pasākumiem 

14. Projektējot ielas, auto ceļus, paredzēt pasākumus, kas 

novērš kaitīgo ietekmi uz apbūvi un iedzīvotājiem. 

15. Aizsardzībai pret troksni, vibrāciju izmantot celtniecībā 

efektīvus, slāpējošus materiālus un konstrukcijas, ievērot 

nepieciešamos attālumus starp dzīvojamām mājām un 
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publiskajām ēkām, vibrācijas trokšņu avotiem.  

16. Raţošanas un dzīvojamās apbūves teritorijās saglabāt zaļo 

teritoriju īpatsvaru un esošos apzaļumošanas elementus. 

17. Transporta ceļus plānot, lai nodrošinātu ātru, ērtu un drošu 

satiksmi ar Raunas novada pagastiem, kā arī ar citām 

apdzīvotām vietām ārpus novada. 

18. Ievērot Aizsargjoslu likumu 

19. Analizēt novada paaugstināta riska objektus un teritorijas, 

kas varētu radīt cilvēku veselībai un dzīvībai apdraudējumu, 

materiālos zaudējumus, kaitējumu vai nevēlamas pārmaiņas 

videi 

Valsts zemes 

dienests 

Nosacīj

umi 

ievietoti 

P.R., 

TIAN. 

G.M.VZ

D mājas 

lapā 

1. Teritorijas plānojuma grafisko daļu izstrādā digitālā veidā 

vektordatu formā Latvijas ģeodēzisko koordinātu sistēmā 

LKS-92 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. 

2. Izstrādāto teritorijas plānojumu iesniedz attiecīgajā dienesta 

teritoriālajā struktūrvienībā atzinuma sniegšanai elektroniskā 

formā (grafiskos materiālus - digitāli vektordatu (vēlams *.dgn 

(MicroStation)) formā). Teritorijas plānojuma grafiskai daļai 

elektroniskajā datu nesējā pievieno aizsargjoslu sadaļā 

izmantotos apzīmējumus ar paskaidrojumiem. 

3. Teritorijas plānojuma izstrādāšanā izmanto aktuālus dienesta 

teritoriālās struktūrvienības izsniegtus Nekustamā īpašuma 

valsts kadastra informācijas sistēmas grafiskos 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 robeţās. 

5. Aizsargjoslu robeţas grafiski attēlo kā daudzstūrus, kas 

saistīti ar aizsargjoslas kodu, kas ir atbilstošs Nekustamā 

īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikācijas apakšgrupai, ja 

tādas nav – grupai, un aizsargjoslu robeţas daudzstūri sasaistīti 

ar objekta, kam noteikta aizsargjosla, pilnu nosaukumu un 

adresi, ja tāda ir 

5.1. Ja plānojuma grafiskā daļa tiek gatavota MicroStation vidē 

vai AutoCad vidē, tad plānojuma aizsargjoslas nepieciešams 

attēlot tā, lai katrs plānojumā attēlotais aizsargjoslu veids būtu 

izvietots unikālajā līmenī 

5.2. Ja plānojuma grafiskā daļa tiek gatavota ArcView vidē, tad 

plānojuma aizsargjoslas nepieciešams attēlot tā, lai katram 

plānojumā attēlotajam aizsargjoslu veidam būtu piešķirts 

unikālas kods. Aizsargjoslu kods ir atbilstošs nekustamā 

īpašuma objekta apgrūtinājuma kodam 

6. Teritorijas plānojuma grafiskajā materiālā attēlo ciemu 

robeţas 

7. Apstiprinātā teritorijas plānojuma eksemplāru, kurā ietverti 

grafiskie materiāli, pašvaldība atbilstošajā dienesta teritoriālajā 

struktūrvienībā iesniedz divu nedēļu laikā pēc teritorijas 

plānojuma spēkā stāšanās uz elektroniskā datu nesēja un kā 

iesietu dokumentu, pievienojot: pašvaldības lēmuma par 

teritorijas plānojuma apstiprināšanu kopiju, informāciju par 

pašvaldības lēmuma publicēšanu laikrakstā ―Latvijas 

Ņemts verā 
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Vēstnesis‖, informāciju par teritorijas plānojuma grafiskās 

daļas izstrādātāju un aizsargjoslu grafisko datu sagatavošanas 

mēroga noteiktību. 

 

A/S 

Latvenergo 

11.03.20

11. Nr. 

01VL00

-

13/1963 

1. Pašvaldības teritorijā neatkarīgi no to izmantošanas veda, 

atļauta inţeniertehniskās apgādes objektu 

(inţenierkomunikāciju, inţeniertehniskās apgādes objektu) 

izvietošana. 

2. Jaunveidojamās vai esošās zemes vienības, kas paredzētas 

tikai inţeniertehniskās apgādes tīklu un būvju izvietošanai, 

platība var būt mazāka par apbūves noteikumos noteikto 

minimālo platību. Šādā gadījumā zemes vienību veido 

atbilstoši konkrētā objekta izvietošanai un apsaimniekošanas 

nepieciešamībai. 

3. Plānojot jaunu objektu būvniecību, paredzēt vietu 

inţenierkomunikāciju koridoriem ar pieslēgšanu pie esošajiem 

vai jaunizveidotajiem inţeniertīkliem. 

Ņemts verā 

AS „Sadales 

tīkli‖ 

 1. Ievērot īpašuma lietošanas tiesību ierobeţojumus 

elektropārvades līniju (EPL) aizsargjoslās, kas noteikti ar 

Aizsargjoslu likumu 35., 45. Pantiem, nodrošinot iespēju brīvai 

piekļuvei esošo inţenierkomunikāciju apkalpei un 

rekonstrukcijai. 

