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Kalna pagasta teritorijas plānojums (2005.-2017.) ir pagasta administratīvās teritorijas 
plānojums, kurā attēlota teritorijas pašreizējā izmantošana, noteikta plānotā (atļautā) 
izmantošana un apbūves noteikumi.  
 
Pagasta teritorijas plānojums sastāv no šādām sastāvdaļām:   

 paskaidrojuma raksta(I sējums);  

 apbūves noteikumiem( II sējums);  

 pārskata par vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma 
izstrādi(III sējums);  

 grafiskās daļas(IV sējums). 

Teritorijas plānojuma saistošās daļas ir apbūves noteikumi un grafiskā daļa. 

Plānojums izstrādāts, pamatojoties uz Kalna pagasta padomes 2004. gada 7. aprīļa 
sēdes lēmumu (protokola Nr. 4 p 3.).  

Teritorijas plānojuma izstrādāšana uzsākta saskaņā ar Latvijas Republikas likumu 
“Teritorijas plānošanas likumu” (12.06.2002.) un Ministru kabineta noteikumiem (Nr. 
34.) “Vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma noteikumi” (13.01.2004.). Plānojuma 
izstrādāšanas laikā mainījās Ministru kabineta noteikumi un plānošanas process tika 
pabeigts atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem (Nr. 883.) “Vietējās pašvaldības 
teritorijas plānošanas noteikumi” (19.10.2004.).  

Pagasta teritorijas plānojums izstrādāts izmantojot Valsts zemes dienesta sagatavotās 
topogrāfiskās kartes ar mēroga noteiktību M 1:10000 atsevišķas lapas, kā arī 1983. gada 
topogrāfiskās kartes M 1: 10 000. Teritorijas plānojuma izstrādāšanā izmantotas arī 
ortofoto ainas un zemes kadastra plāns.  

Kalna pagasta teritorijas plānojums pieņemts, kā pagasta saistošie noteikumi Nr. 10 
„Kalna pagasta teritorijas plānojums” ar Kalna pagasta padomes 2005. gada 30. 
novembra sēdes lēmumu (protokola Nr. 15, 1§). 
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1. KALNA PAGASTA TERITORIJAS PLĀNOJUMA SABIEDRISKĀS 

APSPRIEŠANAS PASĀKUMU SARAKSTS UN ĪSS APRAKSTS 
 

1.1.  Sabiedriskās apspriešanas pasākumu saraksts 
 

1. Lēmuma pieņemšana par teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu (07.04.2004.). 
 
2. Reģionālās attīstības un pašvaldības lietu ministrijas (turpmāk RAPLM), Jēkabpils 

rajona padomes, Zemgales Attīstības aģentūras un kaimiņu pašvaldību (Ābeļu pagasta 
padome, Aknīstes pilsētas ar lauku teritoriju dome, Dignājas pagasta padome, Elkšņu 
pagasta padome, Leimaņu pagasta padome, Salas pagasta padome, Viesītes pagasta 
padome) informēšana par teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu (lēmuma kopijas 
izsūtīšana) un kopīgo interešu teritoriju noskaidrošana. (14.09.2004.) 

 
3. Nosacījumu un informācijas teritorijas plānojuma izstrādei pieprasīšana no valsts 

institūcijām. (14.09.2004.) 
 
4. Sludinājuma publicēšana LR laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” laidienā nr.145 

(14.09.2004.) un Jēkabpils rajona laikrakstā „Brīvā Daugava” (14.09.2004.) par 
teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu un sabiedriskās apspriešanas 1. posmu  

 
5. Kalna pagasta teritorijas plānojuma sabiedriskās apspriešanas 1.posms (14.09.2004. – 

12.10.2004.) 
 

6. Nosacījumu un informācijas no valsts institūcijām un priekšlikumu no fiziskajām un 
juridiskajām personām saņemšana teritorijas plānojuma izstrādei. 

 
7. Pārskata par fizisko un juridisko personu viedokli sagatavošana.  

 
8. Iedzīvotāju anketēšana - viedokļu par Kalna pagasta attīstības jautājumiem 

noskaidrošana. 
 

9. Vīzijas seminārs (01.06.2005.) 
 
10. Lēmuma pieņemšana par Kalna pagasta teritorijas plānojuma 1.redakcijas nodošanu 

sabiedriskajai apspriešanai (31.05.2005.). 
 
11. Paziņojuma publicēšana LR laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” nr.92 (10.06.2005.) un 

Jēkabpils rajona laikrakstā „Brīvā Daugava” (16.06.2005., Nr. 68) par Kalna pagasta 
teritorijas plānojuma projekta sabiedrisko apspriešanu. 

 
12. Kalna pagasta teritorijas plānojuma 1.redakcijas un vides pārskata sabiedriskās 

apspriešanas organizēšana (2.posms) (20.06.2005.-31.07.2005.). 
 

13. Atzinumu pieprasīšana no valsts institūcijām, kas sniegušas nosacījumus Kalna 
pagasta teritorijas plānojuma izstrādei. 

 
14. Ieteikumu un iebildumu saņemšana no fiziskajām un juridiskajām personām. 

 
15. Atzinumu saņemšana no valsts institūcijām. 
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16. Sabiedriskās apspriešanas sanāksme (06.07.2005.). 

 
17. Teritorijas plānojuma pārskata sagatavošana. 

 
18. Pilnveidotā Kalna pagasta teritorijas plānojuma (saskaņā ar sabiedriskās apspriešanas 

rezultātiem) iesniegšana Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijā (RAPLM) 
un vides pārskata iesniegšana Vides pārraudzības valsts birojā atzinuma sniegšanai. 

 
19. Pozitīva atzinuma saņemšana no RAPLM un Vides pārraudzības valsts biroja. 

 
 

1.2. Sabiedriskās apspriešanas pasākumu īss apraksts 
 

Kalna pagasta teritorijas plānojuma izstrāde tika uzsākta saskaņā ar Kalna pagasta padomes 
07.04.2004. lēmumu (sēdes protokola izraksts Nr.4 §3) „Par Kalna pagasta teritorijas plānojuma 
izstrādes uzsākšanu”. (skatīt 2. nodaļu) 

Uzsākot teritorijas plānojuma sabiedriskās apspriešanas 1.posmu, tika publicēts paziņojums 
LR laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” nr.145 (14.09.2004.) un Jēkabpils rajona laikrakstā „Brīvā 
Daugava” (14.09.2004.), kuros tika norādīts sabiedriskās apspriešanas termiņš, par izstrādi atbildīgā 
amatpersona, informācija par priekšlikumu un iebildumu iesniegšanas vietu un kārtību. (skatīt 3. 
nodaļu) 

Saskaņā ar MK noteikumiem Nr.34 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma noteikumi”, 
par teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu tika informēta Reģionālās attīstības un pašvaldību 
lietu ministrija, Zemgales attīstības aģentūra, Jēkabpils rajona padome un Kalna pagasta kaimiņu 
pašvaldības – kaimiņu pašvaldību Ābeļu pagasta padome, Aknīstes pilsētas ar lauku teritoriju dome, 
Dignājas pagasta padome, Elkšņu pagasta padome, Leimaņu pagasta padome, Salas pagasta 
padome, Viesītes pagasta padome (14.09.2004.) Uz aicinājumu sniegt nosacījumus un definēt 
kopējās interešu teritorijas, atsaucās Dignājas pagasta padome un Aknīstes pilsētas ar lauku 
teritoriju dome. (skatīt 7.2. punktu). 

Teritorijas plānojuma izstrādei tika pieprasīti nosacījumi no Latvijas Autoceļu direkcijas 
Jēkabpils nodaļas, Daugavpils reģionālās vides pārvaldes Jēkabpils rajona daļas, Valsts aģentūras 
“Sabiedrības veselības aģentūra” Jēkabpils filiāles, Valsts Zemes dienesta Vidusdaugavas 
reģionālās nodaļas, Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Jēkabpils brigādes, A/S “Latvijas 
Gāze” Stratēģijas un attīstības daļas, SIA “Lattelekom”, VAS „Latvijas Valsts ceļi” Latgales 
reģiona Jēkabpils nodaļai, VAS “Latvenergo” ETR Jēkabpils elektrisko tīklu rajona, Kultūras 
pieminekļu aizsardzības inspekcijas Jēkabpils rajona inspektora, Jēkabpils rajona padomes 
administrācijas. (14.09.2004.)Visas iepriekšminētās institūcijas sniedza nosacījumus plānojuma 
izstrādei. Sniegtos nosacījumus un to apkopojumu skatīt 4. nodaļā.  

Papildus iepriekšminētajām institūcijām, plānojuma izstrādei tika pieprasīta nepieciešamā 
informācija no SIA „Latvijas Mobilais telefons” un SIA „Tele2”. 

Teritorijas plānojuma izstrādes pirmajā posmā tika veikta arī iedzīvotāju anketēšana ar 
mērķi noskaidrot iedzīvotāju viedokli par Kalna pagasta attīstības jautājumiem dažādās sfērās. Tika 
saņemtas 36 iedzīvotāju aizpildīts anketas (paraugu skatīt 6.3. punktu). 

2005. gada 1. jūnijā Kalna pagasta padomē tika organizēts vīzijas seminārs, kura mērķis bija 
iepazīstināt pašvaldības iedzīvotājus ar teritorijas plānojuma izstrādes procedūru un pārrunāt vides 
problēmas saistībā ar Vides pārskata sagatavošanu, kā arī izvirzīt prioritāros pagasta attīstības 
virzienus.(skatīt 6.3. punktu) 

Teritorijas plānojuma sabiedriskās apspriešanas 2.posma laikā (14.09.2004. – 12.10.2004.) 
tika saņemti pieci iedzīvotāju priekšlikumi plānotajai zemes izmantošanai, kas pēc iespējas tika 
ņemts vērā, sagatavojot pagasta teritorijas plānojuma pirmo redakciju. Fizisko un juridisko personu 
viedoklis par teritorijas attīstības jautājumiem, tika noskaidrots veicot pagasta iedzīvotāju un lielāko 
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uzņēmēju aptaujas. To rezultātu apkopojums ir skatāms Kalna pagasta attīstības stratēģijā. 
Sabiedriskās apspriešanas II posmā kopā ar plānojuma I redakciju tika izstādīta pagasta attīstības 
programma. Jēkabpils rajona plānojums elektroniskā veidā pieejams Kalna pagasta padomē. 

Sagatavojot pagasta teritorijas plānojumu, tika organizētas tikšanās ar Kalna pagasta 
pašvaldības speciālistiem un deputātiem. 

06.07.2005. Kalna pagasta padomes telpās notika Kalna pagasta teritorijas plānojuma 
1.redakcijas sabiedriskā apspriešanas sanāksme, kurā piedalījās SIA „Reģionālie projekti” pārstāvji 
un bija aicināti piedalīties vietējie iedzīvotāji, pašvaldības deputāti un darbinieki. (skatīt 6.3. 
punktu).  

2005.gada 31.maijā Kalna pagasta padomē tika pieņemts lēmums (sēdes protokola izraksts 
Nr. 8, p.5) „Par Kalna pagasta teritorijas plānojuma 1.redakcijas un Vides stāvokļa pārskata 
nodošanu sabiedriskajai apspriešanai” (skatīt 2. nodaļu).  

LR oficiālajā laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” (laidienā Nr. 92, 10.06.2005.) un Jēkabpils 
rajona laikrakstā „Brīvā Daugava” (16.06.2005., Nr. 68) tika publicēti paziņojumi, kuros tika 
norādīti otrās sabiedriskās apspriešanas termiņi, priekšlikumu un iebildumu iesniegšanas kārtība, kā 
arī informācija par laiku un vietu, kur var iepazīties ar teritorijas plānojuma pirmās redakcijas 
materiāliem (skatīt 3. nodaļu). 

Līdz 2005. gada 10. septembrim atzinumi tika saņemti no sekojošām institūcijām - SIA 
„Lattelekom”, VAS „Latvijas Valsts ceļi”, AS „Latvijas Gāze” Stratēģijas un attīstības daļa, 
Viduslatvijas reģionālajā lauksaimniecības pārvalde, Jēkabpils rajona padome, VA „Sabiedrības 
veselības aģentūra” Jēkabpils filiāle, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija Jēkabpils 
Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļa, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests 
Jēkabpils rajona brigāde, Valsts zemes dienesta Vidusdaugavas reģionālā nodaļa, VAS 
„Latvenergo” Ziemeļaustrumu elektrisko tīklu rajons, Valsts meža dienesta Jēkabpils 
virsmežniecība, VAS „Latvijas Valsts meži” Dienvidlatgales mežsaimniecība, Latvijas Vides, 
ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra, Zemgales attīstības aģentūra, Daugavpils reģionālā vides 
pārvalde (skatīt 5.1. nodaļu). 
Vides pārskata sagatavošana notika plānojuma izstrādātajiem konsultējoties ar Vides pārraudzības 
valsts biroju, Dabas aizsardzības pārvaldi, Jēkabpils rajona padomi, Daugavpils reģionālās vides 
pārvaldes Jēkabpils nodaļu, 

Vides pārskata sabiedriskā apspriešana notika vienlaicīgi ar teritorijas plānojuma 
sabiedrisko apspriešanu, publicējot sludinājumus laikrakstos „Latvijas Vēstnesis” un „Brīvā 
Daugava”. Vides pārraudzības valsts birojam tika nosūtīts paziņojums par sabiedriskās apspriešanas 
uzsākšanu un norisi. Kalna pagasta teritorijas plānojums un Vides pārskats tika publicēts SIA 
”Reģionālie projekti mājas lapā: www.rp.lv sadaļā ”Jaunumi”. 6. jūnijā Kalna pagasta padomē 
notika teritorijas plānojuma un vides pārskata sabiedriskās apspriešanas sanāksme, kurā piedalījās 
pagasta iedzīvotāji un pašvaldības darbinieki. Sapulces dalībniekiem nebija iebildumu pret 
izstrādātajiem dokumentiem. (sanāksmes protokolu sk. 6.3. nodaļā.). 

