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1.1

Teritorijas plānojuma 1.redakcijas izstrāde.
Pašvaldības lēmumi par teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu.

„Auces novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam” izstrāde uzsākta, pamatojoties uz
ar Auces novada pašvaldības domes 2010.gada 25.augusta sēdes lēmumu „Par Auces novada
teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu” (protokols Nr.8., 4 §) (kopija pievienota
1. Pielikumā), kas precizēts ar Auces novada pašvaldības domes 26.01.2011 lēmumu nr. 55
„Par Auces novada domes 2010.gada 25.augusta lēmumu „Par Auces novada teritorijas
plānojuma izstrādes uzsākšanu” (prot.Nr.8, 4 §) precizēšanu” (prot. Nr. 1, 56 §) (kopija
pievienota 1 Pielikumā.).
1.2

Sabiedrības informēšana par teritorijas plānojuma izstrādi.

Paziņojums par Auces novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam izstrādāšanu tika
publicēts laikrakstos „Latvijas Vēstnesis” (publikācijas izdruka no internetvietnes
www.vestnesis.lv), „Zemgale” un internetvietnē www.auce.lv .
Atbilstoši 2009.gada 6.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr. 1148 „Vietējās pašvaldības
teritorijas plānošanas noteikumi” (turpmāk- arī 06.10.2009. MK Nr. 1148 ) 13.punktam un
darba uzdevuma prasībām, tika pieprasīta (sarakstes kopijas pievienotas 3. Pielikumā)
informācija un nosacījumi no 06.10.2009. MK Nr. 1148 un darba uzdevumā minētajām
institūcijām un novadam blakus esošajām pašvaldībām.
Rakstveida nosacījumus (kopijas pievienotas 3. Pielikumā, pārskats par nosacījumu izpildi
dots 6. pielikumā) teritorijas plānojuma izstrādāšanai izsniedza šādas institūcijas:
1.
2.

Zemgales plānošanas reģions, 09.03.2011, nr.1-6/112e
Brocēnu novada pašvaldība, 01.03.2011, nr. 3.7/NOSJ/115

3.

Saldus novada pašvaldība, 2011.gada 4.marta Nr.4.1-36.1/782

4.
5.
6.

Tērvetes novada dome , 01.03.2011
Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, 24.02.2011, nr. 4-3/280
Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija, 09.03.2011, nr.06-11/495

7.

VVD Jelgavas reģionālā vides pārvalde, 25.02.2001, nr.3.3.2-7/162

8.

Valsts Meža dienests, Zemgales virsmežniecība, 08.03.2011, nr.5-15/98

9.

VM Veselības inspekcija, 07.03.2011, nr.21

10. VZD Zemgales reģionālā nodaļa, 03.03.2011, nr.2-04-z/38
11. Dabas aizsardzības pārvalde, 14.03.2011 nr. D3.15/11
12. VSIA "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi", Zemgales reģiona meliorācijas
nodaļa, 15.03.2011, nr.125z
13. VAS "Latvijas Valsts ceļi", 25.02.2011, nr. 4.4.6.-8
14. AS "Latvijas gāze", 25.02.2011, nr. 274-1/490
15. Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienests, 14.03.2011, Nr. 22/11.4-1.15/11
16. SIA Lattelecom, 24.02.2011, nr.3403-1
17. SIA LMT, 22.02.2011, nr.261/ZW
18. AS "Latvijas Valsts meži", Nekustamie īpašumi , Zemgales mežsaimniecība, 14.03.2011,
nr.4.1-1.2/02ep/150/11/360
19. AS "Latvenergo", 21.03.2011, nr.01VL00-13/2239
20. SIA "Baltic Breeders"06.06.2011
21. biedrība Zebrus draugi, 13.03.2011
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Teritorijas
apspriešana.

plānojuma

1.redakcijas

sabiedriskā

Atbilstoši 2009.gada 6.oktobra Ministru Kabineta noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības
teritorijas plānošanas noteikumi” 36.punktam Auces novada pašvaldības dome 25.07.2012.
pieņem lēmumu Nr. 208 „Par Auces novada teritorijas plānojuma 2013-2025.gada, pirmās
redakcijas un vides pārskata projekta sabiedriskās apspriešanas uzsākšanu” ( prot. Nr.7, 3.§)
(kopija pievienota Pielikumā Nr.1),par teritorijas plānojuma pirmās redakcijas nodošanu
sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.
Atbilstoši 2009.gada 6.oktobra Ministru Kabineta noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības
teritorijas plānošanas noteikumi” 37.,38.,39.,40.punkta prasībām, Auces novada dome
nodrošināja sabiedriskās apspriešanas norisi. Sabiedriskā apspriešana notika laikā no
2012.gada 30.jūlija līdz 2012.gada 18.septembrim.
Uzsākot sabiedrisko apspriešanu, Auces novada dome informēja valsts, privātās un
pašvaldību institūcijas un sabiedrību par Auces novada teritorijas plānojuma 2013.2025.gadam 1.redakciju un vides pārskata projektu nodošanu sabiedriskajai apspriešanai.
Paziņojumi par sabiedrisko apspriešanu tika publicēti „Latvijas vēstnesī” un internetvietnē
www.auce.lv. (kopijas pievienotas 5. Pielikumā. )

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notika 2012.gada 22.augustā Auces novada Kultūras
centra zālē. Sabiedriskās apspriešanas sanāksme tika protokolēta. (protokola kopija
pievienota 5. Pieliekumā.)

Valsts, pašvaldību un citas juridiskas personas par sabiedrisko apspriešanu tika informētas
rakstveidā (uzaicinājuma kopija pievienota 5. Pielikumā). Rakstveida atzinumi (kopijas
pievienotas 6. Pielikumā.) tika saņemti no šādām institūcijām:
1.

Saldus novada pašvaldība

2.

Dobeles novada pašvaldība

3.

Brocēnu novada pašvaldība

4.

A/S Latvijas gāze

5.

SIA Lattelecom

6.

Latvijas Valsts ceļi

7.

Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas cents

8.

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija (VKPAI)

9.

Valsts zemes dienests. Zemgales reģionālā nodaļa

10. SIA Latvijas mobilais telefons;
11. AS Latvenergo
12. AS Latvijas Valsts meži Zemgales mežsaimniecība
13. Valsts meža dienests
14. Vides ministrija, Dabas aizsardzības pārvalde
15. Zemgales plānošanas reģions
16. Veselības ministrija, Veselības inspekcija Zemgales kontroles nodaļa

Sabiedriskās apspriešanas laikā viena juridiska persona- biedrība „Zebrus draugi” iesniedza
rakstveida priekšlikumus. (kopija pievienota 4.Pielikumā)
Pārskats par institūciju un citu juridisko personu sniegtajiem atzinumiem un to ievērošanu
turpmākajā plānošanas dokumentu sagatavošanas procesā sniegts 8. pielikumā „Pārskats
par atzinumu izpildi”.

3

Teritorijas plānojuma pilnveidošana.

Atbilstoši 2012.gada 16. oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr. 711 „Noteikumi par
pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 86 .punktam pēc publiskās
apspriešanas beigām pašvaldība apkopoja tās rezultātus, veica nepieciešamos precizējumus
teritorijas plānojuma 1.redakcijā. Izstrādes vadītājs sagatavoja ziņojumu ar pārskatu par

institūciju atzinumiem un privātpersonu saņemtajiem priekšlikumiem un iebildumiem, to
vērā ņemšanu vai noraidīšanu, norādot noraidījuma pamatojumu.
Atbilstoši 2012.gada 16. oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr. 711 „Noteikumi par
pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 87 .punktam Auces novada
pašvaldības dome 2012.gada 28.novembrī pieņēma lēmumu Nr. 337 „Par Auces novada
teritorijas plānojuma pirmās redakcijas pilnveidošanu un galīgās redakcijas sagatavošanu”
(prot. Nr.11, 26 §), lai pilnveidotu teritorijas plānojuma 1. redakciju atbilstoši institūciju
atzinumiem un publiskās apspriešanas rezultātiem.

1

Pielikums. Pašvaldības lēmumi par teritorijas plānojuma
izstrādi.

2

Pielikums. Publikāciju apliecinājumi.

3

Pielikums. Juridisko personu sniegtie nosacījumi teritorijas plānojuma izstrādei.

4

Pielikums. Sabiedriskā apspriešana.

5

Pielikums. Juridisko personu sniegtie atzinumi (kopijas)
par teritorijas plānojuma gala redakciju.

Tiek papildināts.

6

Pielikums. Pārskats par nosacījumu izpildi.

Institūcija, datums, ID

Institūcijas izsniegtie nosacījumi

Paskaidrojuma raksts

Teritorijas izmantošanas un
apbūves

Vides pārskats

noteikumi

(rakstveida un grafiskā daļa)

Zemgales plānošanas
reģions, 09.03.2011,
nr.1-6/112e

Brocēnu novada
pašvaldība,
01.03.2011, nr.
3.7/NOSJ/115
Tērvetes novada
dome , 01.03.2011

Auces novada teritorijas plānojuma izstrādē ievērot šādas
prasības:
1. ņemt vērā Zemgales plānošanas reģiona (ZPR) plānošanas
dokumentus:
a. ZPR teritorijas plānojums laika periodam no 20062026.gadam [...];
b. ZPR attīstības programma 2008-2014.gadam [...];
c. Citi ZPR dokumenti, kas atrodami interneta adresē
www.zemgale.lv
2. Teritorijas plānojuma izstrādē ņemt vērā dokumentu
'Metodiskie norādījumi teritorijas attīstības plānošanai
Zemgales plānošanas reģionā" [...].
3. Kartogrāfisko materiālu izstrādāt saskaņā ar metodikas
7.pielikumā norādītajiem, kā arī nodrošināt izstrādātā
plānojuma savietojamību ar Zemgales plānošanas reģiona
kopīgas ģeogrāfiskās informācijas portālu. Plānojuma
grafiskās daļas vektordatiem jābūt strukturāli un topoloģiski
korektiem.
Brocēnu novada pašvaldība neizvirza īpašus nosacījumus
Auces novada teritorijas plānojuma izstrādei 20132025.gadam.
Tērvetes novada pašvaldība neizvirza nosacījumus Auces
novada teritorijas plānojumam.

ņemts vērā

ņemts vērā

Nav attiecināms

ņemts vērā

ņemts vērā

Nav attiecināms

ņemts vērā

ņemts vērā

Nav attiecināms

Institūcija, datums, ID

Institūcijas izsniegtie nosacījumi

Paskaidrojuma raksts

Teritorijas izmantošanas un
apbūves

Vides pārskats

noteikumi

(rakstveida un grafiskā daļa)

Latvijas Vides,
ģeoloģijas un
meteoroloģijas
centrs, 24.02.2011,
nr. 4-3/280
Valsts kultūras
pieminekļu
aizsardzības
inspekcija,
09.03.2011, nr.0611/495

LVĢMC norāda, ka Auces novadā atrodas pazemes ūdeņu
kvantitātes un kvalitātes stacija Lielauce ar 6 urbumiem, kas
ir iekļauta Latvijas Vides monitoringa programmas 20092014.gadam Ūdeņu monitoringa programmā. Pielikumā:
LVĢMC novērojumu stacijas Auces novadā.

ņemts vērā

ņemts vērā

ņemts vērā

5.nodaļa. Dabas
aizsardzība un
kultūrvēsturiskais
mantojums
Nav attiecināms

3.9.3. Aizsargjoslas
(aizsardzības zonas ap
kultūras pieminekļiem)

4.7. Kultūras pieminekļu
teritorijas

Ņemts vērā

Nav attiecināms

Ņemts vērā

Ņemts vērā

3.9.3. Aizsargjoslas
(aizsardzības zonas ap
kultūras pieminekļiem)

4.7. Kultūras pieminekļu
teritorijas

VKPAI sniedz informāciju, nosacījumus un ieteikumus, kas
ietverami teritorijas plānojumā.
1. Informācija
1.1. Auces novadā atrodas kultūras pieminekļi- objekti, kas
iekļauti spēkā esošajā valsts aizsargājamo kultūras
pieminekļu sarakstā, kuru 29.10.1998 apstiprinājusi LR
Kultūras ministrija ar rīkojumu nr.128 (izraksts pielikumā).
1.2. Inspekcija ir uzsākusi darbu kultūras pieminekļu
teritoriju precizēšanā, ņemot vērā VZD datu publicēšanas
portālā www.kadastrs.lv pieejamo informāciju. Plānojuma
izstrādes gaitā, sadarbībā ar Inspekcijas struktūrdaļu
speciālistiem, iespējama objektu un teritoriju precizēšana.
1.3. saskaņā ar likuma Par kultūras pieminekļu aizsardzību
23.pantu un Aizsargjoslu likuma 8.pantu aizsardzības zona
ap valsts aizsargājamiem kultūras pieminekļiem lauku
teritorijās noteikta ne mazāk par 500 m, ja aizsardzības zona
nav noteikta īpaši. Jebkuru saimniecisko darbību pieminekļa
aizsardzības zonā drīkst veikt tikai ar Inspekcijas atļauju.
2. Nosacījumi.

