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3. Pārskats par institūciju nosacījumiem un atzinumiem 
 

3.1. INSTITŪCIJU NOSACĪJUMI DETALPLĀNOJUMA IZSTRĀDĀŠANAI 

3.1.1.1. LR Valsts vides dienests Daugavpils reģionālā vides pārvalde 
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3.1.2. VAS „Latvijas Valsts ceļi”  
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3.1.3. LR Valsts zemes dienesta Dienvidlatgales reģionālā nodaļa 
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3.1.4. Krustpils novada būvvalde. 
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3.1.5. Valsts meža dienests. 
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3.1.6. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests 
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3.1.7. AS „Sadales tīkls” Austrumu reģiona nodaļa 
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3.1.8. VESELĪBAS INSPEKCIJA 
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3.2.  INSTITŪCIJU ATZINUMI DETALPLĀNOJUMA IZSTRĀDĀŠANAI 

3.2.1. LR Valsts vides dienests Daugavpils reģionālā vides pārvalde 
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3.2.2. VAS „Latvijas Valsts ceļi” 
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3.2.3. LR Valsts zemes dienesta Dienvidlatgales reģionālā nodaļa 
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3.2.4. VESELĪBAS INSPEKCIJA 
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3.2.5. Valsts meža dienests. 
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3.2.6. AS „Sadales tīkls” Austrumu reģiona nodaļa 
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3.1. ZIŅOJUMS PAR INSTITŪCIJU NOSACĪJUMU IEVĒROŠANU 

 

Veicot detālplānojuma izstrādi darba uzdevums paredz pieprasīt nosacījumus detālplānojuma izstrādāšanai, kā arī saņemt atzinumus par izstrādātā detālplānojuma 

atbilstību. 

Pieprasīti un saņemti nosacījumi no 7 valsts un pašvaldību institūcijām, kas nodrošina dažādu interešu pārstāvniecību un pakalpojumu sniegšanu sabiedrībai Jēkabpils 

novadā. Atzinumi par 1. redakciju saņemti no visām valsts un pašvaldības institūcijām un uzņēmumiem, kas devuši nosacījumus plānojuma izstrādāšanai. 

2. tabulā apkopoti institūciju nosacījumi un atzinumos izteiktās piezīmes. Komentāru ailē dots paskaidrojums, kā šīs atzinumu piezīmes iekļautas detālplānojuma galīgajā 

redakcijā, ja izteiktās piezīmes attiecas uz izstrādājamā detālplānojuma saturu un formu. Tās institūcijas prasības, kas attiecas uz pašvaldības rīcībām pēc plānojuma 

apstiprināšanas, piemēram, apstiprinātā plānojuma kopijas eksemplāra vai digitālā materiāla nosūtīšana institūcijai, nav komentētas. 

2 .  t a b u l a :  Institūciju nosacījumu un atzinumu kopsavilkums. 

N.p.k Nosacījumi Atzinums Plānojuma izstrādātāju 
komentārs 

1. LR Valsts vides dienests Daugavpils reģionālā vides pārvalde 

 1. Detālplānojumam jābūt izstrādātam saskaņā ar LR 22.05.2002 likuma „Teritorijas plānošanas 
likums" un LR MK 19.10.2004 noteikumu Nr. 883 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas 
noteikumi" prasībām. 

2. Plānā atzīmēt vides un dabas resursu aizsargjoslas, sanitārās un drošības aizsargjoslas 
saskaņā ar LR 05.02.1997 likuma „Aizsargjoslu likums" prasībām. Noteikt saimnieciskās 
darbības aprobežojumus dotajā teritorijā atbilstoši augstāk minētā likuma prasībām. Īpašu 
uzmanību pievērst  augstāk minētā likuma „Aizsargjoslu likums"  37.panta prasībām, kas paredz, 
ka applūstošās teritorijās aizliegts veikt teritorijas uzbēršanu un būvēt ēkas un būve. Detālplānā 
atzīmēt applūstošās teritorijas. 

3. Plānojot inženierkomunikāciju izvietojumu, jāievēro LR MK 28.12.2004 noteikumu Nr. 1069 
„Noteikumi par ārējo inženierkomunikāciju izvietojumu pilsētās, ciemos un lauku teritorijās" 
prasības. 