2. Nepieciešams parādīt esošo 330/110/6-20kV apakšstaciju 

20, 10 6kV un 0.4 kV EPL (gaisvadu un kabeļlīniju) un 

20/0.4kV vai 10/0.4kV transformatora punktu sadales punktu, 

sadaļņu, esošo un projektējamo ēku pievadu atrašanās vietas, 

inţenierkomunikāciju koridorus ar ēkas funkcionēšanai 

nepieciešamajām inţenierkomunikācijām. 

3. Komunikācijas plānot teritorijā tā, lai tās atbilstu MK 1069. 

Plānojot jaunu objektu būvniecību, paredzēt vietu 

inţenierkomunikāciju koridoriem to pieslēgšanai pie esošajiem 

vai jaunizveidotajiem inţeniertīkliem. Plānojot elektroapgādes 

objektu un elektroietaišu izvietojumu jāparedz to netraucēta 

apkalpošana (ārpus ieţogotām teritorijām) un transporta 

piekļūšanas iespējas. Nav pieļaujama apbūve energoapgādes 

objektu aizsargjoslās. Elektroietaišu projektēšana un 

būvniecība jāveic atbilstoši būvnormatīviem. 

4. Paskaidrojuma rakstā tie ierosināts ietvert informāciju par 

aprobeţojumiem, kas noteikti saskaņā ar pastāvošo 

likumdošanu un cilvēka drošību darbojoties elektroapgādes 

objektu tuvumā: 

- Informācija par vispārīgajiem aprobeţojumiem, kas noteikti 

Aizsargjoslu likuma 35. Pantā un 45. Pantā; 

- Elektroapgādes būvju būvniecība veicama saskaņā ar 

speciālajiem būvnormatīviem. 

- 20kV Elektrolīniju trase meţa zemēs -13. Metru plata josla, 

kas ir vienāda ar aizsargjoslas platumu ārpus pilsētām un 

ciemiem, kā arī pilsētu lauku teritorijās. 

- 20kV Elektrolīniju aizsargjosla pilsētās un ciemos -2.5 metru 

attālumā no līnijas ass 

- 0.4kV Elektrolīniju trase meţa zemēs – 5 metru platā joslā, 

bet 0.4kV Elektrolīniju aizsargjosla ārpus ciemiem, pilsētām, 

kā arī pilsētu lauku teritorijās 6.5 metru attālumā no līnijas ass. 

- Aizsargjosla gar elektrisko tīklu kabeļu līnijām -1 m attālumā 

Ņemts verā 
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no līnijas ass 

-Aizsargjosla gar elektrisko tīklu sadales iekārtām, fīderu 

punktiem, transformatoru Apakšstacijām- 1 metra attālumā 

ārpus iekārtu noţogojuma vai to vistālāk ārpusē izvirzīto daļu 

projekcijas uz zemes vai grīdu virsmas. 

- info, ka elektrisko tīklu valdītājiem atbilstoši MK 982, 

elektrolīniju trases meţos jāuztur ugunsdrošā stāvoklī un 

jāattīra minētās trases no krūmiem un kokiem, jāizcērt bīstamie 

koki, kuri aug ārpus elektrolīniju trasēm. Tāpat jāuztur 

ugunsdrošā stāvoklī un jāattīra no krūmiem un kokiem 

kabeļlīniju trases 2 m attālumā. 

-Info, ka saskaņā ar Enerģētikas likuma 19. Pantu „Jaunu 

energoapgādes komersantu objektu ierīkošanai energoapgādes 

komersantiem ir tiesības izmantot jebkuru zemi par vienreizēju 

samaksu tās īpašniekam saskaņā ar šā likuma 24. pantu. 

-  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 komersanta 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 robeţās;  

3) vietējā pašvaldība 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.  

-  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 

platība 

- Energoapgādes komersantam ir nekustamā īpašuma servitūta 

tiesības ierīkot, attīstīt un ekspluatēt energoapgādes uzņēmuma 

objektus. 

- Servitūta tiesības realizē, savstarpēji vienojoties ar nekustamā 

īpašuma īpašnieku. Ja puses nevar vienoties, servitūtu nodibina 

ar tiesas spriedumu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā 

- Paskaidrojuma rakstā norādīt, ka neatkarīgi no noteiktā 

aizsargjoslu platuma darbs ar celšanas mehānismiem 30 m 

joslā no gaisvadu elektrolīnijas malējā vada pirms darba 

sākšanas jāsaskaņo ar attiecīgo elektrisko tīklu valdītāju. 

5. Atsevišķu AS Latvenergo elektroenerģijas pārvades un 

sadales objektu  ekspluatācijas un uzturēšanas nodrošināšanai 

ir nepieciešams izveidot jaunas zemes vienības ap šiem 

objektiem (piemēram slēgta tipa transformatoru apakšstacijas 

un sadales punkti). Šādu objektu platība var būt daţāda. 

6. TIAN noteikt, ka elektroenerģijas pārvades un sadales 
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objektu ekspluatācijas un uzturēšanas nodrošināšanai 

jaunveidojamo zemes vienību minimālā platība netiek normēta. 

7. Ja TIAN tiek noteiktas ēkas un būves, uz kurām nav 

attiecināmi Apbūves noteikumos noteiktie ēku un citu būvju 

augstumi, tad pie šādām būvēm noteikt arī elektroenerģijas 

pārvades un sadales būves. 

8. sagatavoto plānojumu saskaņot AS Sadales tīkls Ziemeļu 

reģionā Raiņa ielā 14, Valmierā.  