5.nodaļa. Dabas
aizsardzība un
kultūrvēsturiskais
mantojums

Institūcija, datums, ID

Institūcijas izsniegtie nosacījumi

Paskaidrojuma raksts

Teritorijas izmantošanas un
apbūves

Vides pārskats

noteikumi

(rakstveida un grafiskā daļa)
2.1. Plānojot teritorijas izmantošanu vai paredzot jebkāda
veida saimniecisko darbību kultūras pieminekļos vai to
aizsardzības zonās, saistoši normatīvie akti : likums "Par
kultūras pieminekļu aizsardzību"; MK 26.08.2003 noteikumi
nr.474 "Noteikumi par kultūras pieminekļu aizsardzību,
izmantošanu, restaurāciju, valsts pirmpirkuma tiesībām un
vidi degradējoša statusa piešķiršanu"; citi normatīvie akti.
2.2. Kultūras pieminekļa un to aizsardzības zonas teritorijās
nav plānojama tāda saimnieciska darbība, kas var iznīcināt
kultūras pieminekli vai mazināt kultūras pieminekļu un
kultūrvēsturiskās ainavas vērtību. Tās būtu rūpnieciskās
ražošanas vai jauktas darījumu apbūves teritorijas, kas
saistās ar liela apjoma noliktavu tipa ēku būvniecību, jaunas
dzīvojamo māju apbūves teritorijas, kā arī derīgo izrakteņu
ieguves teritorijas. Saimnieciskā darbība kultūras pieminekļu
aizsardzības zonā plānojama, saglabājot kultūras
piemineklim atbilstošo vidi, kā arī nodrošinot pieminekļa
vizuālo uztveri.
2.3.Arheoloģisko pieminekļu teritorijās nav plānojama jaunu
objektu būvniecība un ar zemes reljefa pārveidojumiem
saistīti darbi.
2.4. Teritorijas plānojuma teksta daļā (paskaidrojuma rakstā
) ietverama un papildināma informācija:
2.4.1. par kultūras mantojumu Auces novadā kopumā;
2.4.2. par valsts aizsargājamiem nekustamiem kultūras
pieminekļiem: to uzskaitījums, raksturojums, informācija par
pieminekļa pašreizējo stāvokli un to saglabāšanas
pasākumiem. Aprakstu vēlams papildināt ar aktuālu objektu
raksturojošu foto attēlu.

Ņemts vērā

Ņemts vērā

Ņemts vērā

Ņemts vērā

Ņemts vērā

Ņemts vērā

Ņemts vērā

Ņemts vērā

5.daļa. Dabas aizsardzība
un kultūrvēsturiskais
mantojums

Institūcija, datums, ID

Institūcijas izsniegtie nosacījumi

Paskaidrojuma raksts

Teritorijas izmantošanas un
apbūves

noteikumi

(rakstveida un grafiskā daļa)
2.5. grafiskajā daļā ar apzīmējumiem un numerāciju
uzrādāmi nekustamie kultūras pieminekļi un aizsardzības
zonas ap tiem. Grafiskajam materiālam pievienojams
skaidrojums (eksplikācija) ar katra pieminekļa nosaukumu
un valsts aizsardzības numuru.
2.6. Apbūves noteikumos:
2.6.1. ietveramas prasības kultūras pieminekļu aizsardzībai
un izmantošanai;
2.6.2. norādāmi kādi aprobežojumi ievērojami kultūras
pieminekļu aizsardzības zonās, tajā skaitā uz zemes gabalu
sadalīšanu- apvienošanu, būtisku kultūrvēsturiskās ainas
pārveidošanas pasākumu veikšanu;
2.6.3. ietveramas prasības ēku, kurs vecākas par 50 gadiem,
nojaukšanai;
2.6.4. ietveramas prasības stādījumu, kuri vecāki par 50
gadiem apsaimniekošanai;
2.6.5. atsevišķā nodaļā ietveramas prasības novada nozīmes
kultūrvēsturisko objektu aizsardzībai un izmantošanai, ja
šādi objekti ir pašvaldībā noteikti.

Grafiskajā daļā norādītas
kultūras pieminekļu
atrašanās vietas un
aizsardzības numurs.

Pašvaldībā nav noteikti
novada nozīmes
kultūrvēsturiskie objekti.

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

Atbilstoši Ministru kabineta
noteikumu prasībām
nepieciešams veikt detālu
izpēti un analīzi un saskaņot
projektu kompetentajās
institūcijās, kas nav
attiecināms uz visa novada
teritorijas plānojumu.

Vides pārskats

Institūcija, datums, ID

Institūcijas izsniegtie nosacījumi

Paskaidrojuma raksts

Teritorijas izmantošanas un
apbūves

noteikumi

(rakstveida un grafiskā daļa)

Saldus novada
pašvaldība,
2011.gada 4.marta
Nr.4.1-36.1/782

3.2. ieteicams apzināt un teritorijas plānojumā uzrādīt
nozīmīgus objektus un teritorijas, kam piemīt
kultūrvēsturiska vērtība- ēkas, kultūristu norišu vietas,
ainaviski vērtīgas kultūrvēsturiskās vides un dabas
teritorijas, kas nav iekļautas spēkā esošajā valsts
aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā. Tās būtu
ievērojamu cilvēku dzīves vietas, atsevišķi arhitektūras
objekti, muižu apbūve, kultūrvēsturiski nozīmīgi stādījumi,
Plānojot objektiem piemērotu izmantošanu, paredzēt tos
iesaistīt teritorijas kultūras potenciāla papildināšanā un
pilnveidošanā. Šādu objektu saglabāšana, aizsardzība un
izmantojama pašvaldības līmenī.
Auces novads robežojas ar Saldus novada Zvārdes,
Jaunauces un Vadakstes pagastiem. Nosacījumi grupēti,
ņemot vērā šo trīs pagastu teritorijas plānojumus:
1. Zvārdes pagasta teritorijas plānojuma 2008-2020.gadam
grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas noteikumi:
1.1.Aizsargjoslas: pašvaldības autoceļiem noteikta
aizsargjosla 30 m no ceļa ass uz katru pusi (tsk. Ceļam RīteļiKokmuiža);
1.2.Virszemes ūdensobjektu aizsargjoslas: upe Avīkne- ne
mazāk kā 100m plata josla katrā krastā, upe Līčupe- ne
mazāk kā 50m plata josla katrā krastā;
1.3. Zvārdes pagasts ir bagāts gan ar pauguriem, gan ar
zemienēm- purvājiem, tiešā ceļu tuvumā atrodas ezeri,
izkoptas ceļu nomales pavērš skatu uz bagātajām ainavām.
Pēc Zvārdes pagasta un bij. Saldus rajona teritorijas
plānojuma autoceļš, kas savieno Saldus un Auces pilsētas (
Rīteļi- Kokmuiža), tiek noteikts kā ainaviskais tūrisma
autoceļš.

Jaunu kultūras pieminekļu
noteikšana nav attiecināma
uz teritorijas plānošanas
jomu.

Vides pārskats

Institūcija, datums, ID

Institūcijas izsniegtie nosacījumi

Paskaidrojuma raksts

Teritorijas izmantošanas un
apbūves

noteikumi

(rakstveida un grafiskā daļa)
1.4. Pagasta austrumu daļā atrodas valsts nozīmes dabas
liegums Zvārde, 372 ha, ietverot Stūru purvu un Kārklauku
purvu, kas novērtēti kā ornitoloģiski īpaši nozīmīgi biotopi.
Liegums iekļauts NATURA2000 teritoriju sarakstā. Lieguma
ZA daļas robeža daļēji skar Auces novada robežu.
2. Jaunauces pagasta teritorijas plānojums:
2.1.Aizsargjoslas: autoceļam P96 Pūri- Auce- Grīvaiši
noteikta aizsargjosla 60m no ceļa ass uz katru pusi, ceļam
V1151 Jaunauce- Kokmuiža- 30m.
3. Vadakstes pagasta teritoriālais plānojums:
3.1.Aizsargjoslas :
3.1.1. autoceļiem noteikta aizsargjosla 30m no ceļa ass uz
katru pusi;
3.1.2. Vadakstes upei aizsargjosla 100 m katrā upes krastā,
Lanku kapsētai sanitārā aizsargjosla 300 m.
Izvērtējot teritorijas attīstību kaimiņu novadu kontekstā,
būtu nepieciešams ņemt vērā kopīgos un vienojošos
attīstības virzienus. 2011.gadā Saldus novads uzsāks
teritorijas plānojuma izstrādi visam novadam. Tad arī tiks
izvērtētas kopīgās interešu teritorijas ap Auces novadu. Bet,
ņemot vērā bijušajai Saldus rajona teritorijai veiktos
pētījumus, jāievērtē perspektīvās saudzējamās ainaviskās
teritorijas, ainaviskie tūrisma ceļi, kultūras mantojuma
koncentrācijas vietas, (pielik. nr.1), kas var būt vienojošais
Saldus un Auces novada tūrisma attīstībai. Svarīgs faktors
abu novadu attīstībai ir kopīga infrastruktūra. Kā svarīgāko
jāatzīmē ceļu tīkls. Saldus rajona teritorijas plānojumā
a2006-2018.gadam kā reģionālas nozīmes ceļi P96 PūriAuce- Grīvaiši, Auce- Vadakste (V1116), Vītiņi- Vadakste
(V1115).

Vides pārskats

Institūcija, datums, ID

Institūcijas izsniegtie nosacījumi

Paskaidrojuma raksts

Teritorijas izmantošanas un
apbūves

Vides pārskats

noteikumi

(rakstveida un grafiskā daļa)

VVD Jelgavas
reģionālā vides
pārvalde, 25.02.2001,
nr.3.3.2-7/162

Jelgavas RVP Auces novada teritorijas plānojuma
izstrādāšanai izvirza sekojošus nosacījumus:
I. teritorijas plānojumā atspoguļot :
1.teritorijas, kurās noteikti darbības ierobežojumi no vides
aizsardzības viedokļa:
1.1.īpaši aizsargājamās dabas teritorijas un objekti:
*noteikt un aktualizēt Auces novadā īpaši aizsargājamās
dabas teritorijas, norādīt objektu iedalījumu pēc kategorijas
un statusa atbilstoši pašreizējai reālajai situācijai;

5.daļa. Dabas aizsardzība
un kultūrvēsturiskais
mantojums

*aktualizēt informāciju par īpaši aizsargājamām dabas
teritorijām un objektiem, ievērtējot prasības un zonējumu,
kas noteikts dabas aizsardzības plānos un individuālajos
aizsardzības un izmantošanas noteikums;
1.2.esošās un perspektīvās īpaši vērtīgās ainaviskās
teritorijas:

5.daļa. Dabas aizsardzība
un kultūrvēsturiskais
mantojums

4.3.Īpaši aizsargājamās
dabas teritorijas ;
4.5.Dabas pieminekļi
4.4.vietējas nozīmes
aizsargājamās dabas
teritorijas

*plānojumā izdalīt teritorijas un noteikt ieteicamo teritoriju
apsaimniekošanu bioloģiskās un ainaviskās daudzveidības
saglabāšanai.

4.4.vietējas nozīmes
aizsargājamās dabas
teritorijas

1.3.ūdensteces un ūdenstilpes un to aizsargjoslas.
1.4. ūdens ņemšanas vietas, to sanitārās aizsardzības zonas
un ierobežojumi; plānojumā norādīt plānotos no jauna
ierīkojamos ( ja tas nepieciešams), iekonservējamos un
tamponējamos urbumus.
1.5. kapsētas, nepieciešamās paplašināšanas iespējas
perspektīvā, to aizsardzības zonas.
2.antropogēnās slodzes ietekme uz vidi un perspektīvās
izmaiņas:

grafiskajā daļā
4.3. nod. Pazemes ūdeņi.

Grafiskajā daļā

3.2.8 Kapsētu
saimniecība.

Grafiskā daļā.

3.7.1. Pazemes ūdeņi

Institūcija, datums, ID

Institūcijas izsniegtie nosacījumi

Paskaidrojuma raksts

Teritorijas izmantošanas un
apbūves

Vides pārskats

noteikumi

(rakstveida un grafiskā daļa)
2.1.esošo rūpniecisko teritoriju raksturojums, uzņēmumu
ietekmes uz apkārtējo vidi novērtējums, plānoto rūpniecisko
teritoriju raksturojums, rūpnieciskā riska objekti, norādot to
ietekmes zonas;
2.2. esošo lauksaimniecisko teritoriju raksturojums,
ietekmes uz apkārtējo vidi novērtējums;
2.3. piesārņojums un tā izplatība.
*virsūdens objektu un gruntsūdens piesārņojums:
notekūdeņu novadīšanas vietas, attīrīšanas efektivitāte;
*augsnes piesārņojums: piesārņotās vietas; teritorijas ar
paliekošu un videi bīstamu grunts piesārņojumu.
Teritorijas plānojumā norādīt antropogēnās slodzes avotus (
esošos, vēsturiskos un potenciālos) un to iespējamo ietekmi
uz vidi- lauksaimniecības radītais piesārņojums no
pamestām fermām, piesārņojums no tehniskās apkopes
stacijām, degvielas uzpildes punktiem, lauksaimniecības
ķimikāliju glabāšanas vietām, atkritumu izgāztuvēm u.c.,
izpētes un rekultivācijas pasākumi; plānojumā norādīt šīs
vietas kā perspektīvā ierobežotas lietošanas teritorijas.
*esošā un perspektīvā situācija sadzīves atkritumu
savākšanā un utilizācijā;
*gaisa piesārņojums: piesārņojuma avoti;
* maģistrālie cauruļvadi.
2.4.dabas īpatnības un faktori, kas veicina vai ierobežo vides
piesārņošanu un degradāciju
*teritorijas ar augstu gruntsūdens līmeni unapgrūtinātu
lietus ūdeņu noteci;

6.nodaļa. Antropogēnās
slodzes; 4.1. Teritorija

3.4. Piesārņojuma
kontrole un tā ietekmes

Grafiskajā daļā
Grafiskā daļā.
grafiskajā daļā

3.4. Piesārņojuma
kontrole un tā ietekmes
3.4. Piesārņojuma
kontrole un tā ietekmes
3.4. Piesārņojuma
kontrole un tā ietekmes
3.4. Piesārņojuma
kontrole un tā ietekmes
3.4. Piesārņojuma
kontrole un tā ietekmes

6.nod. Antropogēnās
slodzes

3.Tehniskā infrastruktūra.