4. Plānojot nepieciešamās infrastruktūras attīstību, detālplānojumā atrisināt sadzīves un lietus 
notekūdeņu savākšanas un utilizācijas jautājumu (ievērojot ar LR MK noteikumiem Nr. 214 no 
15.06.1999 apstiprināta Latvijas būvnormatīva LBN 223 - 99 "Kanalizācijas ārējie tīkli un būves" 
un LR MK 22.01.2002 noteikumu Nr. 34 „ Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī" 
prasības). 

5. Detālplānojuma atrisināt ūdensapgādes jautājumu. Ievērot ar LR MK 01.02.2000. noteikumu 
Nr.38, Latvijas būvnormatīva LBN 222-99 ,,Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves’’, LR MK 

Valsts vides dienesta Daugavpils 
reģionālā vides pārvalde (turpmāk tekstā 
VVD Daugavpils RVP) saskaņā ar MK 
10.10.2009 noteikumu Nr. 1148. 
„Vietējās pašvaldības teritorijas 
plānojuma noteikumi" 12.3 p. prasībām 
izskatīja SIA „AAC" iesniegto 
detālplānojumu nekustamajām 
īpašumam „Gārdiņi" (kadastra Nr. 
56480010097 un 564810010097) Ābeļu 
pagastā, Jēkabpils novadā, un paziņo, ka 
attiecībā uz augstāk minēto 
detālplānojumu iebildumu nav. 

Vienlaicīgi lūdzam informēt VVD 
Daugavpils RVP par pieņemto lēmumu 
attiecībā uz augstāk minēto 
detālplānojumu. 

Izstrādātais 
detālplānojums atbilst  
DRVP izsniegto 
nosacījumu prasībām. 
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20.01.2004. noteikumu Nr. 43 ‘’Aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas vietām noteikšanas metodika’’ 
prasības. 

6. Detālplānojumā paredzēt teritorijā esošo koku maksimālu saglabāšanu. 
7. Detālplānojuma 1. Redakciju iesniegt VVD Daugavpils RVP izskatīšanai. 

2. AS „Sadales tīkls” Austrumu reģions 

 1. Izstrādājot detālplānojumu, nepieciešams parādīt esošos elektrotīklus  (330/110/6-20 kV 
apakšstaciju, 20, 10, 6, 0,4 kV EPL (gaisvadu un kabeļlīniju) un 20/0,4 kV vai 10/0,4 kV 
transformatora punktus, sadales punktus) un citus elektroapgādes punktus. Plānojumā attēlot 
esošo un plānoto elektroapgādes objektu ekspluatācijai paredzētās un noteiktās aizsargjoslas. 

2. Ievērot īpašuma lietošanas tiesību ierobežojumus elektropārvades līniju (EPL) aizsargjoslās, kas 
noteikti ar Aizsargjoslu likuma (pieņemts 1997. gada 5. februārī) 35.un 45.pantu, nodrošinot 
iespēju brīvai piekļuvei esošo inženierkomunikāciju apkalpei un rekonstrukcijai. 

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

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

 Detālplānojuma paskaidrojošā daļā ierosinām ietvert informāciju par aprobežojumiem, kas 
noteikti saskaņā ar pastāvošo likumdošanu un cilvēku drošību darbojoties elektroapgādes 
objektu tuvumā. Par vispārīgajiem aprobežojumiem, kas noteikti Aizsargjoslu likuma 
(pieņemts 1997. gada 5. februārī) 35. pantā un aprobežojumiem aizsargjoslās gar 
elektriskajiem tīkliem, kas noteikti 45. pantā. 

AS "Sadales tīkls" lūdz ietvert sekojošu informāciju par aprobežojumiem ap 
sekojošiem sadales tīkla objektiem: 20 kV elektrolīnijas trase mežu zemēs ir noteikta 13 
metru platā joslā, kas ir vienāda ar aizsargjoslas platumu ārpus pilsētām, ciemiem, kā arī 
pilsētu lauku teritorijās. 20 kV elektrolīnijas aizsargjosla pilsētās un ciemos ir 2,5 metru 
attālumā no līnijas ass. 0,4 kV elektrolīnijas trase mežu zemēs ir noteikta 5 metru platā 

Detālplānojuma pirmā redakcija īpašuma 
"Gārdiņi" (kadastra Nr. 56480010097; 
56480010096) Ābeļu pagasta, Jēkabpils 
novadā ir izstrādāts atbilstoši AS "Sadales 
tīkls" Ziemeļaustrumu reģiona 
izsniegtajiem nosacījumiem ar sekojošiem 
labojumiem: 3.1.1.1. punktu labot atbilstoši 
Aizsargjoslu likuma 16. pantu 
Aizsargjoslas gar elektriskajiem tīkliem. 