 

AS 

„Augstsprieg

uma tīkls‖ 

 1. Drustu pagastu šķērso pārvades tīkla 110 kV gaisvadu 

elektrolīnija 

Paskaidrojuma rakstā ietvert informāciju par  

- minimālajiem attālumiem no būvēm un stādāmiem kokiem 

līdz elektrolīnijām, kā arī par attālumiem starp 

inţenierkomunikācijām saskaņā ar MK 1069, MK 982 

2. Lūdzam ņemt vērā grozījumus Aizsargjoslu likumā attiecībā 

uz 110 kV elektrolīnijām, kur palielinās aizsargjoslas platums 

(16. Pants) 

Ņemts verā 

AS „Latvijas 

Gāze‖ 

04.03.20

11, Nr. 

27.4-

1/560 

1. Lūdzam grafiski attēlot esošos pārvades gāzesvadus 

Pleskava –IPGK DN 700mm, Izborska-IPGK DN 700m mm 

un Vireši –Tallina DN 700 mm, pretkorozijas elektroķīmiskās 

aizsardzības staciju (KAS-6), anodu zonējumus, anodu kabeļu 

un sakaru kabeļu novietnes, kā arī uzrādīt to ekspluatācijas un 

drošības aizsargjoslas. 

2. TIAN noteikt esošos pārvades gāzesvadus Pleskava –IPGK 

DN 700mm, Izborska-IPGK DN 700m mm un Vireši –Tallina 

DN 700 mm ekspluatācijas un drošības aizsargjoslas, kā arī 

ietvert informāciju par pretkorozijas elektroķīmiskās 

aizsardzības staciju (KAS-6), anodu zonējumus, anodu kabeļu 

un sakaru kabeļu novietnēm. 

3. Veicot ēku un inţenierkomunikāciju projektēšanu un 

celtniecību nepieciešams ievērot Aizsargjoslu likumā noteiktās 

ekspluatācijas un drošības aizsargjoslas ap gāzesvadu 

sistēmām un to iekārtām. 

4. Lai nodrošinātu gāzes apgādi perspektīvajiem 

rūpnieciskajiem, komunālajiem un individuālajiem 

patērētājiem Raunas novada apdzīvotajās vietās, veicot 

autoceļu un ielu rekonstrukciju, Projektējot jaunus autoceļus 

un ielas, kā arī esošo ielu sarkanajās līnijās un autoceļu 

nodalījuma joslās (aizsargjoslās), paredzēt iespējamo sadales 

gāzesvadu novietni, atbilstoši MK 1069. 

5. Izstrādāto teritorijas plānojumu iesniegt atzinuma 

saņemšanai. 

 

 

Ņemts verā 

VUGD nosacīju

mi 

pieprasīt

i ar 

01.02.20

11. 

vēstuli 

Nr. 

  

VPR 04.03.20 2. Ņemt vērā Vidzemes plānošanas reģiona teritorijas Ņemts verā 



Raunas novada teritorijas plānojums 2012.-2024. gadam 

II sējums. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 

54 

Raunas novada dome, 2012. 

11. nr. 

1-

15.1/11

7 

plānojumu. Saskaņā ar VPR Attīstības padomes lēmumu bijušo 

rajonu plānojumi ir iekļauti Vidzemes plānošanas reģiona 

teritorijas plānojumā, tādejādi arī bijušā Cēsu rajona teritorijas 

plānojums ir saistošs izstrādājot Raunas novada teritorijas 

plānojumu. 

Lauku 

atbalsta 

dienests 

nosacīju

mi 

pieprasīt

i ar 

01.02.20

11. 

vēstuli 

Nr. 

Saskaņā ar Ziemeļvidzemes reģionālās lauksaimniecības 

pārvaldes atbildes vēstuli 14.02.20111. nr. 1.1-8/26, vēstule 

pārsūtīta VSIA „zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi‖, 

kura atbildi nav sniegusi. 

 

Valsts meţa 

dienests 

nosacīju

mi 

pieprasīt

i ar 

01.02.20

11. 

vēstuli 

Nr. 

-  

VAS  

„Latvijas 

valsts meţi‖` 

24.03.20

11. Nr. 

4.1.-

1.2/02j5

/150/11/

373 

2.Raunas novadā atrodas 2060.3 ha AS Latvijas valsts meţi‖ 

apsaimniekošanā esošās zemes. 

3. Atļaut izmantot teritoriju atbilstoši pašreizējam sadalījumam 

pa sekojošiem zemes izmantošanas mērķiem un kadastra 

vienībām (skat. 1. Pielikumu) 

4. Paredzēt Raunas novada teritorijā LVM ceļu būvniecību un 

rekonstrukciju. 

5. Izstrādājot plānojumu un plānojot zemes lietošanas mērķi, 

ievērot normatīvajos aktos noteiktās Valsts meţa dienesta 

Meţa valsts reģistrā ietvertās vides aizsardzības prasības 

Rietumvidzemes meţsaimniecības valdījumā esošajās zemēs: 

- aizliegta meţsaimnieciskā darbība mikroliegumos un īpaši 

aizsargājamos meţa iecirkņos 

- aizliegta kailcirte aizsargzonās gar ūdenstecēm un purviem 

-aizliegta meţsaimnieciskā darbība dabiskajos meţa biotopos 

6. TP precīzi norādīt nozīmīgu dabas (diţakmeņi, diţkoki u.c.) 

vai kultūrvēsturisku objektu atrašanās vietu Valsts meţu 

teritorijā un pēc plānojuma izstrādāšanas nodrošināt 

informāciju par objektiem vektora datu formātā. 