3.5. fizikāli ģeogrāfiskais
raksturojums

Institūcija, datums, ID

Institūcijas izsniegtie nosacījumi

Paskaidrojuma raksts

Teritorijas izmantošanas un
apbūves

Vides pārskats

noteikumi

(rakstveida un grafiskā daļa)
*aktualizēt informāciju par applūstošām teritorijām pagastā
atbilstoši Aizsargjoslu likuma un 2008.gada 3.jūnijaMK
noteikumu nr.406 "Virszemes ūdensobjektu aizsargjoslu
noteikšanas kārtība" prasībām;

3.5. fizikāli ģeogrāfiskais
raksturojums ; 4.1.
virszemes ūdeņi

*applūstošajās teritorijās nav pieļaujams paredzēt ēku un
būvju (tsk) dīķu būvniecību, pretplūdu aizsargbūvju
būvniecību (izņemot esošās apbūves aizsardzībai pret
paliem vai plūdiem) un teritorijas uzbēršanu;
*neparedzēt virszemes ūdensobjektu applūstošajās
aizsargjoslās perspektīvo savrupmāju un citu apbūves
teritoriju izvietošanu.
3.Dabas resursi:

3.5. fizikāli ģeogrāfiskais
raksturojums

3.1. Auces novada ģeoloģiskā potenciāla apzināšana- esošās
valsts, vietējās nozīmes atradnes; to izplatība, apjomi,
izmantošana (karjeri), perspektīvas ieguvei. Teritorijas
plānojumā norādīt esošās un perspektīvās derīgo izrakteņu
atradnes, krājumus, priekšlikumus vai ierobežojumus
izmantošanai, nepieciešamās izpētes pasākumus, kā arī dot
priekšlikumus neizmantot karjeru rekultivācijai.
3.2. pazemes ūdeņu resursi, ieguves vietas, apjomi,
perspektīvas ieguvei; neapsaimniekoto ūdensapgādes
urbumu kā potenciāli bīstamāko piesārņojuma avotu
apzināšana;
3.3. virsūdens resursi, to platības, apsaimniekošanas un
izmantošanas veidi (zivsaimniecība, HES, rekreācija uc), to
ietekme uz ūdens resursu kvalitāti;
3.4. mežu platības, saudzējamo mežu platības, kurās nav
ieteicama transformācija; to sadalījums pēc īpašuma
piederības, perspektīvas teritoriju apmežošanai;

n/a

4.4. Derīgie izrakteņi.

Grafiskā daļā.

3.7. Zemes dzīļu resursi

4.3.Pazemes ūdeņi; 3.2.1.
Ūdensapgādes
infrastruktūra.

Grafiskā daļā.

3.7. Zemes dzīļu resursi

4.2.Hidrogrāfiskais tīkls.

Grafiskā daļā.

3.7. Zemes dzīļu resursi

4.1.Teritorija.

Grafiskā daļā.

3.7. Zemes dzīļu resursi

Institūcija, datums, ID

Institūcijas izsniegtie nosacījumi

Paskaidrojuma raksts

Teritorijas izmantošanas un
apbūves

Vides pārskats

noteikumi

(rakstveida un grafiskā daļa)
3.5. nacionālas nozīmes lauksaimniecībā izmantojamas
platības, nosacījumi to apsaimniekošanai.

4.teritorijas infrastruktūra, tās attīstība

Nav attiecināms,
nacionālas nozīmes
lauksaimniecības zemes
auglībai jābūt vismaz 60
balles.
7. Teritorijas izmantošana

4.1. apbūve, esošā un perspektīvā. Ūdensteču aizsargjoslās
applūstošās teritorijās nav pieļaujams paredzēt dzīvojamo
ēku izvietošanu un teritorijas paaugstināšanu, to uzberot.
4.2. inženiertīkli ( ūdensapgāde, kanalizācija, siltumapgāde
utt, perspektīvas tīklu paplašināšanai. Uzlabošanai;
4.3. ceļu tīkls un transporta kustības slodze, perspektīvā
izbūvējamie ceļi;
4.4.atpūtas iespējas un tūrisms;

7. Teritorijas izmantošana

4.5. parki un apstādījumi.

7. Teritorijas izmantošana

Grafiskā daļā.

3.2.Inženierkomunikācijas.
3.1.Transports.

grafiskajā daļā

7. Teritorijas izmantošana

Teritorijas plānojumā nepieciešams precīzi noteikt mērķus,
kuru sasniegšanai nepieciešams rezervēt teritorijas vai
noteikt ierobežojumus teritorijas izmantošanai
(inženierinfrastruktūras attīstība, rekreācija u.c.)
II. Izvērtēt nepieciešamos vides aizsardzības pasākumus,
norādot to realizācijas prioritātes un nepieciešamos
resursus.
III. stāvokļa analīzes rezultātus attēlot sekojošās viena
mēroga kartēs:
aizsargājamās teritorijas, objekti, aizsargjoslas;

3.Noteikumi teritoriju
izmantošanai

teritoriju sadalījums pēc to mērķiem;

grafiskā daļā

antropogēnā piesārņojuma vietas- potenciāli un vēsturiski
piesārņotās vietas ( izgāztuves, lopu kapsētas, autokapsētas,
minerālmēslu un pesticīdu noliktavas, rekultivētās atkritumu
izgāztuves u.c. Piesārņotās teritorijas);

grafiskā daļā

grafiskā daļā

Vides pārskats

Institūcija, datums, ID

Institūcijas izsniegtie nosacījumi

Paskaidrojuma raksts

Teritorijas izmantošanas un
apbūves

noteikumi

(rakstveida un grafiskā daļa)

Valsts Meža dienests,
Zemgales
virsmežniecība,
08.03.2011, nr.515/98

dabas resursu krājumi un ieguves vietas ( esošās un
perspektīvās, ierīkotās ūdens ņemšanas vietas)
apdzīvotās vietas, teritorijas ( esošās un perspektīvās), to
nodrošinājums ar inženiertīkliem;
plūdu apdraudētās teritorijas.

grafiskā daļā

Teritorijas plānojums izstrādājams atbilstoši spēkā
esošajiem likumdošanas un normatīvajiem aktiem, tajā
skaitā: likumiem "Meža likums"[...], "Sugu un biotopu
aizsardzības likums" [...], "Par īpaši aizsargājamām dabas
teritorijām" [...], "Aizsargjoslu likums" un saistītiem MK
noteikumiem.
izstrādājot Auces novada teritorijas plānojumu, ņemami par
pamatu Dobeles rajona teritorijas plānā un jau izstrādāto
pagastu teritoriju plānos iekļautie vides aizsardzības
nosacījumi.
Mikroliegumi [...].

3. Noteikumi teritoriju
izmantošanai

Mežu aizsargjoslas ap pilsētām. Pēc meža Valsts reģistra
datiem ap Auces pilsētu atbilstoši 04.02.2003 MK
noteikumiem nr. 63 "meža aizsargjoslu ap pilsētām
noteikšanas metodika" noteikta aizsargjosla Vītiņu pagasta
teritorijā 43.8 ha platībā, Auces lauku teritorijā 154.6 ha
platībā. (shēma pielikumā).
Ūdensteču aizsargjoslas teritorijas plānojuma nosakāmas
atbilstoši aizsargjoslu likumam. Ja nav iespējama precīza to
atzīmēšana kartogrāfiskajā materiālā, apsaimniekošanas
noteikumi iekļaujami teritorijas plānojuma teksta daļā.

grafiskā daļā
grafiskā daļā

4.1.2.Meži.

Grafiskajā daļā tiek
attēlotas mikroliegumu
teritorijas.
Grafiskajā daļā tiek
attēlotas aizsargjoslas,
kuras ir lielākas par 20m.
Visa veida aizsargjoslas tiek
noteiktas TIAN rakstveida
daļā.

Vides pārskats

Institūcija, datums, ID

Institūcijas izsniegtie nosacījumi

Paskaidrojuma raksts

Teritorijas izmantošanas un
apbūves

noteikumi

(rakstveida un grafiskā daļa)
Atbilstoši Dobeles rajona teritorijas plānam, noteiktas arī
vairākas rajona nozīmes aizsargājamas teritorijas ar
ierobežojumiem un nosacījumiem šo teritoriju
apsaimniekošanai un izmantošanai: ap Dobes kalniem un to
apkārtnei Vītiņu pagastā, Lapsu kalna apkārtnei 1 km
rādiusā Lielauces pagastā, rajona nozīmes aizsargājamo
ainavu apvidus Silakalnu- Krievkalnu aizsargājamais ainavu
apvidus.
Atbilstoši Vītiņu pagasta teritorijas plānam, noteikta pagasta
nozīmes aizsargājama dabas teritorija- vietējas nozīmes
ģeoloģiskais un ģeomorfoloģiskais piemineklis Ķeveles avoti.

Ierosinām noteikt jaunu vietējas nozīmes aizsargājamu
dabas teritoriju- dabas liegumu teritorijā pie Īles sanatorijas,
SAC Īle piederošā īpašumā zemes vienībā 46640030066 un
AS LVM Zemgales mežsaimniecības valdījumā, Īles iecirkņa
163.kvartālā, kad. nr. 46640030078 (shēma pielikumā), kā
arī paredzēt pasākumus teritorijas detalizētai izpētei un
dabas aizsardzības plāna izstrādei. Šajā samērā nelielajā
teritorijā koncentrējušās ievērojamas dabas vērtības.
Izveidoti trīs mikroliegumi ES un LR aizsargājamiem
biotopiem, būt nepieciešama izpēte attiecībā uz šajā
teritorijā ligzdojošajām aizsargājamām putnu sugām.
Saimnieciskā darbība atsevišķos saimnieciskā meža
nogabalos, starp platībām, kurām noteikts aizsargājamo
teritoriju statuss, atstātu būtisku negatīvu ietekmi uz
biotopu kompleksu. Nozīmīga ir arī šīs teritorijas ainaviskā
loma, sevišķi, ņemot vērā tās atrašanās vietu pie sociālās
aprūpes centra.

Dobeles rajona teritorijas
plānojums vairs nav
spēkā, līdz ar to nav
saistoša tā nosacījumu
iestrāde novada TP.

Tiek noteiktas vietējas
nozīmes dabas aizsardzības
teritorijas "Krievkalni" un
"Keveles avoti"

4.3. Pazemes ūdeņi;
5.dabas aizsardzība un
kultūrvēsturiskais
mantojums.

Tiek noteiktas vietējas
nozīmes dabas aizsardzības
teritorijas "Krievkalni" un
"Keveles avoti"
Tiek noteiktas vietējas
nozīmes dabas aizsardzības
teritorijas "Krievkalni" un
"Keveles avoti"

Vides pārskats

Institūcija, datums, ID

Institūcijas izsniegtie nosacījumi

Paskaidrojuma raksts

Teritorijas izmantošanas un
apbūves

noteikumi

(rakstveida un grafiskā daļa)

VM Veselības
inspekcija,
07.03.2011, nr.21

VZD Zemgales
reģionālā nodaļa,
03.03.2011, nr.2-04z/38
Dabas aizsardzības

Teritorijas plānojumā atzīmējami mikroliegumi, dabas
liegumi "Ukru gārša" [...], "Garākalna smilšu krupja
atradne", "Vīķu purvs", vietējas nozīmes ģeoloģiskais un
ģeomorfoloģiskais piemineklis Ķeveles avoti, rajona nozīmes
aizsargājamo ainavu apvidus 'Silakalnu- Krievkalnu
aizsargājamais ainavu apvidus".
Ierosina iekļaut sekojošus, no higiēniskā viedokļa svarīgus
priekšlikumus un nosacījumus:
1. lai nodrošinātu vislabvēlīgākos dzīves apstākļus,
nepieciešams saglabāt, bet , kur tas ir nepieciešams,
nodrošināt, pagastu teritorijas funkcionālās zonēšanas
principu: (dzīvojamā zona, ražošanas zona, rekreācijas un
atpūtas zona) un to kartogrāfiski attēlot. Nedrīkst plānot
ražošanas objektu būvniecību dzīvojamās, atpūtas un
rekreācijas zonās. Teritorijas funkcionālajam dalījumam ir
liela higiēniska nozīme, jo tādējādi iedzīvotāji tiek pasargāti
no dažādu kaitīgu faktoru iedarbības. Ražošanas zonu
izvietošanu attiecībā pret dzīvojamo zonu plānot, ņemot
vērā dominējošo vēju virzienus.
2. Izstrādājot Auces novada teritorijas plānojumu, jāņem
vērā novada iedzīvotājiem pieejamos pakalpojumus (
medicīnas, tirdzniecības, sabiedriskās ēdināšanas, sadzīves,
atpūtas, sporta, izglītības, transporta).
Informējam, ka [...] Valsts zemes dienesta nosacījumi
pašvaldības teritorijas plānojuma izstrādāšanai ir publicēti
VZD mājaslapas sadaļā 'Plānojumu nosacījumi'.
Pārvalde sniedz sekojošus nosacījumus un informāciju Auces
novada teritorijas plānojumam:

5. Dabas aizsardzība un
kultūrvēsturiskais
mantojums.

Grafiskā daļā tiek parādītas
visas mikroliegumu
teritorijas, ĪADT, dabas
pieminekļu teritorijas

Grafiskajā daļā

2.Apdzīvojuma sistēma

2. Apdzīvojuma struktūra

ņemts vērā , izstrādājot
grafisko daļu

Vides pārskats

Institūcija, datums, ID

Institūcijas izsniegtie nosacījumi

Paskaidrojuma raksts

Teritorijas izmantošanas un
apbūves

noteikumi

(rakstveida un grafiskā daļa)

pārvalde, 14.03.2011
nr. D3.15/11

Auces novadā atrodas sekojošas īpaši aizsargājamas dabas
teritorijas ( turpmāk - ĪADT):

5.Dabas aizsardzība un
kultūrvēsturiskais
mantojums.