Atbilstoši Aizsargjoslu 
likuma 16. panta 
2.punktam Aizsargjoslas 
gar elektriskajiem tīkliem 
laboti apbūves 
noteikumu punkti:  
3.1.1.1. Minimālās 
aizsargjoslas platums  gar 
elektrisko tīklu gaisvadu 
līnijām pilsētās un ciemos; 
3.1.1.2. Minimālās 
aizsargjoslas platums gar 
elektrisko tīklu gaisvadu 
līnijām ārpus pilsētām un 
ciemiem, kā arī pilsētu 
lauku teritorijās. 
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joslā, bet 0,4 kV elektrolīnijas aizsargjosla ārpus pilsētām, ciemiem, kā arī pilsētu lauku 
teritorijās 6,5 metru attālumā no līnijas ass. 0,4 kV elektrolīnijas aizsargjosla pilsētās un 
ciemos ir 2,5 metru attālumā no līnijas ass. Aizsargjosla gar elektrisko tīklu kabeļu līnijām 
noteikta 1 metra attālumā no kabeļa līnijas ass. Aizsargjosla gar elektrisko tīklu sadales 
iekārtām, fīderu punktiem, transformatoru  apakšstacijām ir noteikta 1 metra attālumā 
ārpus šo iekārtu nožogojuma vai to vistālāk ārpusē izvirzīto daļu projekcijas uz zemes vai 
grīdas virsmas. 

 Informāciju, ka elektrisko tīklu valdītājam, atbilstoši MK Noteikumiem Nr. 415 izdoti 
20.10.1998., elektrolīniju trases mežos jāuztur ugunsdrošā stāvoklī un jāattīra minētās 
trases no krūmiem un kokiem, jāizcērt bīstamie koki. kuri aug ārpus elektrolīniju trasēm, bet 
var krist uz to vadiem vai balstiem. Tāpat jāuztur ugunsdroša stāvoklī un jāattīra no 
krūmiem un kokiem kabeļlīniju trases 4 metrus platā joslā. 

 Jaunu elektroietaišu pieslēgšana un at|autās slodzes palielināšana AS "Latvenergo" tīklam 
notiek saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2009. gada 
01. aprīļa lēmumā Nr. 74 apstiprinātiem "Sistēmas pieslēguma noteikumiem 
elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem". 

 Informāciju, ka. saskaņā ar Enerģētikas likuma 19. panta (I) Jaunu energoapgādes 
komersanta objektu ierīkošanai energoapgādes komersantam 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 
ai/stāt ar zemes īpašnieka informēšanu gadījumos, ja zeme tiek izmantota jaunu 
energoapgādes komersantu objektu - iekārtu, ierīču, ietaišu, tīklu, līniju un to piederumu 
ierīkošanai, ja ir iestājies vismaz viens no šādiem nosacījumiem: 
1) energoapgādes komersanta objekta ierīkošana saredzēta vietējās pašvaldības 
teritorijas plānojumā vai detālplānojumā: 
2) energoapgādes komersanta objekts liek ierīkoti sarkanās līnijas robežās; 
3) vietējā pašvaldība ir atzinusi, ka sabiedrības interesēs jauna energoapgādes 
komersanta objekta ierīkošana vai esošā objekta vai tā daļas izmantošana nav iespējama 
bez šīs zemes izmantošanas; 
4) citos likumos noteiktajos gadījumos. 

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 
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zemes platība. 
 

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

19.1 pants (I) 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. Informāciju par nekustamā īpašuma īpašnieka tiesībām lūgt pārvietot esošo 
energoapgādes uzņēmumu objektu, kura pārvietošanas izmaksas atbilstoši Enerģētikas 
likuma 23. panta 2. daļai. "Esošo energoapgādes uzņēmumu objektu pārvietošanu pēc 
pamatotas nekustamā īpašnieka prasības veic par viņa līdzekļiem", jāsedz pārvietošanas 
ierosinātājam. 