8. jebkādas darbības, kas ietekmē LVM apsaimniekojamo 

teritoriju meţaudzes vai ainas stāvokli tajā, saskaņojamas ar 

AS „Latvijas valsts meţi‖ 

9. TP paredzēt un TIAN iekļaut sekojošus nosacījumus: 

- LVM valdījumā/īpašumā esošajās platībās ir atļauta derīgo 

izrakteņu ieguve arī gadījumā, ja derīgo izrakteņu atradnes nav 

uzrādītas teritorijas plānojuma grafiskajā daļā, bet to pamato ar 

ģeoloģiskās izpētes datiem 

- meţa 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 

Ņemts verā 
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atradnes, kūdras, sapropeļa, saldūdens kaļķieţu 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 

- atļautie izmantošanas veidi LVM valdījumā/īpašumā esošajās 

lauksaimniecības zemēs-lauksaimniecībā izmantojamā zeme, 

derīgo izrakteņu ieguve, ūdensobjektu zeme 

- atļautie izmantošanas veidi LVM valdījumā/īpašumā esošajās 

ūdeņu teritorijās- arī derīgo izrakteņu (sapropeļa, saldūdens 

kalķieţu)ieguve 

- iespējamais derīgo izrakteņu atradnes rekultivācijas veids ir- 

sagatavot izstrādes teritoriju apmeţošanai, ūdens krātuves 

izveidei. 

- Pēc teritorijas plānojuma izstrādes un apstiprināšanas iesniegt 

dokumentāciju PDF faila formātā. 

Dabas 

aizsardzības 

pārvalde 

10.03.20

11. nr. 

D3.15/9 

1. Raunas novadā atrodas sekojošas īpaši aizsargājamās dabas 

teritorijas- 

1) Dabas liegums „Raunas Staburags‖ 

2) Dabas pieminekļi-  

- aizsargājamie koki (diţkoki)- teritorija ap kokiem vainagu 

projekcijas platībā, kā arī 10 metru platā joslā no tā (12 

diţkoki) 

- diţakmeņi – laukakmeņi, kuru tilpums ir 10un vairāk 

kubikmetri- aizsardzības zona 10 metru platumā (1 diţakmens) 

2. saskaņā ar likuma ‗par īpaši aizsargājamām dabas 

teritorijām‖ pielikumu Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas 

teritoriju (Natura 2000) sarakstā iekļauts dabas liegums 

„Raunas Staburags‖ 

3. Saskaņā ar sugu un biotopu aizsardzības likuma 8. Panta 

otro daļu Raunas novada teritorijā izveidots viens 

mikroliegums mistrotam skuju koku meţa biotopam, un ar 

novada teritoriju robeţojas viens mikroliegums melnajam 

stārķim (atrodas Smiltenes novadā). 

4. Saskaņā ar likuma „par īpaši aizsargājamām dabas 

teritorijām‖ 21. Pantu, jāievēro IADT izvietojums, to 

aizsardzības un izmantošanas noteikumi. Saskaņā ar MK 45 

35. Punktu jāievēro mikroliegumu teritoriju izvietojums un to 

aizsardzības prasības. 

5. iestrādāt plānojumā ainavu aizsardzības prasības 

6. Pievērst uzmanību sekojošām sadaļām: 

- izvērtēt teritorijas bioloģisko daudzveidību un ģeoloģisko 

mantojumu (reto un aizsargājamo augu u dzīvnieku sugu 

atradnes, teritorijā konstatētās bioloģiski augstvērtīgās pļavas 

(zālāji), ģeoloģiskie objekti, teritorijā izvietotie mikroliegumi 

un izdalītie dabisko meţu biotopi, teritorijas-pļavas, ganību 

tīrumi-kuras migrāciju laikā atpūtai un barības ieguvei izmanto 

migrējošie putni, to izvietojums) 

-izvērtēt teritorijas ainavisko daudzveidību veidojošos 

elementus (alejas, parki un stādījumi, skatu punkti, 

izteiksmīgas reljefa formas u. tml.), kā arī izdalīt pašvaldības 

ainaviski nozīmīgās teritorijas 

- izvērtēt rekreācijai un tūrismam piemērotu teritoriju un 

objektu infrastruktūru un turpmākās attīstības virzienus 

Ņemts verā 
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- iekļaut nosacījumus par derīgo izrakteņu atradnes izstrādes un 

rekultivācijas projekta vai plāna nepieciešamību atradnes 

izstrādes uzsākšanai; 

- attēlot ar Sosnovska latvāņiem invadētās platības un ņemt 

vērā tās plānojuma risinājumos; 

- ņemot vērā ka Raunai, Gaujai un to pietekām daļā posmu ir 

skaidri izteikts stāvs pamatkrasts ar krasta nogāzes slīpumu 

lielāku par 25-30 grādiem vai applūstošā teritorija robeţojas ar 

pamatkrasta piekāji, upes aizsargjoslas platums, atbilstoši 

Aizsargjoslu likuma 7. Pantam un MK 406 6. Punktam, 

minētajos posmos nosakāms, mērot no ielejas nogāzes 

augšmalas (augšējā krants); 

-attēlot applūstošās teritorijas atbilstoši MK 406 7. Punktam, 

kā arī ievērot Aizsargjoslu likuma 37. Panta pirmās daļas 4. 

Punkta nosacījumus šo teritoriju izmantošanas plānošanā; 

Paredzot jaunu apbūvi šobrīd neapbūvētajās 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 aizsargājamo teritoriju dabas 

aizsardzības plānus un tajos paredzētās darbības, kas 

nepieciešamas īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu, ierobežoti 

izmantojamo īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu vai īpaši 

aizsargājamo biotopu apsaimniekošanai vai atjaunošanai), 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. 

8. Papildus kartogrāfiskos datus vai cita veida informāciju par 

ĪADT un mikroliegumiem Raunas novadā, lūdzam sazināties 

ar Pārvaldes dabas datu un plānojumu departamenta vecāko 

ekspertu Daini Ozolu  

Geoloģijas 

un 

meteoroloģij

as centrs 

02.02.20

11. nr. 

4-3/242 

Nosacījumi netiek izvirzīti  

Lattelecom 16.02.20

11. nr. 