1) dabas liegumi "Garākalna smilšu krupja atradne", "Ukru
gārša" un "Vīķu purvs" (robežas noteiktas ar Ministru
kabineta 15.06.1999 noteikumu nr.212 "Noteikumi par
dabas liegumiem" 1.46.;1.47.;1.48.punktā, kā arī 59.,60. un
64.pielikumā);
2) dabas pieminekļi:
a) aizsargājamās alejas : Bēnes aleja un Lielauces ozolu aleja
( robežas noteiktas ar Ministru kabineta 22.11.2005
noteikumu Nr.888 "Noteikumi par aizsargājamām
alejām"1.12 un 1.14. punktā , kā arī 12. un 14.pielikumā);
b) aizsargājamie koki ( dižkoki) atbilstoši Ministru kabineta
16.03.2010 noteikumu Nr.264 "Īpaši aizsargājamo dabas
teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas
noteikumi"38.2 apakšpunktam un 2.pielikumā noteiktajām
sugām un izmēriem- teritorija ap kokiem vainaga projekcijas
platībā, kā arī 10 metru platā joslā no tā (Pārvaldē pieejama
informācija par 23 aizsargājamiem kokiem Auces novadā);
c) dižakmeņi atbilstoši Ministru kabineta 16.03.2010
noteikumu Nr.264 "Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju
vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"38.1
apakšpunktam- laukakmeņi, kuru virszemes tilpums ir 10 un
vairāk kubikmetru, kā arī 10 m plata josla ap tiem.
Saskaņā ar likuma "Par īpaši aizsargājamām dabas
teritorijām" pielikumu sekojošas ĪADT iekļautas Eiropas
nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju ( NATURA2000)
sarakstā: dabas liegumi "Garākalna smilšu krupja atradne",
"Ukru gārša" un "Vīķu purvs".

Identificēti Auces novada
Attīstības programmā,
nosakot atbilstošus
apsaimniekošanas
pasākumus

nav identificēti

5.Dabas aizsardzība un
kultūrvēsturiskais
mantojums.

Grafiskajā daļā, atbilstoši
mēroga noteiktībai,
iespējams attēlot zonas,
kuras ir lielākas par 20m,
tsk aizsargjoslas. Visa veida
aizsargjoslas un aizsardzības
zonas un aprobežojumi
tajās tiek noteiktas TIAN
rakstveida daļā.

Vides pārskats

Institūcija, datums, ID

Institūcijas izsniegtie nosacījumi

Paskaidrojuma raksts

Teritorijas izmantošanas un
apbūves

noteikumi

(rakstveida un grafiskā daļa)
Saskaņā ar Sugu un biotopu aizsardzības likuma 8.panta
otro daļu Auces novada teritorijā izveidoti 29 mikroliegumi :
platlapju meža boitopam 1, skuju koku meža biotopam- 1,
baltmuguras dzenim- 2, mazajam ērglim- 15, zivju ērglim- 1,
melnajam stārķim -9.
Jāievēro:
1. ĪADT dabas aizsardzības plānos ietvertās prasības un
rekomendācijas dabas un ainavas vērtību saglabāšanai.
Dabas aizsardzības plāni ir apstiprināti dabas liegumiem
"Garākalna smilšu krupja atradne", "Ukru gārša" un "Vīķu
purvs". (www.daba.gov.lv)
2. Likumos un Ministru kabineta noteikumos ietvertie ĪADT
un mikroliegumu izveidošanas mērķi, kā arī aizsardzības un
izmantošanas noteikumi , kā arī citas dabas un vides
aizsardzību regulējošo normatīvo aktu prasības [...].
Saskaņā ar ministru kabineta 06.10.2009 noteikumu 1148
4.5. punktu [...] lūdzam iestrādāt teritorijas plānojumā
ainavu aizsardzības prasības.

Iesakām teritorijas plānojumā pievērst uzmanību sekojošām
sadaļām:
izvērtēt teritorijas bioloģisko daudzveidību un ģeoloģisko
mantojumu ( reto un aizsargājamo augu un dzīvnieku sugu
atradnes, teritorijā konstatētās bioloģiski augstvērtīgās
pļavas, ģeoloģiskie objekti, teritorijas izveidotie
mikroliegumi un izdalītie dabisko mežu biotopi, teritorijaspļavas, ganības, tīrumi- kuras migrāciju laikā atpūtai un
barības ieguvei izmanto migrējošie putni, to izvietojums);

4.1.2.Meži.

Grafiskajā daļā noteiktas
mikroliegumu robežas.

3. Noteikumi teritoriju
izmantošanai

3. Noteikumi teritoriju
izmantošanai

Netiek identificētas
teritorijas, kurās ir
jānosaka ainavu
aizsardzības prasības.

Netiek identificētas
teritorijas, kurās ir
jānosaka papildus
prasības.

TP noteiktā novada telpiskā
struktūra netiek plānota
tādā veidā, lai būtu
vajadzība noteikt prasības
ainavas aizsardzībai.

Vides pārskats

Institūcija, datums, ID

Institūcijas izsniegtie nosacījumi

Paskaidrojuma raksts

Teritorijas izmantošanas un
apbūves

Vides pārskats

noteikumi

(rakstveida un grafiskā daļa)
izvērtēt teritorijas ainavisko daudzveidību veidojošos
elementus (alejas, parki un stādījumi, skatu punkti,
izteiksmīgās reljefa formas utml), kā aŗi izdalīt pašvaldības
ainaviski nozīmīgākās teritorijas;
izvērtēt rekreācijai un tūrismam piemērotu teritoriju un
objektu infrastruktūru un turpmākās attīstības virzienus;

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

3. Noteikumi teritoriju
izmantošanai ; 4. Noteikumi
teritoriju apbūvei; 6.
Atsevišķu apbūves teritoriju
izmantošanas noteikumi.

attēlot ar Sosnovska latvāņiem invadētās platības [...]

Attēlots grafiskā daļā.

attēlot applūstošās teritorijas [atbilstoši normatīvo aktu
prasībām] [...], kā arī ievērot Aizsargjoslu likuma 37.panta
1.d. 4.p. Nosacījumus šo teritoriju izmantošanas plānošanā;

paredzot jaunu apbūvi šobrīd neapbūvētās teritorijās, rūpīgi
izvērtēt, vai apbūve būtiski neietekmēs ĪADT. [...]

VSIA "Zemkopības

Netiek identificētas
teritorijas, kurās ir
jānosaka papildus
prasības.
Nav teritorijas plānojuma
kompetencē, šāds
vērtējums dots Integrētās
Attīstības programmā.

Veicot Auces novada teritorijas plānojuma izstrādi, jāievēro
sekojoši nosacījumi:

Bērzes upes labā krasta
teritorija, Lielauces
pagastā ir ar pārmitru
režīmu.

Attēlots grafiskā daļā.

Netiek paredzēta apbūve
ĪADT piegulošās teritorijās.

Veikta applūstošo
teritoriju ar 10%
varbūtību analīze un
secināts, ka šādas
teritorijas nav.
2.3. Teritorijas plānotā
izmantošana; 4.Situācijas
raksturojums vides
aizsardzībai būtiskās
teritorijās

Institūcija, datums, ID

Institūcijas izsniegtie nosacījumi

Paskaidrojuma raksts

Teritorijas izmantošanas un
apbūves

noteikumi

(rakstveida un grafiskā daļa)

ministrijas
nekustamie īpašumi",
Zemgales reģiona
meliorācijas nodaļa,
15.03.2011, nr.125z

VAS "Latvijas Valsts
ceļi", 25.02.2011, nr.
4.4.6.-8

-Jānodrošina meliorācijas sistēmu saglabāšana,
ekspluatācija, uzturēšana, tām jākalpo sākotnēji
paredzētajam mērķim- optimāla mitruma režīma
nodrošināšanai augsnē, liekā ūdens aizvadīšanai.

3.2.7.Valsts nozīmes
ūdensnotekas

3. Noteikumi teritoriju
izmantošanai ; 4. Noteikumi
teritoriju apbūvei; 6.
Atsevišķu apbūves teritoriju
izmantošanas noteikumi.

-teritorijas plānojumā plānā iezīmējamas ekspluatācijas
aizsargjoslas ap meliorācijas ierīcēm un būvēm.

Grafiskajā daļā tiek
attēlotas aizsargjoslas,
kuras ir lielākas par 20m.
Visa veida aizsargjoslas tiek
noteiktas TIAN rakstveida
daļā.

teritorijas plānojumā paredzama ūdensnoteku pārtīrīšana
reizi 10 gados.

3. Noteikumi teritoriju
izmantošanai ; 4. Noteikumi
teritoriju apbūvei; 6.
Atsevišķu apbūves teritoriju
izmantošanas noteikumi.

plānojot jebkādu būvju un inženierkomunikāciju būvniecību,
pārvietošanu un rekonstrukciju, kā arī derīgo izrakteņu
ieguvi un meža ieaudzēšanu meliorētā zemē, ekspluatācijas
aizsargjoslās ap meliorācijas būvēm, jāizņem tehniskie
noteikumi VSIA "Zemkopības ministrijas nekustamie
īpašumi".
Izstrādājot Auces novada teritorijas plānojuma precizēšanu
2013-2025.g., VAS "Latvijas valsts ceļi" Kurzemes reģiona
Dobeles nodaļa informē, ka jāievēro sekojoši likumi:

3. tehniskā infrastruktūra

Vides pārskats

Institūcija, datums, ID

Institūcijas izsniegtie nosacījumi

Paskaidrojuma raksts

Teritorijas izmantošanas un
apbūves

noteikumi

(rakstveida un grafiskā daļa)
-Par autoceļiem- ar izmaiņām spēkā no 01.01.2011;
-Ceļu satiksmes likums- ar izmaiņām spēkā no 15.06.2010;
-Būvniecības likums- ar grozījumiem spēkā no 01.01.2011;
-Aizsargjoslu likums - ar grozījumiem spēkā no 1.01.2011.
Jāievēro visi Latvijas Republikas Ministru kabineta
noteikumi, kuri attiecināmi gan uz valsts ceļiem, gan
pagastu ceļiem, gan pilsētu ielām, kā arī standarti [...] LVS
190-3:1999/A1:2002; LVS 77-3:2002; LVS 77-3:
2002/A2:2007.

AS "Latvijas gāze",
25.02.2011, nr. 2741/490

Valsts Ugunsdzēsības
un glābšanas
dienests, 14.03.2011,
Nr. 22/11.4-1.15/11

Izstrādājot Auces novada teritorijas plānojumu, lūdzam
izvērtē nepieciešamību Auces novada gāzes apgādes
plānojuma izstrādei un perspektīvo gāzesvadu
atspoguļošanu teritorijas plānojuma inženierkomunikāciju
sadaļā vai noteikt perspektīvās gāzes apgādes plānojuma
izstrādi turpmākajā plānošanā.
Veicot autoceļu vai ielu rekonstrukciju, projektējot jaunus
autoceļus vai ielas, kā arī esošo valsts autoceļu un
pašvaldību autoceļu nodalījumu joslās un esošo ielu
sarkanajās līnijās, paredzēt iespējamā augstā vai vidējā
spiediena sadales gāzesvadu novietni, atbilstoši 28.12.2004
MK noteikumiem nr. 1069 un Aizsargjoslu likumam.

VUGD Dobeles daļai Auces novada teritorijas plānojumam
nosacījumu nav.

Grafiskajā daļā tiek
attēlotas aizsargjoslas,
kuras ir lielākas par 20m.
Visa veida aizsargjoslas tiek
noteiktas TIAN rakstveida
daļā.
3. tehniskā infrastruktūra

3. Noteikumi teritoriju
izmantošanai ; 4. Noteikumi
teritoriju apbūvei; 6.
Atsevišķu apbūves teritoriju
izmantošanas noteikumi.