 Detālplānojuma paskaidrojošajā daļā papildus 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 (MK 
1998. g. noteikumu NR. 415 10. punkts). Veicot darbus aizsargjoslās, kuru dēļ 
nepieciešams objektus aizsargāt, tic jāveic pēc saskaņošanas ar attiecīgā objekta 
īpašnieku, veicot darbus augstsprieguma (330. 110 kV) EPL aizsargjoslā tic jāsaskaņo ar 
AS "Augstsprieguma tīkls" Rīgā. Dārzciema ielā 86. tālrunis 67725371. bet darbu veikšana 
vidsprieguma (20. 10 kV) un zemsprieguma (0.4 kV) EPL aizsargjoslā jāsaskaņo ar AS 
"Sadales tīkls" Ziemeļaustrumu reģiona Aizkraukles nodaļas vadītāju. Mednieku iela 3, 
Aizkraukle. tālr. 64810530. 

3. VAS „Latvijas Valsts ceļi” Tehniskā pārvalde 

 1. Detālplānojuma projektu izstrādā saskaņā ar LR 06.10.2009. MK noteikumiem Nr.l 148 
„Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi" prasībām, atbilstoši Ābeļu pagasta 
teritorijas plānojumam un to sastāvā esošo apbūves noteikumu prasībām. 

2. Piekļūšanai detālplānojuma teritorijai projektēt no pašvaldības autoceļa. 
3. Projektējot ielu tīklu ievērtēt apbūves teritorijas funkcionālo nozīmi. 
4. Dzīvojamo apbūvi paredzēt attālumā, kurā nodrošināti pieļaujamie akustiskā trokšņa 

normatīvi(2004. gada 13. jūlija Ministru Kabineta noteikumi Nr.598 „Noteikumi par akustiskā 
trokšņa normatīviem dzīvojamo un publisko ēku telpās". 

5. Detālo plānojumu saskaņot Latvijas Valsts ceļi Jēkabpils nodaļā. 
 

VAS Latvijas Valsts ceļi Jēkabpils nodaļa 
izskatīja SIA „AAC birojs", valdes locekļa 
Aināra Cikanoviča iesniegumu un 
iepazinās ar detālā teritorijas plānojuma 
tekstuālo un grafisko daļu. 
LVC Jēkabpils nodaļa piekrīt nekustamais 
īpašums „Gārdiņi" (kad.nr. 56480010096; 
56480010097) Ābeļu pagastā, Jēkabpils 
novadā, teritorijas perspektīvajam 
sadalījumam pa to izmantošanas veidiem 

Detālplānojuma 
risinājums atbilst  VAS 
„Latvijas Valsts ceļi” 
nosacījumu prasībām.   
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un detaļplānojuma risinājumiem, kas 
atspoguļoti paskaidrojošajā un grafiskajā 
daļā. 

4. Valsts meža dienests 

 1. LR „ Meža likums"3. panta 5. punkts nosaka, ka parks ir sabiedriskas nozīmes objekts, kas 
var atbilst šī likuma 3. panta 1. daļas 1. punkta nosacījumiem, kam ir īpaši izveidota 
infrastruktūra un kam nepieciešama regulāra kopšana un atjaunošana, saglabājot vai 
uzlabojot teritorijas estētisko, ainavisko un kultūrvēsturisko vērtību. Parka izveidošanas 
kārtību un apsaimniekošanas pamatprincipus nosaka ministru kabinets. Pašvaldība izdod 
saistošos noteikumus par konkrētā parka apsaimniekošanu un uzraudzību. 

2. LR „ Aizsargjoslu likums" ievērot noteiktos ierobežojumus aizsargjoslās ap dažāda veida 
objektiem 

3. pirms apbūves uzsākšanas mežaparka teritorija, veikt meža zemes transformāciju atbilstoši 
MK noteikumiem Nr. 806 „ Meža zemes transformācijas noteikumi". 
 