2585-1 

1. Visi būvniecības darbi jāveic atbilstoši spēkā esošajiem 

būvnormatīviem, kā arī ievērojot LR Aizsargjoslu likumu 14. 

Panta, 43. Panta noteiktās prasības 

2. teritorijas aizsargjoslu plānā jābūt atzīmētām elektronisko 

sakaru tīklu un objektu aizsargjoslām 

3. Privātiem elektronisko sakaru tīkliem kurus paredzēts 

pieslēgt SIA Lattelecom vai jebkuram citam publiskajam 

elektronisko sakaru tīklam jāatbilst Sabiedrisko pakalpojumu 

regulēšanas komisijas apstiprinātajiem noteikumiem, kuri 

nosaka pieslēgšanas kārtību. 

4. ja ar privātā tīkla īpašnieku noslēgts līgums „Par 

elektronisko sakaru tīkla robeţu‖, tad iekšējie telpu un 

teritoriju telefonizācijas darbi jāveic ēkas vai teritorijas 

saimniekam saskaņā ar noslēgto līgumu 

5. lielos uzņēmumos būtu jānodrošina atsevišķa telpa 

telekomunikāciju iekārtām, atsevišķā gadījumā arī līniju 

ievadiem; 

Ņemts verā 
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6. privātie un publiskie elektronisko sakaru tīkli jāierīko un 

jāizbūvē atbilstoši MK 256 un MK 257. 

7. 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. 

8. katra kalendārā gada beigās vēlams informēt SIA 

Lattelecom par nākamajā gadā plānoto ielu un teritoriju 

rekonstrukciju. 

9. Novadu teritoriju un detālplānojumu izstrādes jautājumos, 

kā arī par elektronisko sakaru tīklu aizsargjoslām un 

elektronisko sakaru infrastruktūras objektu informatīvajiem 

materiāliem kontaktēties ar vadošo inţenieri un iesniegt plānus 

digitālā formā vai krāsainas izdrukas veidā 

Jaunpiebalga

s novads 

23.02.20

11. Nr. 

2-2/23 

1. Kopējais autoceļš P29. Jaunpiebalgas novada dome 

ieinteresēta izvērtēt jebkuru ar teritorijas izmantošanu saistītu 

jautājumu, kas skar novada robeţteritorijas un kopējos 

autoceļus. 

2. 1. Redakciju iesniegt atzinuma saņemšanai Jaunpiebalgas 

novada domē 

Ņemts verā 

Smiltenes 

novads 

25.03.20

11. nr. 

3-

15/546 

 

Ņemt vērā 1. kopējās interešu teritorijas (kapsētas, tūrisma 

attīstības teritorijas u.c.) 

2. Novada robeţu tuvumā esošos infrastruktūras objektus 

valsts un vietējos autoceļus, elektroapgādes līnijas, gāzesvadu) 

Ņemts verā 

Priekuļu 

novads 

17.02.20

11. nr. 

3-4/373 

Nav īpašu nosacījumu. 

Respektēt Priekuļu novada Veselavas, Liepas, un Mārsnēnu 

pagastu teritorijas plānojumu 

 

Vecpiebalga

s novads 

Nosacij

umi 

pieprasit

i ar 

02.02.20

12 

-  
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5.3. Institūciju sniegtie nosacījumi un informācija 

 

Valsts reģionalā vides parvalde 
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Raunas novada dome, 2012. 
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Raunas novada dome, 2012. 
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Raunas novada dome, 2012. 
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Raunas novada dome, 2012. 
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Raunas novada dome, 2012. 
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Raunas novada dome, 2012. 
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Raunas novada dome, 2012. 
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Raunas novada dome, 2012. 
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Raunas novada dome, 2012. 
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Raunas novada dome, 2012. 
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Raunas novada dome, 2012. 
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Raunas novada dome, 2012. 
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Raunas novada dome, 2012. 
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Raunas novada dome, 2012. 
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Raunas novada dome, 2012. 
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Raunas novada dome, 2012. 
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Raunas novada dome, 2012. 
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Raunas novada dome, 2012. 
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Raunas novada dome, 2012. 
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Raunas novada dome, 2012. 
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Raunas novada dome, 2012. 
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Raunas novada dome, 2012. 
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Raunas novada dome, 2012. 
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5.4. Pārskata zinojums par sniegtajiem atzinumiem 

 

Iestāde Datums Nosacījumi Atzīme par izpildi 

Valmieras 

reģionālā 

vides 

pārvalde 

06.03.201

2. 8.5-

13/490 

1.Precizēt Paskaidrojuma raksta punktU 

2.11.1. Komunālā infrastruktūra 

(Notekūdeņu saimniecība 49.lpp.) , kur 

iestrādāta informācija par to, ka Raunas 

ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtu jauda 

Q= 700 m3 diennaktī, kas nav adekvāta 

esošajai situācijai. Tādēļ aicinām veikt 

labojumu, atbilstoši šo iekārtu reālajai 

jaudai. 

2. TIAN punkts 5.9. Degvielas uzpildes 

stacijas – aicinām iestrādāt nosacījumu, ka 

degvielas uzpildes staciju izbūvi un 

ekspluatāciju jāveic atbilstoši normatīvo 

aktu prasībām – Ministru kabineta 

2006.gada 16.maija noteikumu Nr.400 

„Noteikumi par vides aizsardzības prasībām 

degvielas uzpildes stacijām, naftas bāzēm un 

pārvietojamām cisternām‖ prasībām. 
3. TIAN 7.1. Derīgo izrakteņu ieguves 

teritorijas  jāveic labojumi. Jāiestrādā 

informācija par to, ka derīgo izrakteņu ieguve 

jāveic saskaņā ar likuma „Par zemes dzīlēm‖ (ar 

grozījumiem 2011.gada 1.janvāri) un citu zemes 

dzīļu izmantošanas un ieguves normatīvo aktu 

prasībām – Ministru kabineta 2006.gada 

19.septembra noteikumu Nr.779 „Derīgo 

izrakteņu ieguves kārtība‖ un Ministru kabineta 

2011.gada 29.septembra noteikumu Nr.696 

„Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieţi 

sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju 

izsniegšanas kārība‖ prasībām. 