Vides pārskats

Institūcija, datums, ID

Institūcijas izsniegtie nosacījumi

Paskaidrojuma raksts

Teritorijas izmantošanas un
apbūves

noteikumi

(rakstveida un grafiskā daļa)

SIA Lattelecom,
24.02.2011, nr.3403-1

Izstrādājot novada teritorijas plānojumu un veicot
būvniecības darbus, jāievēro šādi vispārīgi nosacījumi:
-visi būvniecības darbi jāveic atbilstoši spēkā esošiem
būvnormatīviem, kā arī ievērojot Aizsargjoslu likuma 14.p.,
35. p.un 43.p. Noteiktās prasības;

-teritorijas aizsargjoslu plānā jābūt atzīmētām elektronisko
sakaru tīklu un objektu aizsargjoslām;
-privātiem elektronisko sakaru tīkliem, kurus paredzēts
pieslēgt SIA Lattelecom [...] jāatbilst SPRK noteikumiem;
-ja ar privātā tīkla īpašnieku noslēgts līgums par elektronisko
sakaru tīkla robežu, tad iekšējie telefonizācijas darbi jāveic
ēkas vai teritorijas saimniekam saskaņā ar šo noslēgto
robežlīgumu;
-privātie un publiskie elektroniskie sakaru tīkli jāierīko un
jāizbūvē atbilstoši MK noteikumiem nr. 256 "Elektronisko
sakaru tīklu un ierīkošanas un būvniecības kārtība" un
Nr.257 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 262-05
'Elektronisko sakaru tīkli'";
-lai veiktu elektronisko sakaru tīkla infrastruktūras attīstības
plānošanu un pakalpojumu nodrošināšanu, vēlams savlaicīgi
informēt par novada attīstības plānā iekļauto jauno
dzīvojamo māju un uzņēmējdarbības objektu celtniecību;
-katra kalendārā gada beigās vēlams informēt SIA
Lattelecom par nākamajā gadā plānoto ielu un teritoriju
rekonstrukciju.

Grafiskajā daļā tiek
attēlotas aizsargjoslas,
kuras ir lielākas par 20m.
Visa veida aizsargjoslas tiek
noteiktas TIAN rakstveida
daļā.

Vides pārskats

Institūcija, datums, ID

Institūcijas izsniegtie nosacījumi

Paskaidrojuma raksts

Teritorijas izmantošanas un
apbūves

noteikumi

(rakstveida un grafiskā daļa)

SIA LMT, 22.02.2011,
nr.261/ZW

Informējam, ka Auces novada teritorijā atrodas Latvijas
Mobilais telefons, SIA piederoši nekustamie īpašumi: zemes
gabals 'LMT Tornis', kadastra nr. 4664 002 0280, adrese
"LMT tornis", Īles pagasts, un uz tā esoša LMT bāzes stacija,
kura sastāv no no būvēm- radiotorņa un aparatūras
konteinera; zemes gabals 'LMT Tornis', kadastra Nr.4690
001 0134, adrese "LMT tornis" Ukru pagasts, un uz tā
esošas būves- radiotornis un aparatūras konteiners.
Zemes gabalos izvietotajām būvēm [...] ir nosakāmas
ekspluatācijas aizsargjoslas gar telekomunkāciju tīklu
līnijām.

Izstrādājot Auces novada teritorijas plānojumu, lūdzam
paredzēt iespēju Auces novada teritorijā uzstādīt un
ekspluatēt publiskā mobilo elektronisko sakaru tīkla iekārtas
un ar to saistītās inženierkomunikācijas, publisko mobilo
elektronisko sakaru iekārtas un ar to saistītās
inženierkomunikācijas, iespēju robežās paredzot esošu
komunikāciju - elektroapgādes tīklu un piebraucamo
autoceļu tuvumā.
Ņemot vērā inženiertehnisko apgādes tīklu un to objektu,
tsk. Telekomunikāciju līniju, torņu un antenu mastu
tehniskos rādītājus, ierosinām Auces novada teritorijas
plānojumā noteikt, ka apbūves teritorijās, kur atļautā
izmantošana ir inženiertehniskās apgādes tīkli un to objekti,
kuros ietilpst arī telekomunikāciju līnijas, torņi un antenu
masti, jaunveidojamā zemes gabala minimālā platība ir līdz
600kvm vai arī ierobežojumi- jaunveidojamā zemesgabala
minimālā platība un apbūves raksturīgais rādītājs (būvju

3. tehniskā infrastruktūra

Grafiskajā daļā tiek
attēlotas aizsargjoslas,
kuras ir lielākas par 20m.
Visa veida aizsargjoslas tiek
noteiktas TIAN rakstveida
daļā.

Vides pārskats

Institūcija, datums, ID

Institūcijas izsniegtie nosacījumi

Paskaidrojuma raksts

Teritorijas izmantošanas un
apbūves

noteikumi

(rakstveida un grafiskā daļa)
maksimālais augstums m) nav attiecināmi uz
inženiertehniskās apgādes tīkliem un to objektiem.

AS "Latvijas Valsts
meži", Nekustamie
īpašumi , Zemgales
mežsaimniecība,
14.03.2011, nr.4.11.2/02ep/150/11/360
AS "Latvenergo",
21.03.2011,
nr.01VL00-13/2239

AS "Latvijas valsts meži" ir sagatavojusi un lūdz iestrādāt
teritorijas plānojumā un teritorijas plānojuma grafiskajā daļā
LVM valdījumā esošās mežsaimniecībā izmantojamās
teritorijas, infrastruktūras objektus, nemeža zemju
teritorijas, kurās perspektīvā plānota meža ieaudzēšana un
zemes dzīļu/ derīgo izrakteņu teritorijas.
AS "Latvenergo": izstrādājot Auces novada teritorijas
plānojumu ir jāievēro sekojoši AS "Latvenergo" nosacījumi:

visās pašvaldības teritorijās, neatkarīgi no to izmantošanas
veida , atļauta inženiertehniskās apgādes objektu
izvietošana;
jaunveidojamās vai esošās zemes vienības, kas paredzētas
tikai inženiertehniskās apgādes tīklu un būvju izvietošanai,
platība var būt mazāka par apbūves noteikumos noteikto
minimāli platību. Šādā gadījumā zemes vienību veido
atbilstoši konkrētā objekta izvietošanas un
apsaimniekošanas nepieciešamībai.

4.4.nod. "Derīgie
izrakteņi"- karjeri un
plānotie karjeri;

3. tehniskā infrastruktūra

3. Noteikumi teritoriju
izmantošanai ; 4. Noteikumi
teritoriju apbūvei; 6.
Atsevišķu apbūves teritoriju
izmantošanas noteikumi.

Vides pārskats

Institūcija, datums, ID

Institūcijas izsniegtie nosacījumi

Paskaidrojuma raksts

Teritorijas izmantošanas un
apbūves

noteikumi

(rakstveida un grafiskā daļa)
Auces novada teritorijā atrodas AS "Latvenergo" pazemes
elektronisko sakaru tīkla objekti : no 110 kV apakšstacijas
'Auce 'gar 20 kV GL par Amatnieku, Miera un kalna ielām
līdz AS 'Sadales tīkls "Auces ETI ēkai Kalna ielā 13 un
radiosakaru līniju tornis Kalna ielā 11, Aucē ( augstums 36
m)- ar attiecīgām aizsargjoslām (1 m no līnijas ass un 1 m
attālumā ārpusē no nožogojuma).
Lūdzam ievērot Aizsargjoslu likuma 14., 35., 35. un 43.pantu
un LR MK noteikumu nr. 256 "Elektronisko sakaru tīklu
ierīkošanas un būvniecības kārtība" prasības.
Vecot detālplānojumu inženierkomunikāciju izvietojumu
teritorijā plānot tādu, lai atbilstu 28.12.2004 MK
noteikumiem Nr. 1069. Plānojot jaunu objektu būvniecību,
paredzēt vietu inženierkomunikāciju koridoriem ar
pieslēgšanu pie esošajiem vai jaunizveidojamiem
inženiertīkliem.
AS "Sadales tīkls"

3. tehniskā infrastruktūra

Grafiskajā daļā tiek
attēlotas aizsargjoslas,
kuras ir lielākas par 20m.
Visa veida aizsargjoslas tiek
noteiktas TIAN rakstveida
daļā.

1. Auces novada teritorijā elektroapgādes līnijas apkalpo AS
"Sadales tīkls" dienvidu reģions, kura pārziņā ir vidējā
sprieguma (20kV0 un zemsprieguma (0,4kV) elektrolīnijas
un 20/0.4 kV transformatoru apakšstacijas.

3. tehniskā infrastruktūra

3. Noteikumi teritoriju
izmantošanai ; 4. Noteikumi
teritoriju apbūvei; 6.
Atsevišķu apbūves teritoriju
izmantošanas noteikumi.

Plānojumā jāattēlo esošie un plānotie elektroapgādes
objekti (110/20 kV apakšstacijas, gaisvadu un kabeļlīniju
110-20/0.4 kV EPL, 20/0.4 kV vai 10/0.4 kV transformatoru
punkti u.c.), inženierkomunikāciju koridori, kā arī
aizsargjoslas, ja tās iespējams attēlot kartes noteiktajā
mērogā.

Grafiskajā daļā tiek
attēlotas aizsargjoslas,
kuras ir lielākas par 20m.
Visa veida aizsargjoslas tiek
noteiktas TIAN rakstveida
daļā.

Vides pārskats

Institūcija, datums, ID

Institūcijas izsniegtie nosacījumi

Paskaidrojuma raksts

Teritorijas izmantošanas un
apbūves

noteikumi

(rakstveida un grafiskā daļa)
3.Plānojumā norādīt, ka elektroapgādes projektēšana un
būvniecība ir īpaša būvniecība, kura jāveic saskaņā ar
01.11.2010 MK noteikumiem nr.1024 "Elektroenerģijas
pārvades un sadales būvju būvniecības kārtība".
4. Plānojuma teritorijā plānoto inženierkomunikāciju
izvietojumam jāatbilst MK noteikumiem Nr.1069. Pie
esošajiem un plānotajiem energoapgādes objektem
jānodrošina ērta piekļūšana.
5. plānojumos norādīt noteiktās aizsargjoslas gar
elektriskajiem tīkliem, kas noteiktas Aizsargjoslu likuma 16.
pantā (seko uzskaitījums).
6.Izstrādājot plānojumu, iekļaut prasības par
aprobežojumiem, kas noteikti saskaņā ar Aizsargjoslu likumu
(īpaši 35. un 45. p. Prasībām).
7.Plānojumā ietvert prasības par elektrotīklu ekspluatāciju
un drošību, kā arī prasības vides un cilvēku aizsardzībai, ko
nosaka MK noteikumi nr. 982 "Enerģētikas infrastruktūras
objektu aizsargjoslu noteikšana metodika"- 3;5;8;9;10;11
punkti ( seko uzskaitījums).
8.Elektrenerģijas lietotāju energoapgādes kārtību,
elektroenerģijas tirgotāja un sistēmas operatora tiesības un
pienākumus nosaka 21.07.2009 MK noteikumi nr. 793
"Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi".
9. Jaunu elektroietaišu pieslēgšana un atļautās slodzes
palielināšana notiek saskaņā ar SPRK apstiprinātiem
noteikumiem [...].
10. Plānojuma paskaidrojošā daļā lūdzam iekļaut
informāciju, ko nosaka Enerģētikas likuma 19., 19-1, 23. un
24. p.
11. Veicot jebkādus darbus/ darbības aizsargjoslās [...]
darbus jāveic pēc saskaņošanas ar attiecīgā objekta
īpašnieku: 330-110 kV- AS Sadales tīkls; 20-0.23 kV objekti-

Vides pārskats

Institūcija, datums, ID

Institūcijas izsniegtie nosacījumi

Paskaidrojuma raksts

Teritorijas izmantošanas un
apbūves

noteikumi

(rakstveida un grafiskā daļa)
AS Sadales tīkls dienvidu reģions; informāciju tehnoloģiju un
telekomunikācijas- AS Latvenergo.
AS "Augstsprieguma tīkls"
Informējam, ka teritoriju šķērso pārvades tīkla 110 kV
gaisvadu līnijas. Aucē, Brīvības ielā 13 uz zg ar kad. Nr.
46050555502 atrodas transformatoru apakšstacija Auce.

1. ierosinām teritorijas plānojumā ietvert informāciju cilvēku
drošībai un elektrolīniju aizsardzībai:
par būvdarbiem, kurs paredzēts izmantot celšanas
mehānismus, ja tie notiks tuvāk par 30 m no 110 kV
elektrolīnijas malējiem vadiem, paredzēt darbu veikšanas
projekta izstrādāšanu. Apbūves, autoceļu, būvdarbu
veikšanas un mežistrādes projekti, koku ciršana
elektrolīnijas tuvumā jāsaskaņo ar AS Augstsprieguma tīkls.
Apbūves projektēšanai elektrolīniju tuvumā nepieciešami
tehniskie noteikumi;
par [...] ierobežojumiem aizsargjoslās saskaņā ar
Aizsargjoslu likuma 35. un 45. p. ;
par minimālajiem attālumiem no būvēm un stādāmiem
kokiem līdz elektrolīnijām, kā arī par attālumiem starp
inženierkomunikācijām saskaņā ar MK noteikumiem nr.
1069, nr. 982, Aizsargjoslu likumu un elektroiekārtu
būvniecības noteikumu prasībām.

3. tehniskā infrastruktūra

3. Noteikumi teritoriju
izmantošanai ; 4. Noteikumi
teritoriju apbūvei; 6.
Atsevišķu apbūves teritoriju
izmantošanas noteikumi.