 Tā kā institūciju atzinumi noteica redakcionālu un papildinošu izmaiņu veikšanu 
sagatavotājā plānojuma redakcijā, un tās nebija pretrunā ar plānojuma pamatnostādnēm, izskatot 
atzinumu apkopojumu un iedzīvotāju iesniegumus, 20.09.2005. Kalna pagasta padome pieņēma 
lēmumu pilnveidot izstrādāto teritorijas plānojumu atbilstoši institūciju atzinumiem un iedzīvotāju 
iesniegumiem, un iesniegt to Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijā atzinuma 
saņemšanai, kā arī iesniegt precizēto vides pārskatu Vides pārraudzības valsts birojam novērtēšanai. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.rp.lv/
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2. KALNA PAGASTA PADOMES LĒMUMI  
 
2.1. Kalna pagasta padomes 07.04.2004. lēmumus (sēdes protokola izraksts Nr. 4, p.3) “Par 

Kalna pagasta teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu”; 
 
2.2. Kalna pagasta padomes 31.05.2005. lēmums (sēdes protokola izraksts Nr. 8, p.5) „Par 

Kalna pagasta teritorijas plānojuma 1.redakcijas un Vides stāvokļa pārskata nodošanu 
sabiedriskajai apspriešanai”; 

 
2.3. Kalna pagasta padomes 20.09.2005. lēmums (sēdes protokola izraksts Nr. 12, p. 1) „Par 

Kalna pagasta teritorijas plānojuma galīgo redakciju”; 
 
2.4. Kalna pagasta padomes 30.11.2005. lēmums (sēdes protokola izraksts Nr. 15, p.1) „Par 

Kalna pagasta teritorijas plānojuma apstiprināšanu un saistošo noteikumu Nr.10 „Kalna 
pagasta teritorijas plānojums” izdošanu”; 

 
2.5. Darba uzdevums teritorijas plānojuma izstrādei (skatīt nākamajās lpp) 
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3. PUBLIKĀCIJAS PRESĒ 

 
3.1. Publikācija laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” laidienā Nr.145 (14.09.2004.)  
 
3.2. Publikācija Jēkabpils rajona laikrakstā “Brīvā Daugava” (14.09.2004.)  
 
3.3. Publikācija laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” laidienā Nr. 92, (10.06.2005.) 
 
3.4. Publikācija Jēkabpils rajona laikrakstā “Brīvā Daugava” (16.06.2005., Nr.68) (skatīt 
nākamajās lpp) 
 
Teritorijas plānojums un vides stāvokļa pārskats sabiedriskās apspriešanas II posmā tika 
publicēts interneta mājas lapā www.rp.lv, kas tika norādīts arī publicētajos sludinājumos. 
 

http://www.rp.lv/
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4. VALSTS INSTITŪCIJU NOSACĪJUMI UN TO APKOPOJUMS 

 
4.1. Valsts institūciju nosacījumi 
 

1. VAS „Latvenergo” ZET (16.09.2004., Nr. 36M500-19/98); 

2. BOVAS „Latvijas autoceļu direkcija”, Latgales reģions, Jēkabpils nodaļa 

(21.09.2004.g., Nr.69); 

3. Zemgales attīstības aģentūra (20.08.2004., Nr.1-4/247); 

4. LR Valsts Zemes dienesta Vidusdaugavas reģionālā nodaļa (17.09.2004., Nr.1-

7/645); 

5. Jēkabpils rajona padome (27.09.2004., Nr.3-6-34); 

6. Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Jēkabpils brigāde (20.09.2004., 

Nr.22/23-209); 

7. A/S „Latvijas Gāze”, Stratēģijas un attīstības daļa (30.09.2004., Nr.14-1-1/1871); 

8. VA „Sabiedrības veselības aģentūra” Jēkabpils filiāle (28.09.2004., Nr.23.1-14/304); 

9. SIA „Lattelekom” (30.09.2004., Nr.29.1-3/175); 

10. Daugavpils reģionālā vides pārvalde (01.11.2004., Nr.3.1.-6/2753); 

11. Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija, Jēkabpils rajona galvenais valsts 

inspektors (07.05.2004., Nr. 14); 

12. Lauku Atbalsta Dienests Viduslatvijas reģionālā lauksaimniecības pārvalde 

(20.05.2005., Nr.1.1-10/948); 

13. Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra (24.05.2005., Nr.4.-3/1789); 

14. „Latvijas Mobilais Telefons SIA” (23.09.2004., Nr. Z/3490); 

15. VAS „Latvijas Valsts meži” Dienvidlatgales mežsaimniecība (19.07.2004., Nr. 03-

5/393); 

16. Valsts meža dienests Jēkabpils virsmežniecība (20.06.2005., Nr.264) 
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4.2. Valsts institūciju nosacījumu apkopojums 
 
Nr. 
p.k. 

Valsts 
institūcija/ 

saņemšanas 
datums; Nr. 

 
Nosacījums 

 
Nosacījuma ievērošana 

1. VAS 
„Latvenergo” 
ZET 
(16.09.2004., 
Nr. 36M500-
19/98) 

1)pagastā paredzēti vienīgi esošo 
elektrotīklu uzturēšanas un remonta 
darbi, kā arī papildus jaudu un jaunu 
lietotāju pieslēgšana esošajam tīklam 
pēc elektrības lietotāju pieprasījumiem. 
Remonta darbos iespējama nolietoto 
elektrolīniju aizstāšana ar kabeļu 
elektrolīnijām;  

1)Informācija 
 
 
 
 
 
 
 

2. BOVAS 
„Latvijas 
autoceļu 
direkcija”, 
Latgales 
reģions, 
Jēkabpils nodaļa 
(21.09.2004.g., 
Nr.69); 
 

1)ievērot likuma „Par autoceļiem”, 
Aizsargjoslu un Būvniecības likumu 
prasības; 
 
2)izstrādājot transporta ceļu tīklu, 
veidot vienotu tīkla sistēmu, lai 
nodrošinātu ērtus, drošus sakarus starp 
visām funkcionālajām zonām 
(dzīvojamās apbūves, ražotņu zona, 
sabiedrisko objektu (centra) zona, 
atpūtas (kūrorta) zona u.c.); 

1) Ievērots 
 
 
 
2) Jaunu ceļu izbūve netiek paredzēta 
 
 
 
 
 
 

3. Zemgales 
attīstības 
aģentūra 
(20.08.2004., 
Nr.1-4/247); 

1)izstrādājot pagasta teritorijas 
plānojumu, ievērot: 
• Zemgales attīstības stratēģiju; 
• Zemgales plānošanas reģiona 

darbības plānu laika posmam no 
2004.-2007.gadam; 

• Zemgales autoceļu attīstības 
programmu; 

1) Izpildīts  
 
 
 
 

4. LR Valsts 
Zemes dienesta 
Vidusdaugavas 
reģionālā 
nodaļa, 
(17.09.2004., 
Nr.1-7/645); 
 

1)teritorijas plānojumu izstrādāt 
saskaņā ar atbilstošajiem MK 
noteikumiem un pašvaldībā 
apstiprinātajiem darba uzdevumiem. 
 
2)plānojuma grafisko daļu izstrādāt 
digitālā veidā 1992.gada Latvijas 
koordinātu sistēmā (LKS-92) ar M 
1:10000 noteiktību, saskaņojot to ar 
VZD. 
 
3)apdzīvotu vietu teritorijā plānojuma 
grafisko daļu izstrādāt digitālā veidā 
LKS-92 sistēmā ar M 1:2000 vai M 
1:5000 noteiktību, ja ir pieejama 
atbilstoša mēroga kartogrāfiskā 
pamatne. 
 
4)izstrādāšanā izmantot aktuālu 
Nekustamā īpašuma valsts kadastra 
reģistra grafisko un teksta informāciju 
un ģeodēzisko atbalsta punktu datus. 

1) Informācija 
 
 
 
 
2) Informācija 
 
 
 
 
 
3) Informācija 
 
 
 
 
 
 
4) Informācija 
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5)noteikt īpaši aizsargājamos dabas 
objektus, vides un dabas resursu, 
sanitārās, ekspluatācijas un drošības 
aizsargjoslas M 1:10000 noteiktībā, 
t.sk. to objektu aizsargjoslas, kuri 
izvietoti ārpus plānojuma teritorijas, bet 
aizsargjoslas zona atrodas plānojuma 
teritorijā. 
 
6)izstrādātā plānojuma redakcija un pēc 
plānojuma apstiprināšanas viens 
eksemplārs, kurā ietverti grafiskie 
materiāli (vektordatu formā digitālā 
veidā LKS-92 koordinātu sistēmā uz 
elektroniskā datu nesēja un manuālā 
veidā iesietā sējumā), iesniedzams 
VZD reģionālajā nodaļā, klāt 
pievienojot pašvaldības lēmuma kopiju. 

 
5) Izpildīts, attēlota, Ziemeļsusējas 
aizsargjosla 
 
 
 
 
 
 
 
6) Tiks ievērots pēc plānojuma 
aptiprināšanas. Plānojums sagatavots 
vektordatu formā (dgn), izmantojot 
VZD topogrāfisko pamatni un kadastra 
datus ar mēroga noteiktību 1: 10 000. 
 
 
 
 
 

5. Jēkabpils rajona 
padome 
(27.09.2004., 
Nr.3-6-34) 

1)saskaņā ar Jēkabpils rajona padomes 
lēmumu (Nr.12, 8.& no 16.10.2003.) 
pašvaldībai savas teritorijas plānojumā 
jāietver informācija par administratīvās 
teritorijas izmantošanu, jānosaka 
plānoto un atļauto teritorijas 
izmantošanu ar perspektīvu uz 12 
gadiem, kā arī jāprecizē rajona 
teritorijas plānojuma objektus un 
teritorijas, kas noteikti kā nacionālās 
vai reģionālās nozīmes; 
 
2)ņemt vērā Jēkabpils rajona teritorijas 
plānojuma 7.sadaļu „Plānotā un atļautā 
teritorijas izmantošana”, kurā iekļautas 
LR normatīvo aktu prasības un 
ieteikumi pašvaldībām plānojuma 
izstrādē; 
 
3)saskaņā ar LR MK noteikumiem 
Nr.483 „Piesārņoto un potenciāli 
piesārņoto vietu apzināšanas un 
reģistrācijas kārtība”, pašvaldības 
teritorijas plānojumā ir jānorāda šādas 
vietas; 

1) Izpildīts 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) Izpildīts 
 
 
 
 
 
 
3) Izpildīts 

6. Valsts 
Ugunsdzēsības 
un glābšanas 
dienests, 
Jēkabpils 
brigāde 
(20.09.2004., 
Nr.22/23-209) 

1)pielietoto terminu un definīciju, kā 
arī jēdzienu skaidrojumiem jāatbilst 
spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem; 
 
2)ievērot Aizsargjoslu likumu, kā arī 
ekspluatācijas un drošības aizsargjoslu 
noteikšanas metodiku; 
 
3)Jāņem vērā LBN 201-96 
„Ugunsdrošības normas”, kā arī citu 
spēkā esošo normatīvo aktu prasības 

1) Izpildīts 
 
 
 
2) Izpildīts 
 
 
 
3) Izpildīts 
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par piebrauktuvēm un caurbrauktuvēm 
ugunsdzēsības un glābšanas tehnikai, 
veidojot perspektīvo ceļu vai ielu 
shēmas; 
 
4)jāņem vērā spēkā esošo normatīvo 
aktu prasības par ugunsdrošības 
atstarpēm starp dažādu ugunsdrošības 
pakāpju un funkcionālās nozīmes ēkām 
un būvēm (LBN 100-92 
„Teritorijplānošana. Pilsētu un pagastu 
izbūve” 1.pielikums „Ugunsdrošības 
prasības”); 
 
5)jāņem vērā pilsētu un pagastu 
teritoriju ārējās ugunsdzēsības 
ūdensapgādes nodrošinājums saskaņā 
ar LBN 229-99 „Ūdensapgādes ārējie 
tīkli un būves” prasībām; 
 
6)izstrādājot pilsētu un pagastu 
teritoriju ģenerālos plānus, jāparedz 
perspektīvais ugunsdzēsības depo 
izvietojums, lai nodrošinātu 
ugunsdzēsības un glābšanas dienesta 
savlaicīgu ierašanos ugunsgrēku, 
avāriju un glābšanas darbu vietā 
atbilstoši LBN 201-96 un citu spēkā 
esošo normatīvo aktu prasībām; 
 
7)noteikumos jāparedz jaunizveidoto 
un esošo ugunsdzēsības depo 
funkcionēšanas materiāli tehniskās 
bāzes nodrošināšanu saskaņā ar 
„Ugunsdrošības un ugunsdzēsības 
likumu” un „Civilās aizsardzības 
likumu” un citiem spēkā esošajiem 
normatīvajiem aktiem; 
 
8)jāparedz pilsētu un pagastu teritorijās 
strādājošo un paaugstinātas bīstamības 
zonās dzīvojošo cilvēku apziņošanas 
sistēmu izveidi avārijas un ārkārtējo 
situāciju gadījumā; 
 
9)jāparedz rūpniecisko avārijas risku 
novērtējumu ar rūpniecisko avārijas 
novēršanas programmu paaugstinātas 
bīstamības objektos, kā arī objektu 
avārijas gatavības un civilās 
aizsardzības pasākumu plānu izstrādē. 
Riska analīzes secinājumi jāņem vērā 
veicot ģenerālo plānu izstrādi un pilsētu 
vai pagastu apbūves attīstību.  

 
 
 
 
 
4)Informācija 
 
 
 
 
 
 
 
 
5)Informācija 
 
 
 
 
 
6) Pašvaldība neplāno izveidot depo, ir 
garāžas. Kalna pagasta pašvaldībai ir 
rezervē zeme, kas ir piemērota depo 
izveidei 
 
 
 
 
 
 
7) Informācija 
 
 
 
 
 
 
 
 
8) Pašvaldībā ir civilās aizsardzības 
plāns. 
 
 
 
 
9) Pašvaldībai apsaimniekošanā nav 
šādu uzņēmumu vai objektu. 

7. A/S „Latvijas 
Gāze”, 
Stratēģijas un 

1)informē, ka Kalna pagasta teritorijai 
gāzes apgāde teorētiski iespējama no 
maģistrālā gāzesvada Rīga – 

1)Informācija 
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attīstības daļa 
(30.09.2004., 
Nr.14-1-1/1871) 

Daugavpils; 
 
2)ieinteresēti iespējamo perspektīvo 
sadales gāzes vadu izvietojuma 
atspoguļošanā teritorijas plānojumā; 
 
3)lūgums iesniegt a/s „Latvijas Gāze” 
Stratēģijas un attīstības daļā teritorijas 
plānojuma grafiskās daļas sagatavi 
iespējamo perspektīvo sadales gāzes 
vadu izvietojuma uznešanai; 
 
4)lūgums sniegt zināmo informāciju 
par perspektīvajiem patērētājiem Kalna 
pagasta teritorijā. 

 
 
2)Netiek plānoti 
 
 
 
3) Tiks ievērots 
 
 
 
 
 
4) Nav paredzēta centralizētas apgādes 
sistēmas izveide. 

8. VA 
„Sabiedrības 
veselības 
aģentūra” 
Jēkabpils filiāle 
(28.09.2004., 
Nr.23.1-14/304) 

1)sadaļā par vides aizsardzību: 
• uzrādīt visas pagastā esošās 

artēziskās akas, kuras tiek 
izmantotas un kuras ir 
iekonservētas (adreses, 
aizsargjoslas). Darbojošām akām 
norādīt to tehnisko stāvokli, 
dzeramā ūdens kvalitāti, saskaņā ar 
MK noteikumiem 
Nr.235,2003.29.04., kā arī 
izvirzītos mērķus- uzdevumus 
dzeramā ūdens kvalitātes 
uzlabošanai; 

• ciematu kanalizācijas attīrīšanas 
iekārtas raksturot: uzrādot to 
jaudas, to efektivitāti, kādi objekti 
tām pieslēgti, kādas jaudas nākotnē 
tām jāpieslēdz. Izvirzīt mērķus- 
uzdevumus to tehniskā stāvokļa 
uzlabošanai; 

• uzrādīt pagastā esošās kapsētas, to 
aizsargjoslu lielumu, vai ir žogi, 
atkritumu konteineri, izmantojamo 
aku tuvums, kāda ir to ūdens 
kvalitāte. Izvirzīt mērķus- 
uzdevumus to sakārtošanai; 

• uzrādīt potenciāli piesārņotās vietas 
un piesārņojuma avotus- ražotnes 
(SIA, IU., u.c.), DUS, atkritumu 
savākšanas vietas, katlu mājas u.c., 
kas rada piesārņojumu gaisā, ūdeņi, 
augsnē. Kādi ir izmešu daudzumi, 
vai tie iekļaujas atļauto izmešu 
normās (MK noteikumi Nr. 294, 
2002.g.09.07.). Izvirzīt mērķus un 
uzdevumus pašvaldībai, kuri vērsti, 
lai kontrolētu izmešu lielumus 
pagasta teritorijā esošajos objektos; 

• aizsargjoslās esošos objektus 
sadalīt pa riska grupām: 
- kādi objekti atrodas tauvas joslā? 