4. Teritorijas izmantošanas un apbūves 

noteikumos jāiestrādā konkrētas prasības 

saimnieciskajai darbībai teritorijas 

plānojumā noteiktajās augstvērtīgajās 

ainaviskajās teritorijās. 

5. Izņemt atsauces uz spēkā neesošiem 

normatīvajiem dokumentiem. 

6. TIAN iesakām iekļaut informāciju par 

ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru un 

ietekmes uz vidi sākotnējo izvērtējumu, 

atbilstoši likuma „Par ietekmes uz vidi 

novērtējumu‖ prasībām (1. un 2.pielikums, 

kur iekļautas darbības, kurām obligāti 

nepieciešams ietekmes uz vidi sākotnējais 

izvērtējums un ietekmes novērtējums). 

7. Grafiskajā materiālā pievienot 

topogrāfisko karti un pašreizējās 

Precizēts 

Paskaidrojuma rakstu 

 

 

 

 

 

 

 

Precizēts TIAN, 

tomēr neiekļaujot 

konkrētas atsauces 

uz noramatīvajiem 

dokumentiem 

 

 

 

 

Precizēs TIAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIAN atsevišķa 

sadaļa ar prasibām 

augstvērtīgajas 

ainaviskajās 

teritorijās. 

TIAN precizēts 

TIAN-papildināts.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papildināts 

grafiskais materiāls  
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izmantošanas karti.  

Valsts 

kultūras 

pieminekļu 

aizsardzības 

inspekcija 

07.03.201

2. Nr. 05-

09/499 

1. Paskaidrojuma rakstā 108-111. Lpp 

ievietotajās tabulās Nr. 19.-22. 

Kultūrvēsturiskās vietas un objektus 

pārdēvēt par Raunas novada kultūrvēsturiski 

nozīmīgām vietām. 

2. Grafiskajā materiālā atzīmēt precīzi 

vietējās nozīmes arheoloģiskā pieminekļa 

ŢVĪGURU VIDUSLAIKU KAPSĒTA 

(VALSTS NR. 431) atrašanās vietu. Tā 

atrodas zemes vienībās ar kadastra Nr. 

42480070146; 42480070162. 

3. Grafiskajā materiālā atsevišķi jāatzīmē 

valsts nozīmes arhitektūras pieminekļi 

Gatartas muiţā –Klēts (Nr. 6237), Putnu 

māja ( Nr. 6241); Pils (Nr. 6233); Parks (Nr. 

6245); Leduspagrabs Nr. 6239; 

Kundziņkrogs Nr. 6240; Dārznieka māja Nr. 

6236; Magazīna Nr. 6238. 

4. grafiskajā materiālā grūti nolasāmas 

pieminekļu un to aizsardzības zonu 

apzīmējuma krāsas. Vēlams tās mainīt 

5. Teritorijas plānojumā iestrādātās valsts 

aizsargājamo kultūras pieminekļu 

individuālās aizsardzības zonas pievienot 

atsevišķā sējumā, atbilstošiMK noteikumi 

Nr.392 "Kultūras pieminekļu aizsargjoslas 

(aizsardzības zonas) noteikšanas metodika" 

prasībām.  

Precizēts 

Paskaidrojuma 

raksts 
 

 

Grafiskais materials 

precizēts 

 

 

 

Papildināts 

grafiskais materiāls. 

 

 

 

Precizēts grafiskais 

materiāls 

 

Sagatvots atsevišķs 

sējums 

 

VAS 

―Latvijas 

Valsts ceļi‖ 

14.03.201

2. nr. 

4.5.5.-26 

1. Nav iebildumu tomēr izstrādājot galīgo 

redakciju ņemt vērā: 

- ka gadījumos, ja jauno ciemu robeţa 

paredzēts noteikt līdzās esošajiem valsts 

autoceļiem (kuri pašlaik atrodas ārpus 

apdzīvotajām vietām), pieļaujams, ka ciemu 

robeţa sakrīt ar autoceļa nodalījuma 

Aizsargjoslu likuma 13. Pantā noteikto 

aizsargjoslas noteikšanas mērķi – lai 

samazinātu ielu, autoceļu negatīvo ietekmi 

uz vidi, nodrošinātu transporta maģistrāļu 

ekspluatāciju un drošību, kā arī izveidotu no 

apbūves brīvu joslu, teritorijas plānojumā, 

šajās vietās būvlaide ir jānosaka ne mazāka 

kā attiecīgajam autoceļam ar likumu 

noteikta aizsargjosla. Man pieļaujama 

šaurāku būvlaiţu noteikšana, t.i. jaunu ēku 

plānošanai (arī esoš ēku rekonstrukcijai vai 

paplašināšanai) tuvāk par 100m no valsts 

galveno autoceļu ass, tuvāk par 60m no 

valsts reģionālo autoceļu ass, vai tuvāk par 

Precizēts TIAN, 

grafiskais materials. 
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30m no valsts vietējas nozīmes autoceļu ass. 

Teritorijas plānojumā (neatkarīgi no 

teritorijas plānotās izmantošanas veida) 

autoceļu aizsargjoslas robeţas, kā jaunas 

apbūves izvietošanas pieļaujamais tuvākais 

attālums no autoceļa ass, ir jāiezīmē 

grafiskajā materiālā un saistošajos 

noteikumos jāietver punkts par jaunas 

apbūves plānošanas liegumu autoceļu 

aizsargjoslās. 