Vides pārskats

Institūcija, datums, ID

Institūcijas izsniegtie nosacījumi

Paskaidrojuma raksts

Teritorijas izmantošanas un
apbūves

Vides pārskats

noteikumi

(rakstveida un grafiskā daļa)
2. Lūdzam ņemt vērā izmaiņas Aizsargjoslu likumā saskaņā
ar 2009.g. Grozījumiem attiecībā uz 110 kV elektrolīniju
aizsargjoslas palielināšanu ( 16.p).
3. 110 kV elektrolīniju novietojuma precizēšanai nosūtām
Auces pilsētas, Bēnes, Lielauces, Vecauces un Vītiņu pagasta
kartes ar elektrolīniju trasēm.
Īles un Ukru pagasta teritorijā 110 un 330 Kv elektrolīniju vai
citu pārvades tīkla objektu nav un to ierīkošana nav plānota.

SIA "Baltic
Breeders"06.06.2011

Lūdz iekļaut Īles pagasta plānotajā (atļautajā) teritorijas
plānojumā sekojošas zemes vienības: kā lauksaimniecības
ražošanas apbūves teritorija: Avoti, Kārkli, Ceļmalnieku teļu
kūts, Ceļmalnieku cūku kūts, cepļi, Sunīši Īles pagastā,
20.466 ha kopplatībā.

6. Antropogēnās slodzes

3. Noteikumi teritoriju
izmantošanai ; 4. Noteikumi
teritoriju apbūvei; 6.
Atsevišķu apbūves teritoriju
izmantošanas noteikumi.

Kā dīķsaimniecības teritorijas : Īles pagastā esošajos
īpašumos Strautiņi 5.50 ha un Klāviņi 72.50 ha no kopējās zg
136.10 ha platības.
Kā karjera teritorija : Īles pagastā esošajā īpašumā Ogas ,
4.19 ha no kopējās zg 4.89 ha platības.

3.4.1. lauksaimnieciskā
ražošana

Kā savrupmāju apbūves teritorijas: Īles pagastā esošajā
īpašumā Miesti, 0.4 ha platībā no kopējās 32.08 ha platības.

biedrība Zebrus
draugi, 13.03.2011

Kā ražošanas apbūves teritoriju : Īles pagastā esošajā
īpašumā Spocēni, 3.32 ha platībā no kopējās 8.14 ha zemes
gabala platības.
Biedrība Zebrus draugi ierosina Auces un Dobeles novadu
pašvaldībām iekļaut novadu teritoriālajā plānojumā
pievienotajā kartogrāfiskajā materiālā iezīmēto teritoriju kā
apvidu ar dominējošo rekreācijas funkciju, potenciālo dabas
taku izveidošanas apvidu. Ierosinām Auces un Dobeles

5.1.2. intensīvās
ražošanas kompleksi ;

Noteikta vietējas nozīmes
aizsargājama dabas
teritorija "Krievkalni" Īles
pagastā.

Institūcija, datums, ID

Institūcijas izsniegtie nosacījumi

Paskaidrojuma raksts

Teritorijas izmantošanas un
apbūves

Vides pārskats

noteikumi

(rakstveida un grafiskā daļa)
novadu pašvaldību teritoriālajiem plānotājiem biedrības
iezīmētajā teritorijā veikt saturiskajā nozīmē saskaņotas
plānošanas darbības.
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Pielikums. Pārskats par atzinumu izpildi
atzinums

Institūcija, atzinuma
datums, ID

Zemgales plānošanas
reģions

Zemgales plānošanas reģions (turpmāk- ZPR) ir iepazinies ar
Auces novada teritorijas plānojuma (turpmāk tekstā : teritorijas
plānojums) un vides pārskata 1.redakciju un lūdz izlabot šādas
neprecizitātes:

ierosinājumi
korekcijām
Paskaidrojuma
rakstā

ierosinājumi
korekcijām Teritorijas
izmantošanas un
apbūves noteikumos
(rakstveida un
grafiskā daļa)

ierosinājumi
korekcijām Vides
pārskatā

atzinums

ierosinājumi
korekcijām
Paskaidrojuma
rakstā

I. Paskaidrojuma rakstā - a. 4.lpp. Divas reizes atkārtojas
šīs lapaspuses otrā rindkopa. B. 2. nodaļa 'Apdzīvojums', kā arī
citur dokumentā ņemt vērā ZPR Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas
sadaļu "Pilsētas- lauku mijiedarbība", atbilstoši tam norādot
Auces novada attīstības centrus- novada nozīmes centri- Auce,
Bēne un vietējas nozīmes attīstības centri- Īle, Lielauce, Ukri,
Ķevele, Vītiņi.
II. Teritorijas plānojuma grafiskajā daļā ir tikai daļēji
ņemts vērā ZPR izstrādātais dokuments "Metodiskie norādījumi
teritorijas attīstības plānošanai Zemgales plānošanas reģionā"(
apstiprināti ar 21.04.2009 ZPRAP lēmumu Nr.27 (protokols
nr.4).

Veikt redakcionālus
labojumus un
precizēt novada
apdzīvojuma
struktūru.

Institūcija, atzinuma
datums, ID

Taču norādām, ka līdz ar Teritorijas attīstības plānošanas
likuma spēkā stāšanos tā Pārejas noteikumu 14.pants paredz, ka
līdz 2014.gada 31.decembrim visas vietējās pašvaldības savus
spēkā esošos plānojumus ievieto TAPIS. Tā kā šobrīd jau ir
sagatavots metodiskais materiāls 'Prasību izstrāde elektronisko
topogrāfisko karšu specifikācijas uzlabošanai teritorijas
plānošanas vajadzībām ', lai vietējo pašvaldību teritorijas
plānojumus varētu ievietot TAPIS, kuru izstrādē par pamatu ir
ņemti ZPR metodiskie norādījumi. Līdz ar to iesakām teritorijas
plānojumu un to grozījumu izstrādē jau tagad izmantot TAPIS
prasības elektronisko topogrāfisko karšu sagatavošanai.

ierosinājumi
korekcijām Teritorijas
izmantošanas un
apbūves noteikumos
(rakstveida un
grafiskā daļa)

Ņemt vērā Teritorijas
attīstības plānošanas
likumā un tam
pakārtotajos LR
normatīvajos aktos
noteiktās prasības.
Ņemt vērā Teritorijas
attīstības plānošanas
likumā un tam
pakārtotajos LR
normatīvajos aktos
noteiktās prasības.

ierosinājumi
korekcijām Vides
pārskatā

atzinums

Institūcija, atzinuma
datums, ID

Valsts Zemes dienests,
24.06.2012 , Nr.1007/162703

Informē, ka izstrādātais plānojums atbilst VZD nosacījumiem.
Norāda, ka VZD uzdevumos neietilpst noteikto aizsargjoslu
lielumu (platības) un aizsargjoslu ( nekustamā īpašuma objektu
apgrūtinājumu) kodu atbilstības pārbaude.
Vienlaikus, izvērtējot iesniegtās plānojuma redakcijas
materiālus, ir konstatēts:
1)digitāli vektordatu formāta datu līmenī ‘piesārņotas
teritorijas’ attēlotā teritorija neatbilst LKS-92 TM koordinātu
sistēmai;
2)plānojumā vektordatu formā nav norādīts, kuras no
attēlotajām ir ciemu esošās un kuras- ciemu plānotās robežas;
3)aizsargjoslai gaisa 110 KV elektrolīniju norādītais kods
neatbilst nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu
klasifikācijai.
Papildus informējam, ka 2011.gada 1.decembrī stājās
spēkā Teritorijas attīstības plānošanas likums (turpmāk- TAPL).
Atbilstoši TAPL 33. pantam un Apgrūtināto teritoriju
informācijas sistēmas likumam, apgrūtinātās teritorijas un
aizsargjoslas attīstības plānošanas dokumentos attēlo saskaņā
ar 2011.gada 4.oktobra MK noteikumu Nr.754 "Apgrūtināto
teritoriju informācijas sistēmas izveides, uzturēšanas un
informācijas aprites kārtība" 2.pielikumu.

ierosinājumi
korekcijām
Paskaidrojuma
rakstā

ierosinājumi
korekcijām Teritorijas
izmantošanas un
apbūves noteikumos
(rakstveida un
grafiskā daļa)

Veikt korekcijas
atbilstoši VZD
norādījumiem.

Ņemt vērā Teritorijas
attīstības plānošanas
likumā un tam
pakārtotajos LR
normatīvajos aktos
noteiktās prasības.

ierosinājumi
korekcijām Vides
pārskatā

atzinums

Institūcija, atzinuma
datums, ID

Brocēnu novada
pašvaldība,
13.09.2012

Dobeles novada
pašvaldība,
22.08.2012, Nr 25/2263

Saldus novada
pašvaldība,
21.08.2012, Nr.4.136.1/3158
Valsts kultūras
pieminekļu
aizsardzības
inspekcija,
14.09.2012, Nr. 0508/1911

ierosinājumi
korekcijām
Paskaidrojuma
rakstā

ierosinājumi
korekcijām Teritorijas
izmantošanas un
apbūves noteikumos
(rakstveida un
grafiskā daļa)

Neizvirzīt īpašus nosacījumus Auces novada teritorijas
plānojuma 1.redakcijai un vides pārskata projektam.
Dobeles novada pašvaldība informē, ka ir iepazinusies ar Auces
novada teritorijas plānojuma 1.redakcijas materiāliem un vides
pārskata projektu. Ierosinām, atbilstoši Ministru Kabineta
07.07.2008 noteikumu Nr. 524 "Valsts nozīmes zemes dzīļu
nogabala "Dobeles struktūra" izmantošanas
noteikumi"16.punktam, attēlot valsts nozīmes zemes dzīļu
nogabala "Dobeles struktūra" robežas Auces novada Īles
pagasta teritorijā.
Saldus novada pašvaldībai nav iebildumu par Auces novada
teritorijas plānojuma 2013.-2015.gadam 1.redakciju un vides
pārskata projektu
Izvērtējot internetvietnē pieejamo materiālu, Inspekcija
kultūras mantojuma aizsardzības aspektā teritorijas plānojuma
materiālos konstatējusi šādas neprecizitātes:

Veikt korekcijas
atbilstoši Dobeles
novada pašvaldības
ierosinājumam.

ierosinājumi
korekcijām Vides
pārskatā

atzinums

Institūcija, atzinuma
datums, ID

ierosinājumi
korekcijām
Paskaidrojuma
rakstā

1) Grafiskajā daļā nepareizi norādītas atrašanās vietas
šādiem arheoloģiskajiem pieminekļiem : Ritumu apmetne (
valsts aizsardzības nr. 739),Kkaijukroga senkapi (valsts
aizsardzības nr. 737), Tēšaiņu senkapi (valsts aizsardzības
nr.759), Spārnu kalns- pilskalns (valsts aizsardzības nr. 761),
Gailīšu senkapi (valsts aizsardzības nr. 760), Sodiņu pēdakmens kulta vieta (valsts aizsardzības nr. 763) un Dīcmaņu- Pilsingu
senkapi (valsts aizsardzības nr. 764);
2)paskaidrojuma rakstā 12.tabulā nepareizi norādīts
Veikt korekcijas
nosaukums arheoloģiskajam piemineklim Auces senkapi (valsts
atbilstoši Valsts
aizsardzības nr. 727)
kultūras pieminekļu
aizsardzības
inspekcijas
norādījumiem.
3) arheoloģiskais piemineklis Īles meža senkapi (valsts
Veikt korekcijas
aizsardzības nr. 758) atrodas Dobeles novada Zebrenes pagastā atbilstoši Valsts
un nav iekļaujams Auces novada kultūras pieminekļu sarakstā
kultūras pieminekļu
paskaidrojuma raksta 12.tabulā.
aizsardzības
inspekcijas
norādījumiem.
Inspekcija aicina koriģēt konstatētās neprecizitātes un
Auces novada teritorijas plānojuma koriģēto materiālu iesniegt
Inspekcijā atkārtotai izskatīšanai.

ierosinājumi
korekcijām Teritorijas
izmantošanas un
apbūves noteikumos
(rakstveida un
grafiskā daļa)

Veikt korekcijas
atbilstoši Valsts
kultūras pieminekļu
aizsardzības
inspekcijas
norādījumiem.
Veikt korekcijas
atbilstoši Valsts
kultūras pieminekļu
aizsardzības
inspekcijas
norādījumiem.
Veikt korekcijas
atbilstoši Valsts
kultūras pieminekļu
aizsardzības
inspekcijas
norādījumiem.

ierosinājumi
korekcijām Vides
pārskatā

atzinums

Institūcija, atzinuma
datums, ID

Latvijas Vides,
ģeoloģijas un
meteoroloģijas centrs,
20.08.2012, Nr. 46/1183

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības
ministrija, Dabas
aizsardzības
pārvalde.20.09.2012
Nr.4.8/104/2012-N

Sniedz atzinumu, ka Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas
centra nosūtītā informācija Auces novada domei 2011.gada
24.februārī vēstulē Nr.4-3/280 par tā īpašumā esošiem
objektiem Auces novada administratīvajā teritorijā un to
aizsargjoslām ir izmantota Auces novada teritorijas plānojuma
2013.-2025.gadam 1.redakcijā.
1. Teritorijas plānojuma II sējuma punktā 3.10
"Ekspluatācijas aizsargjoslas", pamatojoties uz Aizsargjoslu
likuma 15.pantu, nepieciešams iekļaut sadaļu "Aizsargjoslas ap
pazemes ūdeņu valsts monitoringa urbumiem", kurā ievietot
tekstu atbilstoši Aizsargjoslu likuma 15.panta 1. un 3. punktiem.
2. Teritorijas plānojuma sadaļas "Lielauces pagasta
plānotā (atļautā) izmantošana" kartoshēmā izmainīt
apzīmējumu nosaukumu 'artēziskais urbums- izpētes' ar
'pazemes ūdeņu valsts monitoringa urbums'.
Teritorijas plānojuma paskaidrojuma rakstā precizēt:

1. 26.lpp. Lūdzam precizēt 7.tabulas informāciju par novadā
esošo nekustamo īpašumu iedalījumu pēc lietošanas mērķu
grupām. Šajā tabulā izdalīta mežsaimniecības zeme un īpaši

ierosinājumi
korekcijām
Paskaidrojuma
rakstā

ierosinājumi
korekcijām Teritorijas
izmantošanas un
apbūves noteikumos
(rakstveida un
grafiskā daļa)

ierosinājumi
korekcijām Vides
pārskatā

Veikt korekcijas
atbilstoši
norādījumiem.