1) Tiek uzrādīti visi artēziskie urbumi 
un centralizētās ūdensapgādes urbumi. 
Par individuālajiem urbumiem atbildīgs 
ir īpašnieks. Kvalitāte uzrādīta 
centralizētajiem ūdensapgādes 
urbumiem. 
 
 
 
 
 
 
 
Dubultu ciema attīrīšanas iekārtu 
raksturojums, jaudas un plānotā 
noslodze, kā arī rekonstrukcijas vai 
izbūves darbi detalizēti ir raksturoti 
Ūdenssaimniecības projektu TEP, 
plānojumā ir dots īss raksturojums, 
atsaucoties uz  TEP. 
Kapsētas un to aizsargjoslas ir 
uzrādītas, kapsētu sakopšanu nodrošina 
pašvaldība, kapsētu akas ir paredzētas 
tikai apstādījumu laistīšanai, īpaši 
pasākumi kapsētu sakopšanai nav 
nepieciešami. 
Pagastā potenciāli piesārņotās vietas, 
uzrādītas kartē un paskaidrojuma 
rakstā. Citas potenciāli piesārņotas 
vietas nav identificētas. Pašvaldības 
uzņēmumi nepārsniedz noteiktos 
izmešu limitus. 
 
 
 
 
 
 
Plūdu risks apdzīvotās vietās nepastāv. 
Kapsētu sanitārā zonā atrodas atsevišķi 
stāvošas viensētas, kā arī fermas. 
Tauvas joslā atrodas LIZ un meži, 
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- kādi objekti atrodas applūdes 
zonā? 

- kādi objekti atrodas sanitārā 
zonā? 

- kādi objekti atrodas aizsargzonā? 
Izvirzīt mērķus un uzdevumus, kurus 
būs jāņem vērā izstrādājot 
detālplānojumu; 
 
2)veselības aizsardzības un sociālās 
aprūpes sadaļā- skolām, medicīnas 
aprūpes iestādēm, sporta un kultūras 
objektiem, izvirzīt mērķus un 
uzdevumus, saskaņā ar nozaru 
normatīvajiem aktiem, kuri tiks 
iestrādāti detālplānā; 

piemājas zeme. 
Izstrādājot detaļplānojumu vasarnīcu 
apbūves teritorijā pie Vārzgūnes ezera 
jāņem vērā plūdu iespējamība, apbūvei 
nav izmantojama paliene. 
 
 
 
 
2) Pašvaldībā netiek plānota jaunu 
skolu, sociālās aprūpes un veselības 
aizsardzības iestāžu būvniecība. 
Paredzēta sporta laukuma un peldvietu 
iekārtošana, to detālplānojumi tiks 
izstrādāti ņemot vērā visas 
būvnormatīvos noteiktās prasības. 
Rajona plānojums neparedz  Kalna 
pagastā izvietot rajona nozīmes 
sociālos objektus. 

9. SIA 
„Lattelekom”, 
(30.09.2004., 
Nr.29.1-3/175) 

1)visi būvniecības darbi jāveic 
atbilstoši spēkā esošajiem 
būvnormatīviem, ievērojot arī 
Aizsargjoslu likumā un Ekspluatācijas 
aizsargjoslu gar sakaru līnijām 
noteikšanas metodikā (MK noteikumi 
Nr. 465) ietvertās normas; 
 
2)teritorijas aizsargjoslu plānā jābūt 
atzīmētām arī telekomunikāciju līniju 
un objektu aizsargjoslām; 
 
3)privātiem telekomunikāciju tīkliem, 
kurus paredzēts pieslēgt Lattelekom 
SIA publiskajam telekomunikāciju 
tīklam, jāatbilst Sabiedrisko 
pakalpojumu regulēšanas komisijas 
apstiprinātajiem tehniskajiem 
noteikumiem (SPPK 2002.11.12. sēdes 
protokols Nr. 64 (94) 10.p.), kuros 
norādīti tīklu savienošanas nosacījumi; 
 
4)ja ar privātā tīkla īpašnieku noslēgts 
līgums „Par telekomunikāciju tīkla 
robežu”, tad iekšējie telpu un teritoriju 
telefonizācijas darbi jāveic ēkas vai 
teritorijas saimniekam saskaņā ar šo 
noslēgto robežlīgumu; 
 
5)lielos uzņēmumos būtu jānodrošina 
atsevišķa telpa telekomunikāciju 
iekārtām, atsevišķā gadījumā arī līniju 
ievadiem; 
 
6)privātie un publiskie 
telekomunikāciju tīkli jāierīko un 
jāuzbūvē atbilstoši MK 
apstiprinātajiem Telekomunikāciju 

1) Informācija 
 
 
 
 
 
 
 
2) Iespēju robežās izpildīts, tā kā 
komunikāciju objekti nav uzmērīti, tie 
mērogā 1: 10 000 tiek attēloti 
shematiski. 
3)Informācija 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4)Informācija 
 
 
 
 
 
 
5)Informācija 
 
 
 
 
6)Informācija 
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tīklu ierīkošanas un būvniecības 
noteikumiem (MK noteikumi Nr. 496); 
 
7)lai veiktu telekomunikāciju tīkla 
infrastruktūras attīstības plānošanu un 
pakalpojumu savlaicīgu nodrošināšanu, 
vēlams savlaicīgi informēt Lattelekom 
SIA par pagasta attīstības plānā 
iekļauto jauno dzīvojamo māju un 
uzņēmējdarbības objektu celtniecību; 
 
8)katra kalendārā gada beigās vēlams 
informēt Lattelekom SIA par nākamajā 
gadā plānoto ielu un teritoriju 
rekonstrukciju. 

 
 
 
7) Ir paredzētas jaunas apbūves 
teritorijas ciemos, taču nav iespējams 
prognozēt abonentu skaitu. Jaunu 
apdzīvotu vietu izveide nav paredzēta. 
 
 
 
 
8)Informācija 

10. Daugavpils 
reģionālā vides 
pārvalde, 
(01.11.2004., 
Nr.3.1.-
6/2753) 

1)teritorijas plānojumam jābūt 
izstrādātam saskaņā ar LR 22.05.2002. 
Teritorijas plānošanas likumu un MK 
13.01.2004. noteikumiem Nr. 34 
„Vietējās pašvaldības teritorijas 
plānojuma noteikumi”; 
 
2)plānojot teritorijas dabas vērtību 
saglabāšanu, jāņem vērā, ka: 

 
a)pagasta teritorijā atrodas Eiropas 

nozīmes īpaši aizsargājamās teritorijas 
(Natura 2000): 

- saskaņā ar LR MK 15.06.1999. 
noteikumiem Nr. 212 „Noteikumi par 
dabas liegumiem” izveidoti dabas 
liegumi „Klaucānu un Priekulānu 
ezeri”, „Spuļģu purvs”, „Kaušņu 
purvs”, „Saltais purvs”, „Ābeļi”; 

- saskaņā ar LR MK 15.06.1999. 
noteikumiem Nr. 212 un LR MK 
21.10.2003. noteikumiem Nr. 586 
„Grozījumi Ministru kabineta 1999. 
gada 15.jūnija noteikumos Nr. 212 
„Noteikumi par dabas liegumiem” 
paplašināts dabas liegums „Nomavas 
purvs”; 

- saskaņā ar LR MK 24.04.2004. 
noteikumiem Nr. 266 „Grozījumi 
Ministru kabineta 1999.gada 15.jūnija 
noteikumos Nr.212 „Noteikumi par 
dabas liegumiem” izveidots dabas 
liegums „Dimantu mežs”; 
 

b)dabas liegumu aizsardzības režīmu 
reglamentē LR MK 22.07.2003. 
noteikumu Nr.415 „Īpaši aizsargājamo 
dabas teritoriju vispārējie aizsardzības 
un izmantošanas noteikumi” I, V daļas 
prasības, kā arī dabas liegumam 
„Klaucānu un Priekulānu ezeri” 
apsaimniekošanu nosaka dabas 

1) Informācija. Ir stājušie spēkā citi 
noteikumi, saskaņā ar kuriem jāpabeidz 
teritorijas plānojuma izstrāde. 
 
 
 
 
2) 
 
 
a)ir ņemts vērā 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) ir ievērots apbūves noteikumos. 
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aizsardzības plāns. 
 
c)saskaņā ar Meža likuma 36.pantu 

un 37.panta 2.daļu, Sugu un biotopu 
aizsardzības likuma 6.panta 2.daļu 
VAS „Latvijas valsts meži” 305. Ābeļu 
meža iecirkņa 145.kvartālā izveidoti 2 
mikroliegumi:  

- īpaši aizsargājamai putnu sugai 
Mazais ērglis (Aguila pomarina); 

- īpaši aizsargājamai putnu sugai 
Trīspirkstu dzenis (Picoides 
tridactylus); 

 
d)teritorijas plānojuma kartē jāatzīmē 

īpaši aizsargājamo dabas teritoriju 
robežas; 

 
e)saskaņā ar LR 02.03.1993 likuma 

„Par īpaši aizsargājamām dabas 
teritorijām”13. un 17. pantu dabas 
liegumus, dabas parkus un dabas 
pieminekļus, kuri ir nozīmīgi dabas 
saglabāšanai attiecīgajā teritorijā, var 
izveidot pašvaldība un reglamentēt šo 
teritoriju individuālos aizsardzības un 
izmantošanas noteikumus; 

 
f)lai aktualizētu informāciju un 

plānotu turpmākās darbības, teritorijas 
plānojumā paredzēt dižkoku 
inventarizācijas veikšanu; 

 
g)saskaņā ar LR 02.03.1993. likuma 

„Par īpaši aizsargājamām dabas 
teritorijām” 37. panta prasībām zemi 
aizsargājamās teritorijās var nodot 
lietošanā tikai pēc līguma noslēgšanas 
par aizsargājamās teritorijas 
aizsardzības un izmantošanas 
noteikumu ievērošanu. Līgumu 
slēgšanas kārtību organizē reģionālā 
vides pārvalde, kas noteikts LR MK 
25.07.2000 noteikumos Nr. 247 
„Līgumu slēgšanas kārtība īpaši 
aizsargājamo dabas teritoriju 
aizsardzības nodrošināšanai”; 

 
h)saskaņā ar LR MK 22.07.2003 

noteikumiem Nr.415 „Īpaši 
aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie 
aizsardzības un izmantošanas 
noteikumi” 18.11. punktu zemes 
īpašumus dabas parkos aizliegts sadalīt 
zemes vienībās, kas mazākas par 10 ha; 

 
i)saskaņā ar LR 02.03.1993 likuma 

 
 
c) ir atzīmēts kartē, paskaidrojuma 
rakstā un apbūves noteikumos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d)Ir izpildīts 
 
 
 
e)Informācija 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
f) izpildīts, Daugavpils RVP inspektors 
veica inventarizāciju 2005. gada jūnijā. 
 
 
 
g)Informācija 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
h)Ievērots 
 
 
 
 
 
 
 
i)informācija 
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„Par īpaši aizsargājamām dabas 
teritorijām” 35.pantu, valstij ir 
pirmpirkuma tiesības uz zemi 
aizsargājamās teritorijās. Reģionālā 
vides pārvalde izmanto valsts 
pirmpirkuma tiesības un pieņem 
lēmumu, par to rakstveidā informējot 
zemes īpašnieku. Lai nodrošinātu35. 
panta prasību ievērošanu, nepieciešams 
darīt zināmu zemes īpašniekiem, ka 
viņu pienākums ir informēt reģionālo 
vides pārvaldi par nodomu pārdot sev 
piederošo zemi aizsargājamā teritorijā; 

 
j)saskaņā ar MK 22.07.2004 

noteikumu Nr. 415 „Īpaši aizsargājamo 
dabas teritoriju vispārējie aizsardzības 
un izmantošanas noteikumi” prasībām 
būvniecība īpaši aizsargājamās dabas 
teritorijās ir pieļaujama tikai atbilstoši 
pašvaldības teritorijas plānojumam un 
detaļplānojumam; 

 
3)ūdens bioloģisko resursu un 
ūdenstilpju un ūdensteču 
apsaimniekošanas jomā paredzēt 
sekojošo: 
 

a)noteikt ūdensteču un ūdenstilpju 
tipu (mākslīgās dabiskās0 un 
prioritāros izmantošanas veidus, 
saskaņā ar MK 12.12.2000 noteikumu 
Nr. 433 „Noteikumi par ūdenstilpju un 
rūpnieciskās zvejas tiesību normu un 
zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 2. 
un 3.p.; 

 
b)noteikt potenciālus ūdens 

bioloģisko resursu izmantošanas 
veidus, kas būtu piemēroti konkrētajām 
ūdenstilpēm. Iespējamie izmantošanas 
veidi:  

- makšķerēšana (reglamentē LR 
Zvejniecības likums III. Nodaļa un MK 
13.02.2001. noteikumi Nr. 67 
„Makšķerēšanas noteikumi”); 

- rūpnieciskā zveja (reglamentē MK 
02.01.2001 noteikumi Nr. 3 
„Noteikumi par rūpniecisko zveju 
iekšējos ūdeņos”); 

- licencētā amatierzveja – 
makšķerēšana (reglamentē MK 
14.10.2003. noteikumi Nr. 574 
„Licencētās amatierzvejas – 
makšķerēšanas kārtība”); 

- licencētā rūpnieciskā zveja 
(reglamentē MK 07.08.2001. noteikumi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
j)informācija 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) 
 
 
 
 
a)izpildīts 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) izpildīts, izmantojot pieejamo 
informāciju 
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Nr. 359 „Licencētās rūpnieciskās 
zvejas kārtība”); 

- zivkopība – akvakultūras 
uzņēmējdarbība, specializētā zivju 
audzēšana (reglamentē LR 
Zvejniecības likuma VI nodaļa); 

 
c)plānā paredzēt pasākumus zivju 

resursu saglabāšanai un palielināšanai, 
saskaņā ar LR 12.04.1995 Zvejniecības 
likuma 21.(1).p 

 
d)plānā atspoguļot jautājumu par 

mazizmēra kuģošanas līdzekļu 
reģistrācijas nepieciešamību, atbilstoši 
MK 23.12.2003. noteikumu Nr. 766 
„Mazizmēra kuģošanas līdzekļu 
reģistrācijas noteikumi”5.p. prasībām; 

 
e)teritorijas plānojumā noteikt 

ūdenstilpju un ūdensteču tauvas joslas 
robežu un tās izmantošanas kārtību (LR 
12.04.1995. Zvejniecības likuma 9.p.); 
 
4)atzīmēt plānos vides un dabas resursu 
aizsargjoslas, ekspluatācijas, sanitārās 
un drošības aizsargjoslas saskaņā ar LR 
05.02.1997. Aizsargjoslu likuma 
prasībām. Noteikt tajās ierobežojumus; 
 
5)plānojot darbības pagasta 
administratīvajā teritorijā, ņemt vērā, 
ka saskaņā ar MK 13.01.2004. 
noteikumu Nr. 34 „Vietējās pašvaldības 
teritorijas plānojuma noteikumi”47.p. 
prasībām, teritorijām, kurās paredzēta 
meža zemju vai lauksaimniecībā 
izmantojamo zemju transformācija par 
dzīvojamās, sabiedriskās, ražošanas vai 
darījumu apbūves teritorijām, 
pašvaldība sagatavo detālplānojumu; 
 
6)plānā atzīmēt piesārņotās un 
potenciāli piesārņotās vietas atbilstoši 
MK 20.11.2001 noteikumu Nr.483 
„Piesārņoto un potenciāli piesārņoto 
vietu apzināšanas un reģistrācijas 
kārtība” prasībām un noteikt darbības 
ierobežojumus tajās; 
 
7)plānā atzīmēt publiskās ūdenstilpes, 
kā arī paredzēt potenciālo pludmaļu 
ierīkošanas vietas; 
 
8)atspoguļot informāciju par 
pašvaldības teritorijā esošajiem 
artēziskajiem urbumiem (urbumu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d)nav aktuāls pašvaldībā. 
 