Sēlijas virsmežniecība izskatīja 
detālplānojuma paskaidrojošo rakstu 1. 
redakcijā nekustāmajam īpašumam „ Gārdiņi" 
( kadastra Nr. 56480010096; 56480010097 ) 
Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā un sniedz 
atzinumu, ka tas atbilst vēstulē Nr. 4-1 /136 no 
28. 06. 2011. izvirzītajiem nosacījumiem. 

Detālplānojuma 
risinājums atbilst 
Sēlijas 
virsmežniecības 
nosacījumu 
prasībām.   

5. Valsts zemes dienesta Vidusdaugavas reģionālā nodaļa   

 Informējam, ka, lai atvieglotu un paātrinātu teritorijas plānošanas procesu, Valsts zemes 
dienesta nosacījumi detālplānojumu izstrādei ir pieejami iestādes mājas lapā www.vzd.gov.lv 
sadaļā "Plānojumu nosacījumi", atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumu 
Nr.1148 "Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi" 16.punktam. 

ATZINUMS POZITĪVS Detālplānojuma 
"Gārdiņi" redakcija Nr.l 
Esošo zemes vienību robežas atbilst 
Nekustamā īpašuma valsts 
kadastra informācijas sistēmas datiem.  
Nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumi 
atbilst normatīvajos aktos noteiktajām datu 
sagatavošanas tehniskajām prasībām. 

Detālplānojuma 
risinājums atbilst  
Valsts zemes 
dienesta prasībām. 
 

6. Krustpils novada būvvalde   

 Informēju Jūs par to, ka Krustpils novada būvvaldes kompetencē neietilpst teritoriju 
plānošanas jautājumi, tādēļ arī detālplānojumam tehniskos noteikumus neizsniedzam. Katra 
(bijušā Jēkabpils rajona teritorijā) novada pašvaldībā ir speciālists-teritoriju plānotājs, kurš 
koordinē teritoriju plānošanas jautājumus, ievērtējot iepriekš izstrādātos dokumentus un 
dežūrplānus. 

 

 Atzinums nav 
nepieciešams 

7. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests Jēkabpils brigāde   

 Ministru kabineta 2009.gada 06.oktobra noteikumos Nr. 1148 „Vietējās pašvaldības 
teritorijas plānošanas noteikumi' noteikts, ka vietējām pašvaldībām jāpieprasa no valsts 

 
 

Atzinums nav 
nepieciešams 

http://www.vzd.gov.lv/
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ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (turpmāk - VUGD) nosacījumi vietējās pašvaldības 
teritorijas plānojuma un tā grozījumi izstrādei, kā arī VUGD atzinums par izstrādāto vietējās 
pašvaldības teritorijas plānojumu un tā grozījumiem. 

Sakarā ar to, ka detālplanojumu izstrādā saskaņā ar vietējās pašvaldības teritorijas 
plānojumu, kuru izstrādei VUGD izsniedz nosacījumus, kā arī atzinumu par izstrādāto 
plānojumu, uzskatām, ka minēto dokumentu saņemšana detālplānojuma izstrādei nav 
lietderīga un rada lieku birokrātisku slodzi detālplānojuma izstrādātajiem. 

 