Veikt korekcijas atbilstoši norādījumiem, atbilstoši Valsts zemes
dienesta sniegtajai informācijai.

atzinums

Institūcija, atzinuma
datums, ID

aizsargājamās dabas teritorijas, kurās saimnieciskā darbība ir
aizliegta ar normatīvo aktu.
Vēršam uzmanību, ka īpaši aizsargājamās dabas teritorijas
atrodas ne tikai meža zemēs, bet arī zemēs citiem lietošanas
mērķiem, piemēram ūdens objektu zeme, dabas pamatnes un
rekreācijas nozīmes zeme.
2. 30.lpp. Nepieciešams precizēt informāciju par valsts īpašumā
esošo meža iedalījumu- dabas zonas mežos, rekreācijas zonas
mežos, mežsaimnieciskajos mežos un bioloģiski augstvērtīgajos
mežos. Šādu iedalījumu neparedz "Meža likums" un citi spēkā
esošie normatīvie akti.

ierosinājumi
korekcijām
Paskaidrojuma
rakstā

ierosinājumi
korekcijām Teritorijas
izmantošanas un
apbūves noteikumos
(rakstveida un
grafiskā daļa)

ierosinājumi
korekcijām Vides
pārskatā

atzinums

Institūcija, atzinuma
datums, ID

3. Apsveicama ir pašvaldības vēlme izveidot īpaši aizsargājamās
dabas teritorijas, ņemot vērā to, ka Auces novadā teritorijā ir
sastopamas interesantas un dabas daudzveidības ziņā bagātas
un sabiedrībai nozīmīgas teritorijas. Pamatojoties uz likuma
"Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām" 13.pantu, iesakām
iedalīt jaunveidojamās aizsargājamās dabas teritorijas noteiktās
kategorijās pēc to izveidošanas un aizsardzības mērķa- dabas
liegums, dabas parks, dabas pieminekļi, kuri ir nozīmīgi
kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai attiecīgā teritorijā.
Saskaņā ar likuma 17.panta 3.daļu iesakām izdot speciālus
pašvaldības saistošos noteikumus, ar kuriem pašvaldība izveido
īpaši aizsargājamo dabas teritoriju, nosakot īpaši aizsargājamās
dabas teritorijas kategoriju, nosaukumu, robežu aprakstu,
izveidošanas pamatojumu, kā arī tās aizsardzības un
izmantošanas noteikumus. Tāpat lūdzam precizēt šo informāciju
par 'Teritorijas plānojuma plānotās izmantošanas kartē'
(turpmāk tekstā TP) un TP 'paskaidrojuma rakstā' aizsargājamo
dabas teritoriju noteiktās prasības un ierobežojumus to
aizsardzībai un izmantošanai.

ierosinājumi
korekcijām
Paskaidrojuma
rakstā

ierosinājumi
korekcijām Teritorijas
izmantošanas un
apbūves noteikumos
(rakstveida un
grafiskā daļa)
Noteiktas prasības
vietējas nozīmes
aizsargājamo dabas
teritoriju
izmantošanai.

ierosinājumi
korekcijām Vides
pārskatā

atzinums

ierosinājumi
korekcijām
Paskaidrojuma
rakstā

4. Ņemt vērā, ka, saskaņā ar Ministru kabineta 16.03.2010
noteikumu nr. 264 "Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju
vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"38.2.
apakšpunktu un 2.pielikumu, ir mainījušies aizsargājamo koku
(dižkoku) noteikšanas parametri un, piemēram, ozols, kura
stumbra apkārtmērs ir vismaz 4m, uzskatāms par aizsargājamu
koku (iepriekšējos noteikumos- 5 m). iesakām TP
'Paskaidrojuma rakstā' iekļaut tabulu ar novadā jau
apzinātajiem dižkokiem (pēc G.Eniņa apkopotās informācijas
apsekojot Dobeles rajona dižkokus). TP klāt pievienot piezīmi,
ka informācija par aizsargājamiem kokiem novadā var tikt
papildināta, kā arī tabulā minētie ir reģistrētie, nevis visi novada
teritorijā sastopamie dižkoki. Lūdzam ņemt vērā, ka Pārvaldes
rīcībā esošā un jums nosūtītā informācija par aizsargājamiem
kokiem (dižkokiem) nav pilnīga un nav aktualizēta, kā arī par
aizsargājamu uzskatāms jebkurš koks, kas atbilst noteikumos
minētajiem parametriem. Tāpēc iesakām iekļaut 'Teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumos' (turpmāk tekstā TIAN)
prasību veikt aizsargājamo koku inventarizāciju zemes vienībās,
kurās tiek izstrādāts detālplānojums vai būvprojekts, lai pēc
iespējas izvairītos no situācijām, kad netiek ievērotas iepriekš
minēto Ministru kabineta noteikumu 8.nodaļā noteiktās
prasības dižkoku aizsardzībai.

Veikt korekcijas
atbilstoši pieejamai
informācijai un
norādījumiem.

Institūcija, atzinuma
datums, ID

ierosinājumi
korekcijām Teritorijas
izmantošanas un
apbūves noteikumos
(rakstveida un
grafiskā daļa)
Veikt korekcijas
atbilstoši pieejamai
informācijai un
norādījumiem:
Noteiktas prasības
detālplānojumu un
būvprojektu izstrādes
laikā veikt
aizsargājamo koku
inventarizāciju.
Nav pieejama
informācija par DAP
minēto G.Eniņa
pētījumu.

ierosinājumi
korekcijām Vides
pārskatā

Veikt korekcijas
atbilstoši pieejamai
informācijai un
norādījumiem.

atzinums

Institūcija, atzinuma
datums, ID

ierosinājumi
korekcijām
Paskaidrojuma
rakstā

5. Izstrādājot TIAN, lūdzam ņemt vērā, ka Aizsargjoslu likums
neparedz noteikt aizsargjoslas ap dabas pieminekļiem. Savukārt
teritorija aizsargājamā koka (dižkoka) vainaga projekcijas platībā
un 10 m plata josla ap to, skaitot no vainaga projekcijas ārējās
malas, ir īpaši aizsargājama dabas teritorija saskaņā ar Ministru
kabineta 16.03.2010 noteikumu Nr.264 "Īpaši aizsargājamo
dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas
noteikumi" 38.2.apakšpunktu.
6. Lūdzam TP izvērtēt rekreācijai un tūrismam piemērotu
teritoriju un objektu infrastruktūru un turpmākās attīstības
virzienus.

7. Plānojuma grafiskajā daļā attēlot ar Sosnovska latvāniem
invadētās platības un ņemt vērā tās plānojuma risinājumos
(informācija par Sosnovska latvānā invadēto teritoriju izplatību
pieejama Valsts augu aizsardzības dienesta interneta mājas lapā

Papildināts ar
informāciju par
Vītiņu un Ukru
pagastiem.

ierosinājumi
korekcijām Teritorijas
izmantošanas un
apbūves noteikumos
(rakstveida un
grafiskā daļa)
TIAN noteikta prasība
aizsargājamo koku un
tiem piegulošo
teritoriju
apsaimniekošanai.

Teritorijas plānojums
nosaka, ka lauku
zemēs, mežu
teritorijās u.c. apbūves
teritorijās ir iespējams
attīstīt ar tūrismu un
rekreāciju saistītus
objektus. Rekreācijas
un tūrisma attīstības
virzieni ir Attīstības
programmas
kompetence.
Sosnovska latvāņu
izplatības areāls
attēlots grafiskajā
daļā.

ierosinājumi
korekcijām Vides
pārskatā

Veikt korekcijas
atbilstoši izmaiņām
TIAN.

Papildināts ar
informāciju par Vītiņu
un Ukru pagastiem.

atzinums

Institūcija, atzinuma
datums, ID

ierosinājumi
korekcijām
Paskaidrojuma
rakstā

ierosinājumi
korekcijām Teritorijas
izmantošanas un
apbūves noteikumos
(rakstveida un
grafiskā daļa)

http://karte.vaad.gov.lv/ ).

8.TIAN 17.lpp. 40.punktā izstrādāt un iekļaut pašvaldības
noteikto vietējās nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju
"Ķeveles avoti" un "Krievkalni" regulējumu to aizsardzībai un
izmantošanai.
9. TIAN 17.lpp. Labot 41.punkta redakciju, jo šobrīd ir spēkā
Ministru kabineta 16.03.2010 noteikumi Nr. 264 "Īpaši
aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un
izmantošanas noteikumi", nevis 2003.gada noteikumi.
Kopumā Auces novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam
1.redakcija un vides pārskata projekts izstrādāti atbilstoši spēkā
esošo normatīvo aktu prasībām. Tomēr nākas konstatēt, ka
vairāki Dabas aizsardzības pārvaldes izvirzītie nosacījumi
teritorijas plānojuma izstrādei nav iekļauti izstrādātajos
dokumentos. Tādēļ lūdzam pilnveidot plānojuma 1.redakciju
atbilstoši iepriekš minētajiem Pārvaldes izsniegtajiem
nosacījumiem, kā arī 1.redakciajs labojumiem un
papildinājumiem.

TIAN noteikta prasība
teritorijas
izmantošanai.
Veikt korekcijas
atbilstoši
norādījumiem.

ierosinājumi
korekcijām Vides
pārskatā

atzinums

Institūcija, atzinuma
datums, ID

Valsts meža dienests,
Zemgales
virsmežniecība,
27.08.2012, Nr.7.77/510

ierosinājumi
korekcijām
Paskaidrojuma
rakstā

ierosinājumi
korekcijām Teritorijas
izmantošanas un
apbūves noteikumos
(rakstveida un
grafiskā daļa)

ierosinājumi
korekcijām Vides
pārskatā

Sniedz sekojošu ieteikumus:

1. Vides pārskata projekts.
1.1. 15.lpp. Pirmo rindkopu jāprecizē no "Auces TP
paredz, ka mežu teritorijas tiek noteiktas ārpus
mikroliegumiem, ĪADT, blīvas apbūves teritorijām, kā arī
jaunaudzēs, laucēs, izcirtumos u.c. Veida teritorijās mežu zemēs
visā novada teritorijā" uz "Auces TP paredz, ka mežu teritorijas
tiek noteiktas ārpus blīvas apbūves teritorijām, tās ir
jaunaudzes, lauces, izcirtumi, u.c. veida teritorijas mežu zemēs
visā novada teritorijā",
1.2. 42.lpp. 2 rindkopā jābūt - mežainums ir zemāks par
Latvijā vidējo rādītāju- 50.2 % (Valsts meža dienesta 2011.gada
dati) no Latvijas teritorijas aizņem mežs.
1.3. No vides aizsardzības viedokļa teritorijas plānojumā
atzīmējama meža aizsargjosla ar pilsētām. Pēc Meža Valsts
reģistra (MVR) datiem apr Auces pilsētu atbilstoši MK
2003.gada 4.februāra noteikumiem nr. 63 "Meža aizsargjoslu ap
pilsētām noteikšanas metodika" (grozījumi - MK noteikumi Nr.
518 no 09.06.2009) noteikta aizsargjosla Vītiņu pagasta
teritorijā 43.8 ha platībā, Vecauces pagasta teritorijā 154.6 ha

Veikt korekcijas
atbilstoši
norādījumiem.

Veikt korekcijas
atbilstoši
norādījumiem.

Veikt korekcijas
atbilstoši
norādījumiem.

Veikt korekcijas
atbilstoši
norādījumiem.
Veikt korekcijas
atbilstoši
norādījumiem.

atzinums

Institūcija, atzinuma
datums, ID

ierosinājumi
korekcijām
Paskaidrojuma
rakstā

ierosinājumi
korekcijām Teritorijas
izmantošanas un
apbūves noteikumos
(rakstveida un
grafiskā daļa)

Veikt korekcijas
atbilstoši
norādījumiem.

Veikt korekcijas
atbilstoši
norādījumiem.

platībā.