 
 
 
 
 
e) trūkst informācija un kartes 
precizitātes (nepieciešami daudzgadīgi 
vidējie ūdens līmeņi, M 1: 10 000). 
 
 
4)Izpildīts 
 
 
 
 
 
5) Noteikumi ir zaudējuši spēku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6)Izpildīts 
 
 
 
 
 
 
 
7)Izpildīts 
 
 
 
8)Izpildīts 
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saraksts, atrašanās vieta, īpašnieks vai 
lietotājs, stāvoklis, plānotā 
apsaimniekošana) un atzīmēt tos kartē. 
Noteikt ierobežojumus tajos; 
 
9)teritoriālplānā iekļaut un iezīmēt 
perspektīvā izmantojamās derīgo 
izrakteņu atradnes (informācija par 
derīgo izrakteņu atradnēm pieejama 
Valsts Ģeoloģijas dienestā); 
 
10)izstrādāt neizmantoto un nesakopto 
teritoriju izmantošanas koncepciju un 
paredzēt bojāto zemju rekultivāciju; 
 
11)sadalīt teritoriju pēc lietošanas 
mērķiem (lauksaimniecībai, rekreācijai, 
apbūvei un ražošanai izmantojamās 
zonas utt.). Iespējamo ražošanas 
uzņēmumu izvietošanu paredzēt vietās, 
kur būs vismazākā ietekme uz vidi un 
cilvēka veselību; 
 
12)izstrādājot pagasta teritorijas 
plānojumu, nepieciešams ievērot LR 
likuma „Par ietekmes uz vidi 
novērtējumu” un MK noteikumus Nr. 
157 no 213.03.2004 „Kārtība, kādā 
veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais 
novērtējums” prasības; 

 
 
 
 
 
9)Izpildīts 
 
 
 
 
 
10) Teritorijas netika konstatētas, ir 
atsevišķi rekultivējami objekti. 
 
 
11)Izpildīts 
 
 
 
 
 
 
 
12)Izpildīts 
 
 
 
 
 
 

11. Valsts kultūras 
pieminekļu 
aizsardzības 
inspekcija, 
Jēkabpils 
rajona 
galvenais 
valsts 
inspektors 
(07.05.2004., 
Nr. 14) 

1)attiecībā uz kultūras pieminekļu 
aizsardzību teritorijas plānojumā 
jāvadās pēc sekojošiem LR likumiem 
un MK noteikumiem:  

a)likums „Par kultūras pieminekļu 
aizsardzību”; 
b)Aizsargjoslu likums; 
c)LR MK 26.08.2003. noteikumi Nr. 
474 „Noteikumi par kultūras 
pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, 
izmantošanu, restaurāciju, valsts 
pirmpirkuma tiesībām un vidi 
degradējoša objekta statusa 
piešķiršanu”; 
d)LR MK 26.08.2003. noteikumi Nr. 
473 „Kārtība, kādā kultūras 
pieminekļi iekļaujami valsts 
aizsargājamo pieminekļu sarakstā un 
izslēdzami no valsts aizsargājamo 
kultūras pieminekļu saraksta”; 
e)LR MK 15.07.2003. noteikumi Nr. 
392 „Kultūras pieminekļu 
aizsargjoslas (aizsardzības zonas) 
noteikšanas metodika”; 

1)Informācija 

12. Lauku Atbalsta 
Dienests 

1)Teritorijas plānojumam jābūt saskaņā 
ar sekojošiem spēkā esošiem LR 

1)Informācija 
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Viduslatvijas 
reģionālā 
lauksaimniecīb
as pārvalde 
(20.05.2005., 
Nr.1.1.-10/948 

normatīvajiem aktiem: 
a) Meliorācijas likums 20.11.2003.; 
b) Latvijas Administratīvo 

pārkāpumu kodekss (66.1 pants); 
c) Meliorācijas sistēmu 

ekspluatācijas un uzturēšanas 
noteikumi MK noteikumi nr.272, 
08.04.2004.; 

d) Kārtība, kādā nosakāmi un 
atlīdzināmi zaudējumi, kas saistīti 
ar meliorācijas sistēmas bojāšanu, 
iznīcināšanu vai to izmantošanas 
tiesību ierobežošanu. MK 
noteikumi nr.520, 05.06.2004.; 

e) „Aizsargjoslu likums” 05.02.97.; 
f) Meliorācijas sistēmu un 

hidrotehnisko būvju būvniecības 
kārtība. MK noteikumi nr.382, 
08.07.2003.; 

g) Noteikumi par ekspluatācijas 
aizsargjoslu ap meliorācijas būvēm 
un ierīcēm noteikšanas metodiku 
lauksaimniecībā izmantojamās 
zemēs un meža zemēs, noteikumi 
nr.236.,30.06.98.; 

h) Kārtība, kādā lauksaimniecībā 
izmantojamo zemi transformē par 
lauksaimniecībā neizmantojamo 
zemi un izsniedz zemes 
transformācijas atļaujas. MK 
noteikumi nr.619., 20.07.2004. 

2) Pagasta zemes ierīcības plānos jābūt 
iezīmētām valsts ūdensnotekām ar to 
aizsargjoslām, ja tas nav izdarīts, veikt 
saskaņojumu uz plāna Viduslatvijas 
reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē 
Zemes un ūdens resursu daļā;  
3) Izstrādājot Kalna pagasta teritorijas 
plānojumu, jāparedz līdzekļi 
pašvaldībai pieguļošo meliorēto platību 
un būvju rekonstrukcijai. Pamatojoties 
uz LR normatīvajiem aktiem un 
Meliorācijas likumu, jāveic pašvaldībai 
piederošo meliorācijas sistēmu 
ekspluatācijas un uzturēšanas 
pasākumi. Meliorācijas sistēmu 
uzraudzība un kopšanas darbi jāveic 
ūdensnotekām, kas ir pašvaldību 
īpašumā. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2)Izpildīts 
 
 
 
 
 
3)izpildīts 

13. Latvijas Vides, 

ģeoloģijas un 

meteoroloģijas 

aģentūra 

Teritorijas plānojuma paskaidrojuma 
un grafiskajā daļā jāatspoguļo sekojoša 
informācija: 
1)Dabas resursu izmantošana 
  1.1.) virszemes ūdens objekti, to 
morfometriskie un hidrometriskie 
rādītāji (ūdenstilpnēm norādīt 
apsaimniekotāju), ūdensobjektu 

 
 
 
1.1.)Izpildīts, pieejamās informācijas 
apjomā. 
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(24.05.2005., 

Nr.4.-3/1789) 

 

kvalitāte (pieejamās informācijas 
ietvaros), esošā un perspektīvā 
izmantošana, izdalot ūdensobjektus, 
kuros aizliegts nodarboties ar intensīvu 
zivsaimniecību; 
  1.2.) pazemes ūdensresursu krājumi, 
to kvalitāte (pieejamās informācijas 
ietvaros) un aizsargātības raksturojums; 
  1.3.) mežu resursu raksturojums 
(platība, meža tips, apsaimniekotājs), 
plānotās apmežojamās platības; 
  1.4.)purvu raksturojums (platība, tips, 
hidrogrāfija, apsaimniekotājs), plānotās 
izmantošanas nosacījumi. 
2) Ekonomiskās aktivitātes: 
  2.1.)lauksaimniecībā izmantojamās 
zemes, zemes lietojuma veidi (izdalot 
intensīvi mēslotās teritorijas), platības, 
prognozējamās zemes lietojuma veidu 
strukturālās izmaiņas; 
  2.2.)meliorācijas sistēmas 
raksturojums (izveidošanas gads, 
tehniskais stāvoklis, apsaimniekotājs, 
uzturēšanai nepieciešamie pasākumi); 
  2.3.)reģistrētās dzīvnieku, 
ganāmpulku novietnes un zivju dīķi, to 
raksturojums (dzīvnieku skaits, 
izveidošanas gads); 
  2.4.)lauksaimniecības ražošanas 
ieņēmumi (darbības veids pēc NACE 
koda, ūdens resursu patēriņa 
raksturojums, notekūdeņu novadīšana), 
attīstības prognoze; 
  2.5.)rūpnieciskās ražošanas uzņēmumi 
(darbības veids pēc NACE koda, ūdens 
resursu patēriņa raksturojums, 
notekūdeņu novadīšana), attīstības 
prognozes. 
3)Antropogēnā slodze: 
  3.1.)apdzīvojuma struktūra, tās 
raksturojums (iedzīvotāju skaits, 
lielākās apdzīvotās vietas), 
apdzīvojuma struktūras attīstības 
prognozes; 
  3.2.)ūdens patēriņa raksturojums: 
esošā un plānotā centralizētā 
ūdensapgādes sistēma (pieslēgumu 
skaits, patēriņa apjomi, tehniskais 
stāvoklis); decentralizētā ūdensapgāde 
(artēziskie urbumi t.sk. neizmantojamie 
urbumi, debits, dziļums, ierīkošanas 
gads, apsaimniekotājs, tehniskais 
stāvoklis); 
  3.3.)esošās un plānotās notekūdeņu 
savākšanas sistēmas raksturojums 
(pieslēgumu skaits, notekūdeņu 
attīrīšanas iekārtas, to jauda, noslodze, 

 
 
 
 
 
1.2.)Izpildīts. 
 
 
1.3.)Izpildīts 
 
 
1.4.)Izpildīts 
 
 
2) 
2.1. Ir parādīta esošā situācija, ir 
norādītas apmežojamās teritorijas, 
strukturālās  izmaiņas netiek 
prognozētas. 
 
2.2.)Pieejamās informācijas robežās- 
izpildīts 
 
 
2.3.)pieejamās informācijas robežās – 
izpildīts; 
 
 
2.4.)Pašvaldībai nav pieejama šāda 
informācija. 
 
 
 
2.5.)Pašvaldībā nav šādu uzņēmumu. 
 
 
 
 
3.1. Noteikts. 
 
 
 
 
 
3.2. Pašvaldībā pieejamās informācijas 
robežās - izpildīts 
 
 
 
 
 
 
 
3.3)izpildīts. 
 
 
 



PĀRSKATS par Kalna pagasta teritorijas plānojuma izstrādi 

SIA “Reģionālie projekti”, 2005 
 

63

notekūdeņu attīrīšanas kvalitāte 
(pieejamās informācijas ietvaros), 
iekārtu tehniskais stāvoklis), 
notekūdeņu izplūdes vietas, informācija 
notekūdeņu apsaimniekošanas 
nosacījumiem teritorijās, kuras nav 
pieslēgtas un netiek plānots pieslēgt 
centralizētajai notekūdeņu savākšanas 
sistēmai; 
  3.4.)notekūdeņu attīrīšanas iekārtu 
dūņu uzglabāšanas vietas un 
izmantošanas nosacījumi; 
  3.5.)esošās un plānotās atkritumu 
apsaimniekošanas sistēmas 
raksturojums (atkritumu apjoms, 
savākšanas sistēma, noglabāšanas 
vietas); 
  3.6.)piesārņotās un potenciāli 
piesārņotās vietas (bijušās izgāztuves, 
fermas, kūtsmēslu glabātuves, karjeri, 
pesticīdu noliktavas, degvielas uzpildes 
stacijas u.c.) piesārņojuma raksturs, 
objekta izveidošanas gads; 
 3.7.)riska teritorijas: 
     3.7.1. īslaicīgās un pastāvīgās 
applūšanas riska teritorijas; 
      
 
3.7.2. augšņu un dabisko krastu 
erozijas apdraudētas teritorijas. 
  3.8.)riska teritorijas izdalīt kā 
teritorijas, kurās plānojot saimniecisko 
darbību ir jāizstrādā teritorijas 
detaļplānojums. 
4.)Stipri pārveidotie un mākslīgie 
ūdensobjekti, hidrotehniskās būves 
(HES, dambji, iztaisnotās ūdensteces, 
polderi, dīķi u.c.); 
5.) Rekreācijas tūrisms: 
  5.1.)rekreatīvās potenciāla 
novērtējums, izdalot tūrisma 
aktivitātēm piemērotas teritorijas; 
  5.2.)peldūdeņu raksturojums, 
labiekārtotu peldvietu izvietojums; 
  5.3.)ūdensobjekti, kuros plānota 
motorizēto u.c. ūdens braucamrīku 
izmantošana, izmantošanas nosacījumi; 
6.)Izstrādājot teritorijas plānojumu 
ņemt vērā Ūdens apsaimniekošanas 
likumā (12.09.2002.), MK noteikumos 
Nr.858 (19.10.2004.) „Noteikumi par 
virszemes ūdensobjektu tipu, 
klasifikāciju, kvalitātes kritērijiem un 
antropogēno slodžu noteikšanas 
kārtību” MK noteikumos Nr.857 
(19.10.2004.) „Noteikumi par pazemes 
ūdens resursu apzināšanas kārtību un 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4.Tiks izveidots dūņu uzglabāšanas 
lauks Variešu NAI, dūnas paredzēts 
izmantot lauksaimniecībā. 
3.5. Izpildīts 
 
 
 
 
3.6. Izpildīts. 
 
 
 
 
 
3.7. Kalna pagastā nepastāv aplūšanas 
risks apdzīvotās vietās, kā arī nav 
pietiekamas informācijas 1% plūdu 
riska teritoriju noteikšanai. Plūdu riska 
teritorijas nav noteiktas. 
3.7.2. Kalna pagastā nav aktuāla. 
 
3.8. Saskaņa’ar VĢD datiem, nav 
konstatētas riska teritorijas. 
 
 
4.) Pagstā ir vairāki dīķi. Citu 
hidrotehnisko būvju nav. 
 