8. Veselības inspekcija   

 1. Plānojot konkrētas teritorijas apbūvi, dzīves vides kvalitātes uzlabošanai paredzēt 
kompleksu apbūvi, vienlaicīgi attīstot infrastruktūras objektus ar inženierkomunikācijām, ceļiem, 
ietvēm, (t.sk. cilvēkiem ar kustības traucējumiem), autotransporta attīstību (īpašu uzmanību 
pievēršot sabiedriskā un velotransporta attīstībai). 
2. Lai nodrošinātu vislabvēlīgākos dzīves apstākļus, nepieciešams saglabāt (nodrošināt) 
teritorijas funkcionālās zonēšanas principu: (dzīvojamā zona, rekreācijas un atpūtas zona). 
3. Inženierkomunikāciju izvietojumu teritorijā plāno tādu. lai tas atbilstu Ministru kabineta 
2001.gada 27.marta noteikumiem Nr.142 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 006-01 
"Būtiskās prasības būvēm"" (turpmāk — LBN 006-01) noteiktajām prasībām, kā arī nodrošinātu 
vides kvalitāti, teritorijas, enerģijas un dabas resursu racionālu izmantošanu un vides pieejamību. 
4. Detālplānojumā ir nepieciešams norādīt iespējamo ūdensapgādes veidu, kā arī 
raksturot notekūdeņu savākšanas, attīrīšanas un novadīšanas iespējas. Ņemot vērā perspektīvo 
attīstību, grafiski attēlot ūdensapgādes sistēmu un kanalizācijas sistēmu inženiertehniskos tīklus. 
Dzeramā un sadzīves patēriņam izmantojamā ūdens nekaitīgumu un kvalitāti nodrošināt atbilstoši 
MK noteikumiem Nr.235 (29.04.2003.) „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes 
prasības, monitoringa un kontroles kārtība". Lai nodrošinātu ūdens resursu saglabāšanos un 
atjaunošanos, kā arī samazinātu piesārņojuma negatīvo ietekmi uz iegūstamo ūdens resursu 
kvalitāti, ap ūdens ņemšanas vietām ievērot LR MK noteikumiem Nr.43 "Aizsargjoslu ap ūdens 
ņemšanas vietām noteikšanas metodika" (20.01.2004.) prasības. 
Ja paredzēts ierīkot lokālas ūdens ieguves vietas, bioloģiskās attīrīšanas ietaises vai hermētiski 
noslēgtas 
krājtvertnes - uzrādīt izvietojums zemes gabalu teritorijā. 
Paredzot lokālus ūdensapgādes avotus (piem: ierīkojot spices, grodu akas un iegūstot ūdeņus no 
virsējiem 
gruntsūdeņiem) ņemt vērā faktu, ka ja tiek lietots ūdens no akas, spices, tad jāatceras, ka to iegūst 
no 

SLĒDZIENS 
Izvērtējot atbilstību higiēnas prasībām, VI 
Latgales kontroles nodaļa neiebilst projekta 
„Nekustāmā īpašuma „Gārdiņi" 
detalplanojums, 1. redakcija" risinājumam. 
 
REKOMENDĀCIJAS 
1.Sadaļā Aizsargjoslu noteikumi, pie 2.p. 
Aizsargjoslas ap ūdens ņemšanas vietām 
izņemt laukā 2.1.1., 2.1.2. apakšpunktus, šīs 
aizsargjoslas neattiecas uz šo detālplānojumu. 
Tā vietā var likt, ka aizsargjoslu ap ūdens 
ņemšanas vietām metodiku reglamentē 
20.01.2004. MK noteikumi 
Nr.43 "Aizsargjoslas ap ūdens ņemšanas 
vietām noteikšanas metodika" ar grozījumiem. 
2. Labot 2.1.3. p. uz "Aizsargjoslas platums 
var tikt pārskatīts, aprēķinot un saskaņojot 
aizsargjoslu ūdens urbumiem (ar "Latvijas 
Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" un 
Veselības inspekciju), kā arī pašvaldības 
informēšanu par tas teritorijā esošās 
aizsargjoslas noteikšanu nodrošina ūdens 
ņemšanas vietas īpašnieks vai lietotājs. 
Pašvaldību informē divu nedēļu laikā pēc 
aizsargjoslu noteikšanas un saskaņošanas un 

Laboti apbūves 
noteikumi atbilstoši 
rekomendācijām. 



Detālplānojums nekustamajam īpašumam ‘’Gārdiņi’’ Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā.   GALĪGĀ REDAKCIJA. 
 