 

Veselības 

inspekcija 

28.02.201

2. Nr. 5 

1. Neiebilst Raunas novada teritorijas 

plānojuma 1. Redakcijas risinājumam 

2. Precizēt TIAN 3.10.5. punktu aizstājot 

vārdus „Vides veselības centrs‖ ar vādiem 

„Veselības inspekcija, vai dzēst tos 

3. Noteikt atkritumu konteineru izvietošanas 

nosacījumus daudzdzīvokļu māju pagalmos 

t.sk. attālumu līdz logiem 

4. TIAN 6. Punktu labot „Peldvietas 

izveidojamas saskaņā ar MK noteikumiem 

Nr. 38 „Peldvietu izveidošanas un 

uzturēšanas kārtība‖, saskaņojot ar 

Veselības inspekciju likumdošanā noteiktajā 

kārtībā. 

 

 

Precizēts 

 

 

 

Precizēts, atsauces uz 

konkrētiem 

noramatīvajiem 

dokumentiem tiks 

izņemtas. 

 

Dabas 

aizsardzības 

parvalde 

24.02.201

2. Nr. 10-

07/110360 

1. Teritorijas plānojuma grafiskajā daļā 

attēlotajām aizsargjoslām nav norādīti 

apgrūtinājuma klasifikācijas kodi.  

2. Dabas lieguma „Raunas Staburags‖ 

teritorijas nesakrīt ar MK noteikumos Nr. 

212.  „Noteikumi par dabas liegumiem‖ 

noteiktajā robeţām. 

3. Grafiskajā materiālā aizsargjoslas attēlot 

atbilstoši MK noteikumi Nr.754 

"Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas 

izveides, uzturēšanas un informācijas aprites 

kārtība" 2. Pielikumā noteiktajiem 

klasifikācijas kodiem. 

Precizēts grafiskais 

materiāls 

 

 

 

 

 

 

 

 

A/S 

Latvenergo 

12.03.201

2. Nr. 

01VL00-

13/1561 

Bez iebildumiem  

AS „Sadales 

tīkli‖ 

 Bez iebildumiem   

AS „Latvijas 

elektriskie 

tīkli‖ 

 1. TIAN 6.2.3. nodaļā „Aizsargjoslas gar 

elektriskajiem tīkliem‖, lūdzam labot 

norādīto 330kV elektrolīnijas trases platumu 

meţos uz 54 metriem (MK noteikumi 

Nr.982 "Enerģētikas infrastruktūras objektu 

aizsargjoslu noteikšanas metodika") prasības 

Precizēts TIAN 
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AS „Latvijas 

Gāze‖ 

04.03.201

1, Nr. 

27.4-

1/560 

1. Precizēt TIAN 6.2.8.1. nodaļā un 

grafiskajā materiālā noteiktās drošības 

aizsargjoslas gāzesvadam Pleskava –IPGK 

DN 700mm, Izborska-IPGK DN 700m mm 

un Vireši –Tallina DN 700 mm atbilstoši 

Aizsargjoslu likumam -150m  

Precizēts TIAN un 

grafiskais materiāls 

VUGD 07.03.201

2. Nr. 

22/10.3-

118-15 

1.Nav būtisku iebildumu.  

2. Paskaidrojuma rakstā sadaļā par civilo 

aizsardzību precizēt, jo VUGD VRB Cēsu 

daļā dispičera dienests likvidēts. Cēsu daļas 

tehnikas izsūtīšanu uz ugunsgrēka dzēšanas 

un glābšanas darbiem veic VRB Sakaru 

punkts Valmierā.  

 

 

Precizēt 

Paskaidrojuma rakstu 

VAS 

Zemkopības 

ministrijas 

nekustamie 

īpašumi 

08.03.201

2. 

Bez iebildumiem  

Valsts meţa 

dienests 

Atzinums 

pieprasīts  

-  

VAS  

„Latvijas 

valsts meţi‖` 

Atzinums 

pieprasīts 

  

Dabas 

aizsardzības 

pārvalde 

07.03.201

2. nr. 

4.8/27/20

12-N 

1.Attiecībā uz ĪADT lūdzam lietot likumā 

„Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām‖ 

noteiktos ĪADT nosaukumus.  

2. Precizēt Paskaidrojuma raksta 3.2.12. 

nodaļu un TIAN 7.14. nodaļu neikļaujot 

šajās nodaļās objektus, kas neatbilst nevienai 

no ĪADT kategorijām. 

3. Paskaidrojuma raksta 39., 40 lpp lūdzam 

precizēt, ka Raunas Velnkakmens un Raunas 

laukakmens ir diţakmeņi atbilstoši MK 

16.03.2012. noteikumiem Nr. 264 „Īpaši 

aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie 

aizsardzības un izmantošanas noteikumi 

38.1. apakšpunktam, jo to virszemes tilpums 

ir 10 m3 un vairāk. Abi iepriekšminētie 

diţakmeņi jau ir noteikti kā ĪADT  un ka kā 

ĪADT ir noteikta 10 metru plata josla ap 

diţakmeni, līdz ar to nav nepieciešams 

izskatīt jautājumu par objekta iekļaušanu 

dabas aizsardzības objektu sarakstā.  

4. Lūdzam precizēt terminu „dabas 

aizsardzības objekts‖, kas netiek lietots 

normatīvajos aktos. 

5. iesakām sakārtot paskaidrojuma teksta 

daļas, kas attiecas uz ainavu novērtējumu un 

aizsardzību un vides stāvokli – piemēram 

nodaļā „Piesārņotās un potenciāli 

Precizēts  

 

 

Paskaidrojuma 

raksts un TIAN. 