 
5) Izpildīts 
 
 
 
5.2.Pagastā nav peldvietu, kurās tiek 
noteikta Peldūdeņu kvalitāte. 
5.3. Nav teritorijas plānojuma 
uzdevums, nav noteikta nepieciešamība 
pēc šādiem noteikumiem. 
6) Informācija. 
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kvalitātes kritērijiem” izvirzītās 
prasības. 

  

14. „Latvijas 

Mobilais 

Telefons SIA” 

(23.09.2004., 

Nr.Z/3490) 

1.)Izstrādājot Kalna pagasta teritorijas 
plānojumu jāparedz iespēju Jēkabpils 
rajona Kalna pagasta teritorijā uzstādīt 
un ekspluatēt mobilo telekomunikāciju 
tīkla iekārtas un ar to saistītās 
inženierkomunikācijas, mobilo 
telekomunikāciju tīkla iekārtas un ar to 
saistītās inženierkomunikācijas iespēju 
robežās paredzot esošu komunikāciju – 
elektroapgādes tīklu, un piebraucamo 
autoceļu tuvumā. 

1) Atļauta visās teritorijās ja to paredz 
detālplānojums vai būvprojekts (AN 
4.2. nodaļa. 

15. VAS „Latvijas 

Valsts meži” 

Dienvidlatgales 

mežsaimniecība 

(19.07.2004., 

Nr. 03-5/393) 

1)Nav īpašu nosacījumu - 

16. LR Valsts meža 

dienests, 

Jēkabpils 

virsmežniecība 

(20.06.2005., 

Nr.264) 

1)izstrādājot teritoriālo plānojumu, 
ievērot pagasta teritorijā esošās 
aizsargjoslas – aizsargjoslas ap 
virszemes ūdens objektiem u.c. 
Aizsargjoslu likumā (05.02.1997.) 
noteiktās aizsargjoslas, kā arī ņemt vērā 
likumā noteiktos aprobežojumus 
aizsargjoslās; 
 
2)Ievērot, ka Kalna pagasta teritorijā 
atrodas mikroliegumi Nr. 70001 – 
trīspirkstu dzenim, Nr. 70001 – 
mazajam ērglim, Nr. 70005 un Nr. 
70006- melnajam stārķim un Nr. 70001 
– baltmugurdzenim, kuru aizsardzībai 
jāievēro MK noteikumu Nr. 45 
„Mikroliegumu izveidošanas, 
aizsardzības un apsaimniekošanas 
noteikumi” (30.01.2001.) IV un V 
nodaļā noteiktās prasības, kā arī Sugu 
un biotopu aizsardzības likumā 
(16.03.2000.) III nodaļā noteiktās 
prasības; 
 
3)izstrādājot plānojumu ievērot, ka 
pagasta teritorijā atrodas īpaši 
aizsargājamās dabas teritorijas – dabas 
liegumi „Ābeļi”, „Saltais purvs”, 
„Kaušņu purvs”, „Spuļģu purvs”, 
„Klaucānu un Priekulānu ezers” un 
„Nomavas purvs”, kuru aizsardzībai 
jāievēro MK noteikumi „Īpaši 
aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie 
aizsardzības un izmantošanas 

1)Izpildīts. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2)Mikroliegumi ir ievērtēti izstrādājot 
 teritorijas plānojumu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3)Ievērots. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PĀRSKATS par Kalna pagasta teritorijas plānojuma izstrādi 

SIA “Reģionālie projekti”, 2005 
 

65

noteikumi” (22.07.2003.) 4. , 16. un 17. 
punktā noteiktās prasības. Dabas 
lieguma „Ābeļi” aizsardzībai ir 
izstrādāti arī „Dabas lieguma „Ābeļi” 
individuālie aizsardzības un 
izmantošanas noteikumi” Nr.348 
(03.10.2000.) 
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5. VALSTS INSTITŪCIJU ATZINUMI, ATBILSTOŠIE RISINĀJUMI  
UN DARBĪBA 

 
5.1. Valsts institūciju atzinumi 

1. Jēkabpils rajona padome (08.08.2005., Nr. 3-6-111); 

2. VAS „Latvijas Valsts ceļi” Latgales reģiona Jēkabpils nodaļa (27.07.2005., Nr. 4.6.7./80); 

3. Zemgales attīstības aģentūra (01.09.2005., Nr. 1-7/145); 

4. LR Valsts zemes dienests, Vidusdaugavas reģionālā nodaļa (17.08.2005., Nr. 2A-6.1./2036); 

5.VAS „Latvenergo” Ziemeļaustrumu elektriskie tīkli (28.07.2005., Nr.36M500-19/64); 

6.Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Jēkabpils brigāde (29.08.2005., Nr. 22/23-180); 

7.AS „Latvijas Gāze” Stratēģijas un attīstības daļa (17.08.2005., Nr. 14-1-1/2349); 

8. VA „Sabiedrības veselības aģentūra”, Jēkabpils filiāle (18.08.2005., Nr. 4); 

9. SIA „Lattelekom” (07.09.2005., Nr. 29.5-3/577); 

10. Daugavpils reģionālā vides pārvalde (30.08.2005., Nr. 2.5.-29/2682); 

11. Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija (22.07.2005., Nr. 25); 

12. Lauku atbalsta dienests, Viduslatvijas reģionālā lauksaimniecības pārvalde (12.08.2005., Nr. 

1.1-10/1804); 

13. Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra (27.07.2005., Nr. 4-3/2460); 

14. Dabas aizsardzības pārvalde (06.09.2005., Nr. 3.3/100); 

15.AS „Latvijas Valsts meži”, Dienvidlatgales mežsaimniecība (03.08.2005., Nr. 4.1.-

1.2/12399/05/69); 

16. Valsts meža dienests, Jēkabpils virsmežniecība (12.08.2005., Nr. 324/5-2); 

17. Viesītes pilsētas ar lauku teritoriju dome (05.08.2005., Nr. 1-10.1/121); 

18. Aknīstes pilsētas ar lauku teritoriju dome (01.08.2005., Nr. 1-11/248); 

19. Salas pagasta padome (31.08.2005., Nr. 1-11/1122); 

20.Leimaņu pagasta padome (19.07.2005., Nr. 10/3); 

21.Elkšņu pagasta padome (07.09.2005., Nr. 3-27/227); 

22.Vides pārraudzības valsts birojs (28.10.2005., Nr. 7-04/2569); 

22.LR Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija (10.11.2005., 1-22/11153/8666). 
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5.2.Valsts institūciju atzinumu apkopojums 
 
Nr. 
p.k. 

Valsts institūcija/ 
saņemšanas 
datums; Nr. 

 
Atzinums 

 
Atzinuma ievērošana 

1. Jēkabpils rajona 
padome teritoriālās 
attīstības 
plānošanas un 
investīciju daļa 
(08.08.2005., Nr. 3-
6-111) 

1)3.11.sadaļā minētais īpaši 
aizsargājamās teritorijas Spuļģu purvs 
(dabas liegums) nosaukums netiek 
korekti atspoguļots 3.5.attēlā; 
 
2)vērst uzmanību 6.4. sadaļā 
izvirzītajam apgalvojumam, ka Kalna 
pagastā nav nevienas saimniecības, kas 
nodarbojas ar bioloģisko 
lauksaimniecību. Pēc Pārtikas 
veterinārā dienesta Jēkabpils pārvaldes 
sniegtās informācijas, 2004. gada 
sākumā Kalna pagastā atradās viena 
saimniecība, kas nodarbojas ar 
bioloģisko lauksaimniecību un atrodas 
pārejas periodā (otrā gada saimniecība): 
„Niedrīši”, kopējā platība 22.04 ha, 
nodarbojas ar augkopību un piena 
lopkopību; 
 
3)ieteicams 6.5.2. sadaļā kā secinājumu 
pieminēt, ka Kalna pagastā nav tādu 
lauksaimniecībā izmantojamo zemju, 
kas atbilstu kā nacionālās nozīmes 
lauksaimniecības teritorijas 
(pamatojoties uz MK noteikumos 
nr.684: Noteikumi par nacionālās 
nozīmes lauksaimniecības teritorijām 
izvirzītajiem kritērijiem). 

1)Izlabots 
 
 
 
 
2)Izlabots(papildināts) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3)Izlabots (papildināts) 
 
 

2. VAS „Latvijas 
Valsts ceļi”, 
Latgales reģions, 
Jēkabpils nodaļa 
(27.07.2005.g., 
Nr.4.6.7./80); 

1)nosacījumos ievērtēt, ka 
nepieciešams apbūvi plānot tādā 
attālumā no ceļa, kas neprasa tehniskus 
risinājumus tās aizsardzībai pret 
autotransporta radīto troksni, izplūdes 
gāzēm un putekļiem. 

1) Noteiktie aizsargjoslu platumi valsts 
autoceļiem ciemu teritorijās nav 
samazināti – dzīvojamā apbūve 
autoceļu aizsargjoslās nav paredzēta. 
 
 
 
 
 
 

3. Zemgales attīstības 
aģentūra 
(01.09.2005., Nr.1-
7/145); 

1)Tiek prasīti drukas un stila kļūdu 
labojumi 

1) Izlabots 
  
 
 
 

4. LR Valsts Zemes 
dienesta 
Vidusdaugavas 
reģionālā nodaļa, 
(17.08.2005., 
Nr.2A-6.1./2036); 

1)Novērst nepilnību aizsargjoslu 
attēlošanā ap kapsētām un notekūdeņu 
attīrīšanas iekārtām. Robeža jāattēlo ar 
Generate Zone; 
 
2)Apdzīvotu vietu teritorijā (Dubultu 

1)Izlabots 
 
 
 
 
2)Izpildīts 
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 un Vidsalas ciems) plānojuma grafisko 
daļu izstrādāt digitālā veidā LKS-92 
sistēmā ar M:5000 noteiktību.  

5. VAS „Latvenergo” 
ZET (16.09.2004., 
Nr. 36M500-19/98) 

1)pozitīvs atzinums; - 
 
 
 
 

6. Valsts 
Ugunsdzēsības un 
glābšanas dienests, 
Jēkabpils brigāde 
(29.08.2005., 
Nr.22/23-180) 

1)Kalna pagasta teritorijas plānojuma 
p. 6.2.1. „Ūdensapgāde” jāpapildina ar 
datiem par teritorijas ūdensapgādes 
nodrošinājumu ugunsgrēku dzēšanas 
vajadzībām; 
 
2)Punktā 4.14.3. „Ugunsdrošības 
attālumu prasības” ugunsdrošības 
attālumu starp dzīvojamām, 
sabiedriskām un rūpniecības 
uzņēmumu palīgēkām jāparedz 
atbilstoši „Valsts ugunsdrošības 
noteikumi” un LBN 201-96 
„Ugunsdrošības normas” prasībām. 

1)Ūdensņemšanas vietas 
ugunsdzēsības vajadzībām ir 
norādītas Paskaidrojuma raksta 5.3. 
nodaļā „Paaugstināta riska objekti un 
civilā aizsardzība „(63.lpp.) 
 
2)Izpildīts 

7. A/S „Latvijas 
Gāze”, Stratēģijas 
un attīstības daļa 
(17.08.2005., 
Nr.14-1-1/2349) 

1)izlabot redakciju no „Pagasta 
iedzīvotāji savām vajadzībām izmanto 
balonu gāzi, ko piegādā A/S „Latvijas 
Gāze”” uz „Pagasta iedzīvotāji savām 
vajadzībām izmanto šķidrināto gāzi, ko 
piegādā SIA „Latvijas propāna gāze””. 

1)Izlabots 

8. VA „Sabiedrības 
veselības aģentūra” 
Jēkabpils filiāle 
(18.08.2005., Nr.4) 

1) Pozitīvs atzinums  - 

9. SIA „Lattelekom”, 
(07.09.2005., 
Nr.29.5-3/577) 

1)Pozitīvs atzinums - 

10. Daugavpils 
reģionālā vides 
pārvalde, 
(30.08.2005., 
Nr.2.5.-29/2682) 

1)Kalna pagasta teritorijas plānojumā 
nav ietverti visi Daugavpils RVP 
izsniegtie nosacījumi, kurus 
nepieciešams ņemt vērā plānojot Kalna 
pagasta teritorijas dabas vērtību 
saglabāšanu: 
  1.1.)zemes īpašumus dabas liegumos 
aizliegts sadalīt zemes vienībās, kas ir 
mazākas par 10ha; 
  1.2.)būvniecības dabas liegumā 
pieļaujama atbilstoši pašvaldības 
teritorijas plānojumam, ievērojot 
normatīvos aktos un dabas aizsardzības 
plānā noteikto kārtību un 
ierobežojumus; 
 
2)Nav ņemti vērā nosacījumi, kurus 
nepieciešams ņemt vērā apsaimniekojot 
Kalna pagasta administratīvajā 
teritorijā esošās ūdensteces un 
ūdenstilpnes, tanī skaitā: 

1)papildinātas apbūves noteikumi 
n6.1.odaļas  apakšnodaļas 6.1.2.un 
6.1.3. „Minimālā zemes gabala 
platība”. 
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  2.1.)plānojumā paredzēt zvejas tiesību 
pārņemšanu pašvaldības pārziņā Kalna 
pagasta teritorijās esošajos ūdeņos (šim 
nolūkam nepieciešams pārskatīt 
vienošanās protokolu ar Valsts 
Zivsaimniecības pārvaldi); 
  2.2.)teritorijas plānojumā noteikt 
ūdenstilpju un ūdensteču prioritāros 
izmantošanas veidus; 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3.)noteikt ūdens bioloģisko resursu 
izmantošanas veidus, kas būtu 
piemēroti konkrētajām ūdenstilpnēm. 
Iespējamie izmantošanas veidi: 
   - makšķerēšana; 
   - rūpnieciskā zveja; 
   - licencētā amatierzveja – 
makšķerēšana; 
   - licencētā rūpnieciskā zveja; 
   - zivkopība – akvakultūras 
uzņēmējdarbība, specializētā zivju 
audzēšana; 
  2.4.)plānā paredzēt pasākumus zivju 
resursu saglabāšanai un palielināšanai; 
  2.5.)plānā atspoguļot jautājumu par 
mazizmēra kuģošanas līdzekļu 
reģistrācijas nepieciešamība; 
 
 
3)papildināt I sējuma (Paskaidrojuma 
raksts), 3.11. sadaļu ar informāciju par 
to, ka darbības īpaši aizsargājamās 
dabas teritorijās regulē LR likuma „Par 
īpaši aizsargājamām teritorijām”, LR 
MK 22.07.2003. noteikumu NR.415 
„Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju 
vispārēji aizsardzības un izmantošanas 
noteikumi”, apstiprināto īpaši 
aizsargājamo dabas teritoriju 

2.1. Zvejas tiesību pārņemšana nav 
teritorijas plānojumā risināms 
jautājums. 
 
 
 
2.2. Dabas liegumos prioritārā 
izmantošana ir noteikta dabas 
aizsardzība, jo nav izpētes datu, kas 
ļautu prognozēt citas izmantošanas. 
Nav iedzīvotāju iesniegumu vai biznesa 
plānu, uz kuru pamata plānot, 
piemēram, rūpniecisko zveju. Lielākā 
daļa ūdenstilpju ir pagasta pārziņā 
un tām nosakāms izmantošanas 
mērķis- makšķerēšana, Vārzgūnes 
ezeram, Dubultu dīķim, Krūkliņu 
ūdenskrātuvei – rekreācija un 
makšķerēšana. Ūdenstilpnēm 
aizsargājamās teritorijās 
apsaimniekošanas mērķus noteiks 
apsaimniekošanas plāni. (sk.IV 
sējumu „Grafiskā daļa” kartes, 
Paskaidrojuma raksts, I sējums 
(.nodaļa „Teritorijas plānojuma 
risinājumi”) 
 
2.3.Ūdenstilpju bioloģisko resursu 
izmantošanas plānošana nav teritorijas 
plānojuma sastāvdaļa, ja pašvaldība 
nav izvirzījusi tādu mērķi. Konkrētām 
ūdenstilpnēm vai tecēm ir jāizstrādā 
individuālie apsaimniekošanas 
noteikumi. 
 