66 

virsējiem gruntsūdeņiem, kas sliktāk kā pazemes avotu ūdens ir aizsargāti no piesārņojuma. 
5. Paredzēt publisku pieejamību Daugavas krastam. Paredzēt pasākumus teritorijas applūšanas 
novēršanai, ja tāda pastāv. 
6. Pievēršam uzmanību tam, ka decentralizēta cietā kurināmā izmantošana (akmeņogles, 
malka, kūdra) izsauc cieto daļiņu un sēra anhidrīda koncentrāciju pieaugumu atmosfēras gaisā, 
kas var izraisīt negatīvas sekas, kaitējot apkārtējai videi un iedzīvotāju veselībai. Tāpēc 
siltumapgādes risināšanā priekšroka jādod centralizētai apkures sistēmai. VI Latgales kontroles 
nodaļai nav principiālu iebildumu lokālas apkures sistēmas izmantošanai. Vispiemērotākā būtu 
elektroapkure vai zemes siltuma sūkņa ierīkošana. Centrālapkures sistēmu jāprojektē un tajā 
jāizmanto katlu iekārtas, kuru konstrukcija un uzbūve atbilst piemērojamo standartu prasībām un 
nodrošina atbilstošus higiēnas prasībām mikroklimata rādītājus. 
7. Attālumu starp dzīvojamām mājām jāparedz tādu. lai ievērotu insolācijas noteikumu nosacījumus. 
Ēku izvietojums un orientācija jāprojektē tā, lai dzīvojamo telpu un teritoriju nepārtraukta insolācijā 
laika posmā no 22.marta līdz 22.septembrim nebūtu mazāka par 2,5 stundām dienā. 
8. Attālumam no dzīvojamo telpu logiem līdz saimniecības ēkām blakus izvietotajos apbūves 
gabalos jābūt ne mazākam par 6 m. 
9. Plānojot māju un komunikāciju ierīkošanu, ieteicams katram zemes gabalam paredzēt pastāvīgu 
piebrauktuvi atbilstoši apbūves noteikumiem. 
10. Lai novērstu apkārtējās vides piesārņojumu, svarīgi pareizi savākt un likvidēt kā 
sausos, tā arī šķidros atkritumus, nodrošinot augsnes, gruntsūdeņu aizsardzību. Plānošanas 
dokumentā norādīt notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēmu raksturojumu. Paredzēt cieto 
atkritumu savākšanu un izvešanu uz atkritumu poligonu. 
11. Ievērot 1997.gada 5. februāra Aizsargjoslu likumu ar grozījumiem, paredzot 
aizsargjosalas ap maģistrālajām inženierkomunikācijām un būvēm, autoceļiem, gar ūdensvadu un 
kanalizācijas tīkliem, u.Daugava. Uzrādīt plānotās, esošās. 
12. Ieplānot teritorijas labiekārtošanu, apzaļumošanu, mākslīgā apgaismojuma ierīkošanu. 
 

 

iesniedz dokumentu kopijas par aizsargjoslas 
robežām un saskaņojumu. Aizsargjoslu 
robežas nosaka un iezīmē teritoriju 
plānojumos un zemes īpašuma vai lietojuma 
plānos atbilstoši Aizsargjoslu likuma 33. un 
62 .pantam". 
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4. Ziņojums par detālplānojuma atbilstību Ābeļu pagasta teritorijas 
plānojuma prasībām. 

Detālplānojums zemes gabalam ‘’Ģārdiņi’’ atbilst Ābeļu pagasta teritorijas plānojumam un 
apbūves noteikumiem, kas paredz detālplāna izstrādes teritorijā Saskaņā ar Ābeļu pagasta teritorijas 
plānojumu teritorija paredzēta kā savrupmāju dzīvojamās apbūves teritorija (DzS), savrupmāju 
Daugavmalā dzīvojamās apbūves teritorija (DzSd), mežaparka apbūves teritorija (DzSm), kur primārais 
zemes izmantošanas veids ir savrupmāju, dvīņu, rindu māju apbūve ar palīgēkām, bet atļautas arī citas 
izmantošanas. Papildizmantošana paredz arī tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu izbūvi 

 Daļa zemes gabala atrodas mežu un purvu teritorijā, kur primārais zemes izmantošanas veids ir 
mežs.  

Detālplānojuma risinājumi atbilst Ābeļu pagasta un Jēkabpils novada teritorijas plānojuma 
nosacījumiem. Teritorijas plānojums detālplānojuma izstrādes teritorijā paredz savrupmāju dzīvojamās 
apbūves teritorijas, savrupmāju Daugavmalā dzīvojamās apbūves teritorijas, mežaparka apbūves 
teritorijas izveidi un meža teritorijas saglabāšanu atbilstoši Ābeļu pagasta teritorijas plānojumam, zemes 
gabalu sadali, kā arī jaunu ielu izbūvi. 

 Detāplānojuma apbūves noteikumos ievērotas visu pagasta apbūves noteikumu un institūciju, kas 

izsniegušas tehniskos noteikumus, prasības. 

Detālplānojumā uzrādītas un risinot apbūves un ielu tīkla izvietojumu ievērotas visas Ābeļu pagasta 

teritorijas plānojumā noteiktās aizsargjoslas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