 

 

Precizēts 

Paskaidrojuma 

raksts un TIAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Precizēt 

Paskaidrojuma 

raksts. 
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piesārņotās vietas‖ aprakstītās ainavu 

aizsardzības problēmas (PR 77.-78.lpp.) 

iekļaut nodaļā 2.12. RAUNAS NOVADA 

AINAVISKIAS NOVĒRTĒJUMS‖ 

6. Lūdzam precizēt terminu „biotopi‖ gan 

PR 9. Tabulā, gan teikumā „Raunas novadā 

pēc Valsts meţu dienesta Priekuļu 

meţniecības informācijas atrodas 26 

biotopi‖, gan TIAN 7.14. sadaļā. Visu 

Raunas novadu veido biotopi: gan dabiski 

(meţu, pļavu, purvu utt.) gan ruderāli 

(atmatas, izgāztuves,karjeri utt.), ga pilsētu 

un apdzīvotu vietu apbūves biotopi. Daļa no 

tiem atbilstoši normatīvo aktu prasībām var 

būt īpaši aizsargājami. 

7. Lūdzam paskaidrot terminu 

„Aizsargājamu ainavu teritorija‖, kas tiek 

lietots grafiskajā materiālā, bet netiek 

aprakstīts ne PR, ne TIAN 

8. Grafiskajā materiālā labot „Staburaga 

lieguma teritorija‖ uz „Dabas liegums 

„Raunas Staburags‖‖ 

9. Papildināt grafisko materiālu ar 

paskaidrojuma rakstā 2.12. nodaļā 

minētajiem – vietējas nozīmes īpaši 

aizsargājamām dabas teritorijām- Baiţkalna 

parks, Raunas mācītājmuiţas parks, Raunas 

velnala u.c 

10. Precizēt terminus „Publiskā apbūves 

zona‖- PR un „Sabiedriskās apbūves zona‖ 

11. Precizēt atļauto izmantošanu dabas 

lieguma „Raunas Staburags‖ teritorijā , jo 

šobrīd daļa no dabas lieguma teritorijas 

atrodas „ Sabiedriskas apbūves teritorijās‖. 

Lūdzam noteikt dabas lieguma teritorijā ar 

apbūvi nesaistītu plānoto izmantošanu. 

Atļautā izmantošana ir pretrunā ar 

normatīvo aktu prasībām. 

12. TIAN „Prasības latvāņu invadētajās 

teritorijās‖ vēlams iestrādāt reālas prasības, 

atbilstoši MK noteikumiem. 

 

14. Papildināt TIAN ar ainavu aizsardzības 

prasībām 

  

 

 

 

Precizēts 

 

Precizēts 

 

 

 

 

 

Precizēts  

 

 

 

 

 

 

Grafiskajā materiālā 

precizēt ainaviski 

vērtīgās teritorijas 

 

 

 

Papildināt grafisko 

materiālu 

 

 

 

Precizēts 
. 

 

 

 

Papildināts ar 

atseviški sadaļu. 

Lattelecom 15.02.201

2. nr. 

2219-1-1 

Sniedz pozitīvu atzinumu  

Jaunpiebalgas 

novads 

15.02.201

2. Nr. 2-

Bez iebildumiem  
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3/62 

Smiltenes 

novads 

06.03.201

2. nr. 8-

2/348 

 

Bez būtiskiem iebildumiem  

Priekuļu 

novads 

27.02.201

2. nr. 3-

4/422 

1. Raunas pagasta teritorijai pie robeţas ar 

Priekuļu novada Liepas un Priekuļu pagastu, 

gar Raunas upi un Ārupīti ir teritorijas, kuras 

apzīmējums nav atšifrēts kartē. 

2. Precizēt TIAN 7.14. punktu „Īpaši 

aizsargājamās teritorijas‖, kā arī prasības 

šajās teritorijās 

 

 

  

5. TIAN izņemt atsauces uz konkrētiem 

normatīvajiem dokumentiem, kas nomaiņas 

gadījumā kļūst neaktuāli 

Dotās teritorijas ir 

ainaviski vērtīgās 

teritorijas, saskaņā ar 

bijušā Cēsu rajona 

ainavu 

inventarizācijas plānu. 

Apzīmējumi kartē tiks 

precizēti  

Sadaļa par ainaviski 

vērtīgajām teritorijām 

pārcelta uz sadaļu 

„Noteikumi visai 

novada teritorijai‖,  

 

TIAN precizēts un 

atsauces uz 

konkrētiem 

normatīvajiem 

dokumentiem 

izņemtas 

Vecpiebalgas 

novads 

02.03.201

2. 

Bez iebildumiem-  
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5.5.  Institūciju atzinumi par teritorijas plānojuma 1. redakciju 
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5.6. Institūciju atzinumi par Gala redakciju 
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Komentāri par Raunas novada teritorijas plānojums I sējums paskaidrojuma 

raksts, gala versija, 2012 

 

 

 

2.12. Raunas novada ainaviskais novērtējums, savdabīgais dabas mantojums, 56.lpp- 

59.lpp 
 

59.lpp 

Pie problēmu uzskaitījuma akcentēt, kā problēmu latvāņu izplatību Raunas novadā. 
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2.13. Vides kvalitāte 

59.lpp 

Iztrūkst informācija par esošās situācijas aprakstu/izvērtējumu, par teritorijām, kur 

Raunas novadā atrodas latvāņi. (ir tikai vispārīgs teikums par kopējo situāciju novados). 

Var minēt piemēru: (Raunas Staburaga apkārtne); 

 

Tiesa 102. lpp ir pieminēti latvāņi, bet iepriekš ir vēlams būt aprakstītai esošai situācijai, 

lai var ieraudzīt sasaisti (esošā situācija-problēma- turpmākā darbība/attīstība). 

 

 

Ieva Veģere 

t. 29106330 

2012. gada 18. jūlijs 
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5.7. Sarakste ar Vides pārraudzības valsts biroju 
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