 
 
 
 
2.4.Nav teritorijas plānojuma 
uzdevums 
2.5.Šim mērķim nepieciešami atsevišķi 
pašvaldības sasitošie noteikumi. Šobrīd 
nepieciešamības pēc šādiem 
noteikumiem nav. 
 
3)papildināts 
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apsaimniekošanas plānu un individuālie 
apsaimniekošanas noteikumu prasības; 
 
4)I sējuma 22lpp., 4. atkāpē no augšas 
ir norādīts, ka dziļurbumu raksturojums 
ir dots 6. tabulā, bet I sējumā nav 
pievienota 6. tabula; 
 
5)I sējuma 23. lpp., 2. atkāpē no 
augšas, 2. apakšpunktu izteikt sekojošā 
redakcijā – ja vidēji diennaktī tiks 
iegūts 10m3 un vairāk pazemes ūdens 
vai arī ūdensapgādes pakalpojumiem 
tiks nodrošinātas vairāk nekā 50 
fiziskas personas, tad saskaņā ar LR 
MK 23.12.2003. noteikumu Nr.736 
„Noteikumi par ūdens resursu 
lietošanas atļauju” prasībām, 
reģionālajā vides pārvaldē jāsaņem 
ūdens resursu lietošanas atļauja; 
 
6)I sējuma 23. lpp., 3.8. sadaļas pirmajā 
atkāpē ir norāde uz spēku zaudējušiem 
LR MK 08.07.1997. noteikumiem Nr. 
239 „Zemes dzīļu izmantošanas 
noteikumi”. Ar 21.06.2005. ir spēkā 
stājušies LR MK noteikumi Nr. 449 
„Zemes dzīļu izmantošanas licenču un 
bieži sastopamo derīgo izrakteņu 
ieguves atļauju izsniegšanas, kā arī 
ģeoloģiskās informācijas izmantošanas 
vispārīgā kārtība” un derīgo izrakteņu 
ieguve ir jāveic atbilstoši augstāk 
minēto noteikumu prasībām; 
 
7)I sējuma 31. lpp., 3.11. sadaļu 
papildināt ar informāciju par to, ka 
īpaši aizsargājamās dabas teritorijās: 
  7.1.)dabas liegumā „Klaucānu un 
Priekulānu ezeri” darbības reglamentē 
MK noteikumu Nr. 415 no 22.07.2003. 
„Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju 
vispārēji aizsardzības un izmantošanas 
noteikumi” 5. sadaļa, LR 02.03.1997 
likums „Par īpaši aizsargājamām dabas 
teritorijām” un dabas lieguma 
„Klaucānu un Priekulānu ezeri” dabas 
aizsardzības plāns, kas apstiprināts 
11.02.1998.; 
  7.2.)Dabas liegumos „Nomavas 
purvs”, „Spuļģu purvs”, „Kaušņu 
purvs”, Saltais purvs, „Ābeļi”, 
„Dimantu mežs” darbības reglamentē 
MK noteikumu Nr. 415 no 22.07.2003. 
„Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju 
vispārēji aizsardzības un izmantošanas 
noteikumi” 5. sadaļa, LR likuma „Par 

 
 
 
4)Neprecizitāte, urbumu raksturojums 
ir pievienots Paskaidrojuma raksta I 
pielikumā, tekstā nepareiza norāde uz 
6. tabulu. 
 
5)Izlabots. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6)Izlabots 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7)Izlabots, papildināts 
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īpaši aizsargājamām dabas teritorijām”; 
 
8)precizēt esošo artēzisko urbumu 
skaitu Kalna pagasta teritorijā. Norādīt 
aizsargjoslas ap artēziskajiem 
urbumiem, un iezīmēt artēziskos 
urbumus, aizsargjoslas ap tiem 
teritorijas kartē. Teritorijas plānojumā 
izanalizēt artēzisko aku patreizējo 
stāvokli atbilstoši to izmantošanai un 
nepieciešamības gadījumā paredzēt to 
tamponāžu; 
 
9)I sējuma 41 lpp norādīts, ka Kalna 
pagastā nav noteikti vietējās nozīmes 
aizsargājamie dabas objekti un par 
tādiem var uzskatīt visus potenciālos 
dižkokus, bet II sējuma 94.lpp ir 
norādīts, ka Kalna pagastā ir 1 dižkoks 
– dabas piemineklis. Norādīt vai Kalna 
pagasta teritorijā ir noteikti dižkoki 
(dabas pieminekļi), norādīt dižkoku 
(dabas pieminekļu) skaitu; 
 
 
 
 
 
10) II sējuma 48. lpp 4.23. sadaļā 
iekļaut dzīvnieku novietņu plānošanas 
veikšanu; 
 
 
11)II sējumā plānojot 
inženierkomunikāciju izbūvi Kalna 
pagasta teritorijā, pievērst uzmanību, ka 
no 01.04.2005. stājas spēkā LR MK 
28.12.2004. noteikumi Nr. 1069 
„Noteikumi par ārējo 
inženierkomunikāciju izvietojumu 
pilsētās, ciemos un lauku teritorijās”, 
kuri nosaka ārējo inženierkomunikāciju 
izvietojumu pilsētās, ciemos un lauku 
teritorijās; 
 
12)II sējumā izvērtēt un iekļaut 
lauksaimniecībā izmantojamo zemju un 
meža zemes transformācijas iespējas; 
 
 
 
 
13)Kalna pagasta teritorijas 
plānojumam pievienotajā teritorijas 
kartes „Kalna pagasta esošā teritorijas 
izmantošana un aizsargjoslas” 
eksplikācijas plānā nav atzīmētas 

 
 
8)Kalna pagastā ir 26 artēziskie 
urbumi, to uzskaitījums un statuss dots 
Paskaidrojuma raksta I pielikumā. 
 
 
 
 
 
 
 
 
9)Kalna pagasts nav noteicis minētos 
dižkokus kā dabas pieminekļus, tas ir 
tikai teritorijas plānojuma ieteikums. 
Apbūves noteikumu 8. nodaļā 
„Aizsargājamās dabas teritorijas” ir 
minēti visi nosauktie koki. Oficiāla 
dižkoka statuss ir tikai Parastajai 
liepai. Valsts nozīmes 
aizsargājamam dižkokam, kas  aug 
saimniecības „Vagulāni” teritorijā. 
Pārējiem (potenciālajiem 
dižkokiem) statuss nav noteikts, tie 
ir parādīti plānojumā, jo uzskatāmi 
par saudzējamiem. 
10)Jaunu ferma būvniecība nav 
paredzēta ciemos, citas prasības 
(attālumi) ir noteikti apbūves 
noteikumu 4.23.noadaļā „Sanitārās 
aizsargjoslas” 
11)Izlabots. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12)Papildināts apbūves noteikumi 
6.2.11. punkts. Transformācija atļauta 
likumdošanā noteiktajā kārtībā gan 
meža zemēs, gan lauksaimniecības 
zemēs atļautās izmantošanas 
nodrošināšanai, likumdošanā noteiktajā 
kārtībā. 
 
13)esošajā izmantošanā aizsargjoslas 
netiek uzrādītas. Kartes nosaukums ir 
„Ķalna pagasta teritorijas esošā 
izmantošana” (M 1: 10 000) 
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aizsargjoslas.  
11. Valsts kultūras 

pieminekļu 
aizsardzības 
inspekcija, 
Jēkabpils rajona 
galvenais valsts 
inspektors 
(22.07.2005., Nr. 
25) 

1)Kartogrāfiskajā materiālā ap kultūras 
pieminekļiem novilkt 500 m 
aizsardzības zonas; 
 
2)precizēt kartogrāfiskajos materiālos 
Biržu pilskalna un Minsteru senkapu 
simbolu novietni plānā; 
 
3)papildināt 7. nodaļā 
„Kultūrvēsturiskais mantojums” 
dokumentu kultūras pieminekļu 
aizsardzībai: 
  a)LR MK 26.08.2003. Noteikumi Nr. 
474. „Noteikumi par kultūras 
pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, 
izmantošanu, restaurāciju, valsts 
pirmpirkuma tiesībām un vidi 
degradējošo objekta statusa 
piešķiršanu” , kurš nosaka kultūras 
pieminekļu aizsardzību un 
izmantošanu; 
  b) LR MK Noteikumi Nr.506 no 
25.11.1992. vairs nav spēkā un no 
uzskaitījuma izslēdzami; 
 
4)tekstuālajā daļā minēt, ka visi darbi 
kultūras pieminekļos un to aizsardzības 
zonās saskaņojami ar Valsts kultūras 
pieminekļu aizsardzības inspekciju 
(VKPAI), Rīgā, Mazā Pils ielā 19 un 
veicami pēc VKPAI saskaņotajiem 
projektiem un ar VKPAI izdotajā 
rakstiskajām atļaujām veikt darbus 
kultūras piemineklī vai tā aizsardzības 
zonā. 

1)Izpildīts. Aizsargjoslas jau ir attēlotas 
kartogrāfiskajā materiālā  (M 1: 10000) 
„Kalna pagasta teritorijas plānotā 
izmantošana un aizsargjoslas” 
2)Izpildīts. 
 
 
 
3)Izpildīts 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4)Izpildīts 

12. Lauku Atbalsta 
Dienests 
Viduslatvijas 
reģionālā 
lauksaimniecības 
pārvalde 
(12.08.2005., 
Nr.1.1.-10/1804) 

1)Vārzgūnes ezerā ietekošā un iztekošā 
upe ir Vārzgūnes upe N-18 nevis 
Bērzaine (vadoties pēc 
ūdenssaimniecības iecirkņu 
klasifikatora ŪSIK (11.05.2005. 
Nr.6.3.-1/622)). 

1)Izlabots. 

13. Latvijas Vides, 

ģeoloģijas un 

meteoroloģijas 

aģentūra 

(27.07.2005. Nr.4-

3/2460) 

1)ierosinām Teritorijas izmantošanas 
un apbūves noteikumu ceturtās nodaļas 
4.3. punktu papildināt ar jauniem 
apakšpunktiem: 
  a)aizliegts izmantot zemi, ēkas un 
citas būves, nenovēršot esošo vides 
piesārņojumu; 
  b)aizliegts veikt būvniecību piesārņotā 
teritorijā 

1)Noraidīts. Pagastā esošās piesārņotās 
teritorijas ir noteiktas kā rekultivējamās 
teritorijas. 
 

14. Dabas aizsardzības 1) 1.3.Saistība ar citiem plānošanas 
dokumentiem. Nepieciešams precizēt 

Informācija zināšanai. Ir izpildīts 
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pārvalde 

(06.09.2005., 

Nr.3.3/100) 

informāciju par dabas aizsardzības 
plāniem: šobrīd dabas aizsardzības 
plāni tiek izstrādāti dabas liegumiem 
„Ābeļi” un „Klaucānu un Priekulānu 
ezeri”; 
 
2)4.6.Dabas vērtības – nav ieteicams 
iekļaut informāciju par melnā stārķa 
ligzdošanu „Dimantu mežā” un 
„Ābeļos”, jo tas veicinātu sabiedrības 
interesi par šīm teritorijām un tādējādi 
varētu traucēt melno stārķu ligzdošanu. 
Nav vēlams sniegts informāciju par 
peldošā ezerrieksta konkrētām 
atradnēm. Jāizvērtē, vai nepieciešams 
pārrakstīt MK noteikumu Nr. 415 
„Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju 
vispārējie aizsardzības un izmantošanas 
noteikumi” saturu. Nevajag minēt 
konkrēti, kādām sugām izveidoti 
mikroliegumi, jo sakarā ar to, ka 
mikroliegumu kontūras iezīmētas kartē, 
varētu tikt veicināta sabiedrības 
interese par šīm teritorijām; 
 
3)9.Plānošanas dokumenta un tā 
īstenošanas būtiskas ietekmes uz vidi 
novērtējums – nepieciešams vērtējums 
par to, kā plānojumā paredzētās 
darbības ietekmēs NATURA 2000 
teritorijas – dabas liegumus. Īpaši 
aizsargājamās dabas teritorijas var 
ietekmēt arī tādas darbības, kas notiek 
ārpus šīm teritorijām; 
 
4)vides pārskatā trūkst šādas 
informācijas – plānošanas dokumenta 
īstenošanas iespējamās būtiskās 
pārrobežu ietekmes novērtējums; 
plānošanas dokumenta iespējamās 
alternatīvas, to izvēles pamatojums; 
iespējamie kompensēšanas pasākumi; 
 
5)vides pārskata gala redakcijas 
sagatavošanā jāpievērš uzmanība teksta 
korekcijai (terminu lietojums un izvēle, 
gramatiskās kļūdas) un nodaļu 
numerācijai. 

 
 
 
 
 
 
2)Paliek informācija tekstā , 
mikroliegumu robežas tiek parādītas 
kartogrāfiskajā materiālā ar kontūru. 
Informācija par mikroliegumiem un 
aizsargājamām teritorijām, to dabas 
vērtībām ir publiski pieejama tādējādi 
to nevar uzskatīt par slepenu. 
Informācija par MK noteikumu Nr.415 
prasībām tiek ievietota saskaņā ar 
Daugavpils RVP nosacījumiem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3)Plānojuma izstrādes gaitā nav iegūta 
informācija par tādām plānotām 
darbībām dabas liegumos vai to 
tuvumā, kas varētu būtiski ietekmēt 
dabas liegumus. (Vides pārskats 
7.nodaļa, 33.lpp.). 
 
 
 
 
4) Pārrobežu ietekme nav 
konstatēta. Plānošanas dokumentam 
netiek izstrādātas alternatīvas, 
kompensēšanas pasākumi nav 
nepieciešami un netiek 
paredzēti.(Vides pārskats 42.lpp.) 
 
5)Izlabots 

15. AS „Latvijas 

Valsts meži” 

Dienvidlatgales 

mežsaimniecība 

(03.08.2005., Nr. 

1)Atzīmēt, ka visas īpaši aizsargājamās 
dabas teritorijas iekļaujas AS „Latvijas 
Valsts mežu” pārvaldījumā esošajās 
zemēs. Perspektīvās darbības, ko nevar 
šobrīd konkrēti norādīt, būtu zemes 
dzīļu izpēte, meliorācijas sistēmu 
atjaunošana, un varbūt jaunu atzaru 
būve, ceļu būve un rekonstrukcija, kā 
arī lauksaimniecības platību iespējamā 

1)Papildināts 
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4.1.-

1.2./12399/05/69 

apmežošana, atpūtas vietu izveidošana 
pie AS „LVM” ceļiem un ūdenstilpnes. 
Plānojot darbības, tās tiks saskaņotas ar 
pašvaldību. 

16. „Valsts meža 

dienests” Jēkabpils 

virsmežniecība 

(12.08.2005., Nr. 

324/5-2) 

Izlabot sekojošas neprecizitātes: 
 1)Apbūves noteikumu daļā: 
   a)9.lpp nav paskaidrots, kāpēc Kalna 
pagasta iedzīvotājiem ar jautājumiem 
par apbūves noteikumu prasībām būtu 
jāvēršas Valmieras rajona Būvvaldē; 
   b)51.lpp. ir nodaļa 4.27.6. „Koku 
ciršana”, kas pilnīgi neprecīza un 
jāpārstrādā. Koku ciršanu meža zemēs 
regulē „Meža likums” (24.02.200.), 
konkrēti III nodaļa un MK noteikumi 
Nr. 152 „Noteikumi par koku ciršanu 
meža zemēs” (09.04.2002.). Kārtību, 
kādā tiek veikta koku ciršana nemeža 
zemēs, nosaka MK noteikumi Nr. 416 
„Kārtība koku ciršanai ārpus meža 
zemes” (28.11.2000.) ar grozījumiem 
Nr. 270, kas stājās spēkā ar 2005. gada 
27. aprīli. 
 
 2)Paskaidrojuma daļā: 
   a)nesaiste 30. un 31. lpp., kur 
uzskaitītas īpaši aizsargājamās dabas 
teritorijas Kalna pagastā – 30.lpp. nav 
nosaukti visi dabas liegumi; 
   b)30.lpp. precīzāka redakcija būtu 
tekstam „Vides aizsardzības nolūkos 
gan valsts mežos, gan privāto meža 
īpašnieku un pašvaldības mežos, 
atbilstoši pastāvošajai likumdošanai, 
tiek noteikti...” (nevis „visu īpašnieku 
mežos”). Tas pats arī vides pārskata 
daļā 12. lpp.; 
   c)37.lpp atkāpē par Kaušņu purvu ir 
minēts, ka konstatēta kailcirte. Dabas 
liegumos kailcirtes ir aizliegtas. Ja tas 
ir blakus liegumam, tad tekstā tā arī 
jānorāda. Esošajā redakcijā tas nav 
skaidri pateikts; 
   d) 37.lpp. atkāpē par dabas liegumu 
„Ābeļi” minēts Kraukļu purvs, kas 
atrodas Ābeļu nevis Kalna pagastā; 
   e)40.lpp. neprecīza atkāpe par zemes 
īpašuma tiesībām un zemes lietojuma 
tiesībām. Apsaimniekotājs ir AS 
„Latvijas valsts meži” Dienvidlatgales 
mežsaimniecība. Jēkabpils 
virsmežniecībai ar attiecīgajām 
mežniecībām ir uzraudzības un 
kontroles funkcijas; 
   f)visā projekta tekstā arī neprecīzi, 
MK noteikumiem neatbilstoši dabas 

 
1)a)Neuzmanības kļūda. Izlabots. 
 
 
 
 
b)izlabots 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2)a)izlabots 
 
 
 
 
b)izlabots 
 
 
 
 
 
 
 
c)Šī informācija ir iegūta no LVA datu 
bāzes „Aizsargājamās dabas teritorijas” 
un nav precizēta, svītrots no teritorijas 
plānojuma.  
 
 
d)izlabots, norādīts tekstā. 
 
e)Informācija. Neprecīzs domas 
formulējums, nav saprotama jēga un 
konteksts. 
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liegumu nosaukumi, kas dažādās vietās 
atšķirīgi vienai un tai pašai teritorijā. 

17. Viesītes pilsētas ar 

lauku teritoriju 

dome 

(05.08.2005., Nr. 

1-10.1/121) 

1) Pozitīvs atzinums - 

18. Aknīstes pilsētas ar 

lauku teritoriju 

dome 

(01.08.2005., Nr.1-

11/248) 

1)Pozitīvs atzinums - 

19. Salas pagasta 

padome 

(31.08.2005., Nr.1-

11/1122) 

1)Pozitīvs atzinums - 

20. Leimaņu pagasta 

padome 

(19.07.2005., 

Nr.10/3) 

1)Pozitīvs atzinums - 

21. Elkšņu pagasta 

padome 

(07.09.2005., Nr. 

3-27/227) 

1)Pozitīvs atzinums - 

22. Vides pārraudzības 

valsts birojs 

(28.10.2005., Nr. 

7-04/2569) 

Pozitīvs atzinums. Ieteikums papildināt 
plānojumu ar izvērtējumu par derīgo 
izrakteņu izmantošanas iespējām un to 
ietekmi uz Natura teritorijām.  

Uzskatām, ka dentālāku informāciju kā 
paskaidrojuma raksta 3.8. nodaļā 
„Derīgie izrakteņi” šobrīd nav 
iespējams sagatavot. Ir saņemts tikai 
viens pieteikums grants ieguvei – 
blakus esošam grants karjeram atradnē 
Ļaukāres”, kas atrodas nomaļus no 
Natura 2000 teritorijām.  Uz šīs 
atradnes ir Uzbūvēts viss Vidsalas 
ciems. 

23. LR Reģionālās 

attīstības un 

pašvaldību lietu 

ministrija 

(10.11.2005., Nr.1-

Iebildumi:  
13.3,4. punkti – nav izpildīts – 
sabiedriskās apspriešanas II posmā nav 
izstādīti attīstības programma un 
pārskats par iedzīvotāju 
priekšlikumiem. 
 
20.3. Nav norādītas teritorijas, kurām 

Attīstības programma bija izstādīta un 
pieejama visiem interesentiem visu 
sabiedriskās apspriešanas laiku. 
Iedzīvotāju priekšlikumi I posmā netika 
saņemti.. 
 
 
Apbūves noteikumi nosaka kādas 
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22/11153/8666) obligāti izstrādājami detālplānojumi. 
 
 
 
 
 
21.6. ziņojums par plānojuma atbilstību 
plānošanas reģiona teritorijas 
plānojuma un rajona pašvaldības 
teritorijas plānojuma prasībām. 
 
25.3.3. Tas pats , kas 20.3. 
 
26.11.prasības ēku un būvju 
konstruktīvajām daļām un elementiem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26.12.Nav noteiktas prasības ārtelpas 
elementiem 
 
 
 
 
 
 
26.14. Nav noteiktas prasības jaunai 
satiksmes infrastruktūrai un esošās 
infrastruktūras rekonstrukcijai. 
 
 
26.18. Prasības ēku un būvju 
rekonstrukcijai. 
26.19. Nav noteiktas prasības teritorijas 
ēku un būvju uzturēšanai 
26.20. Nav noteiktas prasības ēkas un 
būves vai to daļu funkcionalitātes 
maiņai. 
 
26.22.Nav noteiktas prasības teritorijas 
labiekārtojumam un elementiem, to 
vizuālajam un mākslinieciskajam 
noformējumam. 
 
 
 
 
 
26.26. Nav noteiktas prasības derīgo 
izrakteņu atradnēm 
 

prasības ir jāievēro izstrādājot 
detālplānojums. Pašvaldība, ja tas būs 
nepieciešams kāda konkrēta objekta 
būvniecībai var pieņemt lēmumu par 
detālplānojuma izstrādi. Pašreiz šādas 
teritorijas netika identificētas. 

Šis ziņojums ir ievietots 
Paskaidrojuma raksta 1.nodaļas 1.2. 
apakšnodaļā „Ziņojums par 
plānojuma atbilstību augstāka līmeņa 
plānošanas dokumentiem”(7.lpp.) 
Šādas teritorijas nav nepieciešamas un 
netiek noteiktas. 
Ir Apbūves noteikumu 4.15.nodaļā  
“Ēku un būvju augstums, stāvu 
skaits”.  
 4.8. sadaļā “Apbūvi raksturojošie 
rādītāji ir noteikts, ka” Katram 
zemes izmantošanas veidam apbūvi 
raksturojošie rādītāji ir doti 6. 
nodaļā “Atsevišķu teritoriju 
izmantošanas noteikumi”, atbilstoši 
konkrētās teritorijas izmantošanai.” 
Noteikts nodaļās „4.9. „Apgaismes 
ķermeņi” un 4.10. „Kioski, nojumes, 
paviljoni u.c. mazās arhitektūras 
formas.” 4.16. „Žogi un prettrokšņa 
sienas”. 4.17. „Fasādes, jumti, 
notekcaurules”, 4.18. Skatlogi, 
reklāmas, mazās arhitektūras formas 
Jauna satiksmes infrastruktūra 
plānojumā nav paredzēta, paredzēta 
autoceļa ’Siliņi –Aknīste 
asfaltēšana(valsts nozīmes autoceļš) 
 
Papildināts. Noteiktas 4.32.punktā. 
 
Papildināts. Noteiktas 4.33. punktā. 
 
Papildināts. Noteiktas 4.34. punktā. 
 
 
 
Daļēji noteiktas nodaļās Noteikts 
nodaļās „4.9. „Apgaismes ķermeņi” un 
4.10. „Kioski, nojumes, paviljoni 
u.c. mazās arhitektūras formas.” 
4.16. „Žogi un prettrokšņa sienas”. 
4.17. „Fasādes, jumti, 
notekcaurules”, 4.18. Skatlogi, 
reklāmas, mazās arhitektūras formas 
 
Noteiktas 4.35.punktā. 
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Atkārtoti minēts, ka nav ziņojuma par 
vietējās pašvaldības teritorijas 
plānojuma atbilstību augstāka līmeņa 
teritorijas plānojuma prasībām. 
 
 
Nav uzrādītas nacionālas nozīmes 
lauksaimniecības teritorijas. 
 

 
Šis ziņojums ir ievietots 
Paskaidrojuma raksta 1.nodaļas 1.2. 
apakšnodaļā „Ziņojums par 
plānojuma atbilstību augstāka līmeņa 
plānošanas dokumentiem”(7.lpp.) 
Saskaņā ar VZD sniegto informāciju, 
Kalna pagastā nav lauksaimniecības 
zemju , kas atbilstu šādiem kritērijiem. 
Tas ir pateikts arī paskaidrojuma raksta 
7. lappusē. 
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6. CITI IZSTRĀDES UN SABIEDRISKĀS APSPRIEŠANAS MATERIĀLI 

 
6.1. Izsūtītās vēstules 

 
1.  „Par nosacījumu un informācijas sniegšanu Sējas pagasta teritorijas plānojuma izstrādei”, 

22.05.2005., Nr. 04/78/1-16; (Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas, Jēkabpils 
rajona inspektoram, Jēkabpils rajona padomei, Zemgales attīstības aģentūrai, Jēkabpils ETR, 
Ziemeļaustrumu elektriskie tīkli, VAS „Latvenergo”, Stratēģijas un attīstības daļai, A/S 
„Latvijas Gāze”, VAS „Latvijas Autoceļu direkcija” Latgales reģiona Jēkabpils nodaļai, SIA 
„Lattelekom”, Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Jēkabpils brigādei, Daugavpils 
reģionālās Vides pārvaldes Jēkabpils daļa, VA „Sabiedrības veselības aģentūra” Jēkabpils 
filiālei, „Valsts Meža dienesta” Jēkabpils virsmežniecībai, Valsts Zemes dienesta 
Vidusdaugavas reģionālajai nodaļai, VAS „Latvijas Valsts meži” Dienvidlatgales 
mežniecībai, Latvijas Vides ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūrai, Lauku atbalsta dienesta 
Viduslatvijas reģionālajai lauksaimniecības pārvaldei). 

 
2.  „Par Kalna pagasta teritorijas plānojuma uzsākšanu”, 14.09.2004., Nr. 04/79/1-8; (Ābeļu 

pagasta padomei, Aknīstes pilsētas ar lauku teritoriju domei, Dignājas pagasta padomei, 
Elkšņu pagasta padomei, Leimaņu pagasta padomei, Salas pagasta padomei, Viesītes 
pilsētas ar lauku teritoriju domei). 

 
3.  „Par nosacījumiem Kalna pagasta teritorijas plānojuma izstrādei”, 14.09.2004., Nr. 04/78-

13, 04/78-12 (SIA „Latvijas Mobilais Telefons”, SIA „TELE 2” . 
 

4. „Par atzinumu sniegšanu Kalna pagasta teritorijas plānojuma I redakcijai” 18.07.2005., Nr. 
3-8/538-558 (SIA „Lattelekom”, VAS „Latvijas Valsts ceļi”, AS „Latvijas Gāze” Stratēģijas 
un attīstības daļa, Viduslatvijas reģionālajā lauksaimniecības pārvalde, Jēkabpils rajona 
padome, VA „Sabiedrības veselības aģentūra” Jēkabpils filiāle, Valsts kultūras pieminekļu 
aizsardzības inspekcija Jēkabpils Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļa, Valsts 
ugunsdzēsības un glābšanas dienests Jēkabpils rajona brigāde, Valsts zemes dienesta 
Vidusdaugavas reģionālā nodaļa, VAS „Latvenergo” Ziemeļaustrumu elektrisko tīklu 
rajons, Valsts meža dienesta Jēkabpils virsmežniecība, VAS „Latvijas Valsts meži” 
Dienvidlatgales mežsaimniecība, Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra, 
Zemgales attīstības aģentūra, Daugavpils reģionālā vides pārvalde, Leimaņu pagasta 
padome, Aknīstes pilsētas ar lauku teritoriju dome, Viesītes pilsētas ar lauku teritoriju dome, 
Elkšņu pagasta padome, Salas pagasta padome, Ābeļu pagasta padome). 

 
5.   „Par atzinumu sniegšanu Kalna pagasta teritorijas plānojuma Vides pārskatam”, 

26.08.2005., Nr. 05/163, Dabas aizsardzības pārvaldei; 
 

6. „Par tīkla pārklājumu”, 24.03.2005., Nr. 3-8/454, SIA „Latvijas Mobilais Telefons”. 
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6.2. Saņemtās vēstules 
 
 

1. Vides pārraudzības valsts birojs „Par stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu”, 
15.02.2005., Nr. 7-04/324; 

 
2. Lauku Atbalsta Dienests Viduslatvijas reģionālā lauksaimniecības pārvalde „Par pagastu 

teritorijas plānojumu”, 12.04.2005., Nr.1.1.-10/798; 
 

3. LR „Valsts meža dienests”, Jēkabpils virsmežniecība (20.04.2005., Nr. 189/1-16); 
 

4. SIA „Latvijas Mobilais Telefons”, 12.05.2005., Nr. 1421/05/IA. 
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6.3. Darba grupu un sabiedriskās apspriešanas materiāli 
 

1. Iedzīvotāju viedokļu noskaidrošanai izmantotās anketas paraugs; 

2. Vīzijas seminārs – sanāksmes materiāli (dalībnieku saraksts, prezentācija);  

3. Kalna pagasta teritorijas plānojuma 1.redakcijas sabiedriskās apspriešanas sanāksmes 

materiāli (protokols un dalībnieku saraksts); 
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Kalna pagasta 
teritorijas plānojums

2005-2017

SIA “REĢIONĀLIE PROJEKTI” 

APSPRIEŽAMIE JAUTĀJUMI

TERITORIJAS PLĀNOJUMA IZSTRĀDES 
UZDEVUMI (I.Urtāne)
ESOŠĀS SITUĀCIJAS RAKTSTUROJUMS
PASTAIGA PA VIDSALU UN DUBULTIEM  
(P.Grants)
PAGASTA ATTĪSTĪBAS MĒRĶI (I.Urtāne)
PRIORITĀTES
ZONĒJUMS

DAUGAVPILS

PREIĻU

JĒKABPILS
AIZKRAUKLES

MADONAS

Daugavpils

JēkabpilsAizkraukle

Preiļi

Ilūkste
Subate

KALNA PAG.

Madona

Rīga

L I E T U V A 

Rē
zek

ne

Polocka

Rēzekne

KALNA pagasta teritorijas plānojums

Darba uzdevums
LR likumdošana (likumi, MK 

noteikumi)

Valsts institūciju nosacījumi
JĒKABPILS rajona padome
Daugavpils reģionālā vides pārvalde
VZD Vidusdaugavasreģionālās nodaļa
VAS „Latvijas Valsts ceļi”
VAS “Sabiedrības veselības aģentūra” 
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests
A/S “Latvijas Gāze”
SIA “Lattelekom”
VAS “Latvenergo”
Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības
inspekcija u.c.

Iedzīvotāju priekšlikumiZemes īpašumu 
struktūra

Izstrādātie un izstrādes 
stadijā esošie 
detālplānojumi

Dabas aizsardzības plāni un citi 

noteikumi

Attīstības plānošanas 
dokumenti

Valsts un reģionālais līmenis

Dabas liegumi:

Nosaukums Natura kods Platība, ha 
Dimantu mežs LV0532900 182,75 
Klaucānu un Priekulānu 
ezers 

LV0505700 197,477 

Spuļģu purvs LV0505800 306,565 
Kaušņu purvs LV0505900 150,844 
Saltais purvs LV0506000 24,893 
Ābeļi LV0520000 325,423 
Nomavas purvs LV0505600 915,416 
Kopā  2103,368 
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SVN procedūra Pagastā nav nacionālas nozīmes 
LIZ

Pagastā ir meliorētās LIZ
Vērtīgākas LIZ (no rajona plānojuma)
Pārējā LIZ

Īpašumu struktūra

Upju baseinu apsaimniekošana

Kalna pagastu šķērso Daugavas un Lielupes ūdensšķirtne. Pagasta teritorijas D daļ
uz Lielupi tek Dienvidsusējas pietekas Arālīte, Supīte, Goba(Gobleja) un Orste. 
Pagasta Z daļu atūdeņo Ziemeļsusējas pietekas – Podvāze, Biržupe, Lakstīgalu grā
Vārzgūne, Ermīte, Bērzupīte, Alaudnīca. Kalna pagasta teritorija atrodas 2 
ūdensobjektu teritorijās Ziemeļdsusējas un Dienvidsusējas baseinos 

Galvenās reģiona prioritātes, uz kā 
balstīt attīstību :

Cilvēkresursu attīstība;
Infrastruktūras attīstība (t.sk. sakaru);
Sociālo pakalpojumu nodrošināšana 
pašvaldībā;
Atbalsts tūrisma attīstībai.

Pagasta pamatvērtības

Tīra, nepiesārņota vide;
Lauksamniecības un meža resursi;
Labs ceļu tīkls;
Dabas vērtības – retu sugu un biotopu 
esamība - melnais stārķis, ezerrieksts.
Pagastā atrodas 5 Eiropas nozīmes 
aizsargājamas dabas teritorijas.
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TERITORIJAS PLĀNOJUMA UZDEVUMI
Izstrādāt pagasta teritorijas zonējumu, pamatojoties uz 
augstāka līmeņa plānošanas dokumentiem, pašvaldības 
attīstības stratēģiju un institūciju nosacījumiem.
Attēlot kartē infrastruktūras objektus un teritorijas, norādīt to 
aizsargjoslas.
Veikt artēzisko urbumu, dižkoku inventarizāciju, dabas resursu 
atradņu apzināšanu.
Noteikt re kultivējamās teritorijas.
Paredzēt teritorijas atpūtas vietu iekārtošanai dabā, ciemu 
teritorijās.
Ievērtēt dabas liegumu teritorijās (NATURA 2000) noteiktās 
prasības.
Noteikt prioritāros atjaunojamos un uzlabojamos ceļa posmus.
Attēlot dabas un kultūras pieminekļus un to aizsargjoslas.

Iedzīvotāju aptaujas rezultāti

3
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Kalna pag.

Sfēras, kurās nepieciešami būtiski 
uzlabojumi

0 5 10 15 20 25

 Izglītības iestādes

Pirmsskolas izglītības iestādes

Kultūras iestādes

Veselības aizsardzība   

 Sociālā aprūpe   

Sadzīves pakalpojumi 

 Autoceļi 

 Komunālie pakalpojumi 

 Tirdzniecība 

 Telekomunikācijas 

Vides aizsardzība 

Prioritāri risināmie jautājumi

Autoceļa Siliņi- Aknīste asfaltēšana
Kultūras nama remonts
Skolas remonts
Medicīniskā+ sociālā aprūpe
Atkritumu apsaimniekošana
NAI Vidsalā
Sakaru uzlabošana

Priekšlikumi teritorijas plānojuma 
izstrādei

Atkritumu apsaimniekošana Dubultos, Vidsalā, 
šķirošana
Peldvietas izveide Dubultos
Sakopt pielūžņoto izcirtumu Vidsalas ciemā
Sakopt savu īpašumu
Rīkot talkas
Iekārtot brīvdabas estrādi
Iekārtot atpūtas zonas ciemos
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Kalna pagasta priekšrocības
Izglītības iestāde skola 6
Kultūras nams  4
Iespēja attīstīt lauku tūrismu 5
Daudz neizmantotas zemes
Tranzītceļš 2
Jēkabpils tuvums  2
ģeogrāfiskais stāvoklis
atbalstāmā reģiona statuss
grants krājumi  5
meži , ezeri  7
melnā seguma ceļš Birži- Ilūkste  3
dabas liegumi  3
ērta satiksme ar rajona centru un republikas pilsētām 3
grants ieguve ceļu uzlabošanai
Vidsalā laba satiksme
autoceļš Siliņi - Aknīste - tuvākais uz Lietuvas robežu Subatē
iespējas attīstīt bioloģisko un ekoloģisko lauksaimniecību
ezeri un purvi , līdzens reljefs
Klaucānu un Priekulānu ezeri ar ezerriekstu 4
Nomavas purvs - dzērvenes, mellenes

Novadu veidošana

Lauksaimniecība ir perspektīva!

piena lopkopība
23%

gaļas lopu 
audzēšana

15%
cūkkopība

11%
graudkopība

16%

bioloģiskā 
lauksaimniecība

10%

ekoloģiski tīras 
produkcijas 
audzēšana

9%

dzērveņu 
audzēšana

3%

tehnisko kultūru 
audzēšana 
(rapsis..)

13%

Tūrisms?

Kalna pagasta attīstības vīzija

Tīra, sakopta vide

Attīstīta lauksaimnieciskās produkcijas ražošana

Ir attīstīta sociālā infrastruktūra - pagastā 
darbojas skola, kultūras nams, ir sporta zāle

Labi uzturētais ceļu tīkls nodrošina satiksmi ar 
Jēkabpili, Daugavpili un vietējas nozīmes centriem 
– Aknīsti, Viesīti, Zasu.
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PASKAIDROJUMA RAKSTS

APBŪVES NOTEIKUMI

PĀRSKATS PAR    
PLĀNOJUMA  IZSTRĀDI

KARTES M 1: 10 000, 
M 1:  5000

PLĀNOJUMA SASTĀVDAĻAS

ZONĒJUMS

Dabas pamatnes teritorijas (Dabas liegumi 
meža teritorijas, upes un ezeri)

Lauksaimniecības teritorijas 
Mazsaimniecību teritorijas MA (minimālā 
platība – 2 ha,)

ZONĒJUMS

Lauku apbūves teritorijas (minimālā platība 0,5-
2 ha)

Mazsaimniecību teritorijas (minimālā platība 2 
ha)

Mazdārziņu teritorijas  -esošo zemes gabalu 
robežās

Mazstāvu dzīvojamā apbūve (minimālā platība 
2500 m2 –ciemu robežās)

ZONĒJUMS

Daudzdzīvokļu dzīvojamās teritorijas 
DD
Sabiedrisko iestāžu teritorijas S
Darījumu iestāžu teritorijas 
Jauktas dzīvojamās un darījumu 
iestāžu teritorijas (ciemos)
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7. IEDZĪVOTĀJU UN KAIMIŅU PAŠVALDĪBU PRIEKŠLIKUMI  

 
7.1. Iedzīvotāju priekšlikumi 
 

Kalna pagasta teritorijas plānojuma sabiedriskās apspriešanas pirmajā posmā netika saņemts 
neviens iedzīvotāju iesniegums, bet otrajā posmā saņemti pieci iedzīvotāju iesniegumi. (skat. 
nākamajā lpp) 

 
Nr. 
 p.k. 

Iesniedzējs Datums Priekšlikums Darbība 

1. Jānis 
Buculāns 

29.07.2005. Iekļaut teritorijas plānojumā 
saimniecības „Dimanti” zemes 
gabalus ar kadastra numuriem”: 
  1)5666 006 0066 – daļēja 
meža transformēšana, sakarā ar 
dīķa izveidošanu-jāizveido 
trases grāvju tīrīšanai un 
rakšanai; 
5666 006 0066 – 0,9 ha- dīķa 
izveidošanai; 
5666 006 0066 – apmēram 7ha 
lauksaimniecības zemes 
transformēt meža zemēs 
(perspektīvē); 
5666 006 0066 – apmēram 5 ha 
mazvērtīga meža nomaiņa uz 
augstvērtīgu; 
  2)5666 006 0064 – apmēram 4 
ha – dīķa izveidošana; 
5666 006 0064 – grāvju 
tīstīšana un rakšana – dīķa 
apgādei ar ūdeni; 
5666 006 0064 – apmēram 5 ha 
apmežošana tuvākajos gados; 
5666 006 0064 – 0.3 ha 
(pagalms) – perspektīvā 
dzīvojamās ēkas un 
saimniecības ēku būvniecība; 
  3)5666 006 0221 – 0.3902 ha 
(bijusī dispečeru ēka pie 
darbnīcām) – lielo koku 
nozāģēšana, dažādu ēku 
būvniecība, ūdensapgādes 
ierīkošana, kanalizācijas 
ierīkošana, dīķa atjaunošana. 

Teritorijas plānojumā šie kadastra 
numuri atbilst izmantošanai 
„Lauksaimniecības zeme”, kurā ir 
pieļaujamas minētās darbības. 
Priekšlikums akceptēts. 

2. Uģis 
Semjonovs 

29.07.2005. Iekļaut teritorijas plānojumā 
saimniecības Dubulti zemes 
gabalus ar kadastra numuriem: 
5666 003 0074 – 1,7 ha; 
5666 006 0146 – 3,0 ha; 
5666 006 0317 – 14,6 ha; 
5666 006 0318 – 27,2 ha; 
5666 006 0321 – 3,4 ha; 
5666 006 0324 – 11,6 ha; 

Priekšlikums akceptēts. Minētie 
kadastra numuri iekļauti zonējamā 
„Apmežojamās teritorijas” 



PĀRSKATS par Kalna pagasta teritorijas plānojuma izstrādi 

SIA “Reģionālie projekti”, 2005 
 

187

5666 006 0179 – 0.8 ha; 
transformēšanai meža zemēs. 

3. Ināra 
Semjonova 

29.07.2005. Iekļaut teritoriālajā plānojumā 
saimniecības Jaunsmiltaine 
zemes gabalu ar kadastra 
numuriem: 
5666 006 0093 – 2.6 ha; 
5666 002 0045 – 0.7 ha; 
5666 003 0061 – 3.8 ha; 
5666 006 0147 – 4.5 ha 
lauksaimniecības zemes 
transformēšanu meža zemēs. 

Priekšlikums akceptēts. Minētie 
kadastra numuri iekļauti zonējamā 
„Apmežojamās teritorijas” 

4. Jānis Gaida 26.07.2005. Uz zemes gabala ar kadastra 
numuru 5666 020 005 plānots 
veikt būvdarbus. 2006. gadā 
liellopu novietnes celtniecība 
120 liellopiem un mēslu 
krātuve. Turpmāko piecu gadu 
laikā plānots veikt dzīvojamās 
mājas renovāciju, uzbūvēt pirti 
un tehnikas novietni. 

Teritorijas plānojumā šie kadastra 
numuri atbilst izmantošanai 
„Lauksaimniecības zeme”, kurā ir 
pieļaujamas minētās darbības. 
Teritorijas novietojums ir piemērots 
fermas izbūvei. Priekšlikums 
akceptēts. 

5. Rasma 
Lācīte 

08.07.2005. Iekļaut plānojumā īpašuma 
„Vējiņi” kadastra Nr. 5666 004 
0093 lauksaimniecības zemes 
paredzamo transformāciju – 
apmežošanu. 

Priekšlikums akceptēts. Minētie 
kadastra numuri iekļauti zonējamā 
„Apmežojamās teritorijas” 
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7.2. Kaimiņu pašvaldību priekšlikumi 
 
Nr. 
p.k. 

Iesniedzējs Datums Priekšlikums Darbība 

1. Dignājas 
pagasta 
padome 

03.09.2004. Dignājas pagasta padome piedalās 
projektā ES LIFE02 
ENV/LV/000481 „Ziemeļsusējas 
upes baseina apsaimniekošanas 
sistēmas izveide, balsoties uz 
ekosistēmas pieeju un plašu 
sabiedrības līdzdalību lēmumu 
pieņemšanā vietējā līmenī”. 
Projektā piedalās 9 pagasti, t.sk. 
arī Kalna pagasts un Jēkabpils 
rajona padome. Projekts ir vērsts 
uz ūdens kvalitātes uzlabošanu 
pagastos. 

1)Informācija 

2. Aknīstes 
pilsētas ar 
lauku 
teritoriju 
dome 

22.09.2004. Ierosina: 
1)iekļaut Kalna pagasta teritorijas 
plānojumā valsts 1. šķiras un 
autoceļa P74 Siliņi-Aknīste 
asfalta seguma izbūvi 23.1 km 
garumā par valsts budžeta un ES 
fondu līdzekļiem; 
2)izskatīt iespēju par Kalna 
pagasta vai daļu tā teritorijas 
apvienošanos ar Aknīstes pilsētu 
ar lauku teritoriju un citiem 
kaimiņu pagastiem pēc to 
vēlēšanās. 

 
1)Ir iekļauts 
 
 
 
 
 
2)Nav iekļauts teritorijas plānojuma 
darba uzdevumā un tādēļ netiek 
izskatīts. 
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