2. Meža aizsargjosla ap pilsētām nav atrakstīta tekstuālajās
teritoriālā plānojuma sadaļās.

AS "Latvijas Valsts
meži" Zemgales
mežsaimniecība,
14.09.2012 Nr. 4.11.2_07ih_226_12_167

Izvērtējot Auces novada teritorijas plānojuma 1.redakciju,
konstatēts, ka kopumā redakcija atbilst spēkā esošiem meža
nozares normatīviem aktiem. Tajā iestrādāts VMD Zemgales
virsmežniecības sniegtie priekšlikumi Nr. 5-15/98 no
08.03.2011.
AS "Latvijas valsts meži" norāda, ka TP redakcijas tekstuālajā un
kartogrāfiskajā sadaļā ir konstatētas kļūdas un neprecizitāte, kas
var būtiski ierobežot valsts meža zemju apsaimniekošanu, tādēļ
vēršam Jūsu uzmanību uz zemāk norādīto un lūdzam veikt
precizējumus.
"Paskaidrojuma rakstā" labot un ietvert zemāk norādītos
papildinājumus:
1. 7.3. Īles pagasts 53.lpp. Papildināt ar tekstu :

ierosinājumi
korekcijām Vides
pārskatā

atzinums

ierosinājumi
korekcijām
Paskaidrojuma
rakstā

AS LVM izveidojusi rekreācijas mežu "Vilkukalna- Krievu kalnu
masīvs", kam izstrādāts arī individuālais apsaimniekošanas plāns
2012.-2016.gadam. Individuālais apsaimniekošanas plāns ir
izstrādāts, lai nodrošinātu dabai un cilvēkiem draudzīgu tūrismu
un saudzīgu meža apsaimniekošanu, saglabājot kultūrvēsturiskā
mantojuma un dabas vērtību saglabāšanu un rekreācijas iespēju
attīstīšanu.
AS LVM izveidojusi rekreācijas mežu "Spārnu masīvs", kam
izstrādāts individuālais apsaimniekošanas plāns 2012.2016.gadam.
Tekstā lietot vietvārdu "Krievu kalni", kā vietvārdu datu bāzē, kā
lietots jau no agrākiem laikiem, nevis vārdu "Krievkalni".

Institūcija, atzinuma
datums, ID

Jākoriģē meža ceļu tabula 20.-21.lpp.: Ieviņu ceļš- izņemts no
rekonstrukciju saraksta; Mežružu ceļš- 2016.rekonstrukcija 1,7
km; Priedaiņu ceļš- izņemts no rekonstrukciju saraksta; Vāļu
ceļš- 2015.rekonstr. 4,2 km; Vecais bāniša ceļš 2016.rekonstrukc. 4,8 km; Vilciņu ceļš- 2012.rekonstrukcija 1,1
km; Tēraudu ceļš- 2015. būve 1,5 km; Ukru ceļš- 2015. būve 0,8
km.
Auces novadā esošie mikroliegumi: jākoriģē tabula: nr.pk. 2 .
121.kv nav Bēnes pagastā, bet Ukru pagastā; nr.pk. 9 183.kv.
Nav Īles pag., bet Lielauces pag. Ir 2 mikroliegumi, kas tabulā
nav iekļauti- Lielauces pagastā 196.kv. (mazajam ērglim) un

ierosinājumi
korekcijām Vides
pārskatā

Veikt korekcijas
atbilstoši
norādījumiem.

ierosinājumi
korekcijām Teritorijas
izmantošanas un
apbūves noteikumos
(rakstveida un
grafiskā daļa)
Veikt korekcijas
atbilstoši
norādījumiem.

Veikt korekcijas
atbilstoši
norādījumiem.
Veikt korekcijas
atbilstoši
norādījumiem.
Veikt korekcijas
atbilstoši
norādījumiem.

Veikt korekcijas
atbilstoši
norādījumiem.
Veikt korekcijas
atbilstoši
norādījumiem.
Veikt korekcijas
atbilstoši
norādījumiem.

Veikt korekcijas
atbilstoši
norādījumiem.
Veikt korekcijas
atbilstoši
norādījumiem.

Noteikt
mikroliegumus
atbilstoši Valsts
meža dienesta,

Noteikt mikroliegumus
atbilstoši Valsts meža
dienesta, Zemgales
virsmežniecības

Noteikt mikroliegumus
atbilstoši Valsts meža
dienesta, Zemgales
virsmežniecības

atzinums

ierosinājumi
korekcijām
Paskaidrojuma
rakstā

187.kv (baltmugurdzenim).

Zemgales
virsmežniecības
sniegtajiem
norādījumiem.
Veikt korekcijas
atbilstoši
norādījumiem.

Institūcija, atzinuma
datums, ID

Uzskatam, ka nekorekti TP būtu iekļaut tabulā ailīti ar
Mežniecību, jo tādas vairs nepastāv un šāda informācija vairs
nekur nav atrodama un līdz ar to neizmantojama adrese.
Ieteikums, neesošo mežniecību vietā iekļaut LVM valdījumā
esošajiem mežiem - meža iecirkni vai kvartālu, apgabala
numuru, kas ļautu precīzi identificēt norādīto adresi.
89.lapā ir noteikts derīgo izrakteņu ieguves teritorijas apjoms.
Mēs nepiekrītam konkrētam apjomam, bet norādām zemāk
minēto formulējumu:

ierosinājumi
korekcijām Teritorijas
izmantošanas un
apbūves noteikumos
(rakstveida un
grafiskā daļa)
sniegtajiem
norādījumiem.

ierosinājumi
korekcijām Vides
pārskatā

Veikt korekcijas
atbilstoši
norādījumiem.

Veikt korekcijas
atbilstoši
norādījumiem.

Veikt korekcijas
atbilstoši
norādījumiem.

sniegtajiem
norādījumiem.

atzinums

Institūcija, atzinuma
datums, ID

"Auces TP paredz, ka mežu teritorijas tiek noteiktas ārpus
mikroliegumiem, ĪADT, blīvas apbūves teritorijām, kā arī
jaunaudzēs, laucēs, izcirtumos uc. veida teritorijās mežu zemēs
visā novada teritorijā. Mežu teritorijās teritorijas izmantošana ir
saistīta ar zinātnisko izpēti, mežistrādi un meža resursu
atjaunošanu, dabas vērtību aizsardzību un rekreāciju. Mežu
teritorijās iespējams būvēt viensētu, tūrisma un atpūtas
objektu, peldvietas, kempingu. Iespējama māla, smilts, grants
ieguves karjera līdz 25 ha platībā izveidošana. Ir atļauta derīgo
izrakteņu ieguve normatīvo aktos noteiktā kārtībā. Ir atļauta
meža apsaimniekošanas vajadzībām nepieciešamas
infrastruktūras izveide un uzturēšana. Vītiņu un Vecauces
pagastos tiek noteikta mežu aizsargjosla ap pilsētā.... lauku
zemēs ārpus blīvi apdzīvotām vietām iespējama viensētu
apbūve, kā arī iespējams attīstīt tūrisma un rekreācijas
pakalpojumus, izveidot peldvietas, atpūtas vietas. Iespējama
māla, smilts, grants eiguves karjera līdz 25 ha platībā
izveidošana. Ir atļauta derīgo izrakteņu ieguve normatīvos aktos
noteiktā kārtībā. Ir atļauta apsaimniekošanas vajadzībām
nepieciešamās infrastruktūras izveidi un uzturēšana.
"Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos" iebilstam
par vispārīgos jautājumos uzrakstīto meža definīciju un iesakām
to pārrakstīt no Meža likuma.

ierosinājumi
korekcijām
Paskaidrojuma
rakstā

ierosinājumi
korekcijām Teritorijas
izmantošanas un
apbūves noteikumos
(rakstveida un
grafiskā daļa)
Veikt korekcijas
atbilstoši
norādījumiem.

Veikt korekcijas,
ievērojot Mežu likumā
noteikto.

ierosinājumi
korekcijām Vides
pārskatā

atzinums

Institūcija, atzinuma
datums, ID

151.punktā noteikts, ka jaunu satiksmes infrastruktūras
objektu- ceļu vai ielu izbūvei jāizstrādā detālplānojums. Šo
punktu precizēt zemāk norādītajā redakcijā, jo šī ir meža zeme
un ceļi meža zemē tiek būvēti atbilstoši apstiprinātam Meža
apsaimniekošanas plānam. "151. jaunu satiksmes
infrastruktūras objektu- pašvaldības ceļu vai ielu izbūvei
jāizstrādā detālplānojums".

6.10. sadaļā "mežu teritorijas" 434.punktu izteikt sekojošā
redakcijā
smilts, grants, māla ieguves karjers līdz 25 ha, derīgo
izrakteņu ieguve.

ierosinājumi
korekcijām
Paskaidrojuma
rakstā

ierosinājumi
korekcijām Teritorijas
izmantošanas un
apbūves noteikumos
(rakstveida un
grafiskā daļa)
Sagatavots
priekšlikums
151.punktā
definētajam, ņemot
vērā valsts meža
zemju
apsaimniekošanas
intereses: 151. jaunu
satiksmes
infrastruktūras
objektu- ceļu vai ielu
izbūvei jāizstrādā
detālplānojums,
izņemot gadījumus,
kad tiek izbūvēti ceļi
valsts meža zemēs
atbilstoši
apstiprinātam Meža
apsaimniekošanas
plānam.
Veikt korekcijas
atbilstoši
norādījumiem.

ierosinājumi
korekcijām Vides
pārskatā

atzinums

Institūcija, atzinuma
datums, ID

441.punktu izteikt sekojošā redakcijā:
441. Smilts, grants ieguves karjeru izveidošanai veic IVN,
ja to paredz normatīvie akti. Derīgo izrakteņu ieguves karjeru
izveidošanai veicama paredzamās darbības ietekmes uz vidi
izvērtēšana normatīvos aktos noteiktā kārtībā.
444.punktu uzteikt sekojošā redakcijā:
444. Mežu zemēs medību parkus ierīko atbilstoši
apstiprinātam meža apsaimniekošanas plānam un LR spēkā
esošiem normatīviem aktiem.
453. punkta apakšpunktā noteikto izteikt sekojošā redakcijā:

Biedrība "Zebrus
draugi" (saņemts
Auces novada

māla, smilts, grants ieguves karjers līdz 25 ha, derīgo izrakteņu
ieguve.
469. punktā norādīte MK 20.07.2004 noteikumi Nr. 619
"Kārtība, kādā lauksaimniecībā izmantojamo zemi transformē
par lauksaimniecībā neizmantojamu zemi un izsniedz zemes
transformācijas atļaujas " bija spēkā līdz 01.01.2009.
Grafiskajā daļā attēlot AS LVM noteiktos rekreācijas mežus
(nosūtīsim rekreācijas mežu karti jpg. Formātā, ja
nepieciešamas, varam nosūtīt arī ishp. Failu formātā).
Biedrības "Zebrus draugi" pārstāvji un valde ir iepazinusies ar
Auces novada teritorijālo plānojuma līdz 2025.gadam un
piedāvā savus priekšlikumus iekļašanai attiecīgajā plānošanas

ierosinājumi
korekcijām
Paskaidrojuma
rakstā

ierosinājumi
korekcijām Teritorijas
izmantošanas un
apbūves noteikumos
(rakstveida un
grafiskā daļa)

ierosinājumi
korekcijām Vides
pārskatā

Veikt korekcijas
atbilstoši
norādījumiem.
Veikt daļējas
korekcijas, ievērojot
to, ka 453.punkts
nosaka prasības
teritorijas
izmantošanai ārpus
mežu zemēm un
teritorijām.

Ierosinājumi nav attiecināmi un teritorijas plānojumu.

atzinums

Institūcija, atzinuma
datums, ID

pašvaldībā
20.09.2012)

dokumentā.

sadarbībā ar LMT/ Lattelekom plānotajā periodā aktīvi virzīt
ātrgaitas mobilā/ kabeļu interneta ieviešanu, nodrošinot pieeju
visiem novada iedzīvotājiem, tai skaitā dzīvesvietās.
plānošanas dokumentu saturu saskaņot ar tieši robežojošām
pašvaldībām (vismaz ceļu infrastruktūras būves vai
rekonstrukcijas un IT jomā), proti, paredzētā ceļa V1128
Lielauce - Īle rekonstrukcija un asfaltbetona seguma uzklāšana
10.4 km garā posmā, jāpaplašina līdz ceļa posma DobelesAuces novada robeža- Īle izbūves pabeigšanai ( Tuntuļi - Īle).
Posmā Dobele- Īle asfalta klājums paplašināms tā, lai izveidotos
velobraucējiem droša josla, radot alternatīvu piekļuvi
Pokaiņiem, Sesavas/ Zebrus ezeru rekreācijas teritorijām un
tūrisma pakalpojumu sniedzējiem. Šādas velojoslas izbūvēt
ceļiem visās ainaviski skaistās novada teritorijās, kuras jau ir un
būs potenciālas tūristu apmeklējuma vietas,
Auces novadā ietilpstošās LVM Zemgales mežsaimniecības
rekreācijas teritorijas sadarbībā ar LVM plānot kā rekreācijas
teritorijas vismaz līdz 2025.gadam (IP3, U3.3.1) Šajās teritorijās
rūpēties par tādu saimnieciskās darbības modeli, kas izslēdz
kailcirtes,
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izbūvēt ūdensņemšanas vietu pie Īles kapiem, vai, vienojoties ar
īpašniekiem sakārtot drošu piekļuvi patlaban izmantotajam
'Vecliepu' teritorijā esošajam dīķim,
atrisināt jautājumu a r SIA "Baltic Breeders"par vidi degradējošu
smaku emisiju likvidāciju Īlē un apkaimē pēc iespējas ātrākā
laikā (IP3).
Vienlaicīgi norādām uz situācijas izvērtējumu attīstības plānā no
2006. līdz 2011.gadam, un konstatējam reālu tautsaimneiciskā,
demogrāfiskā un budžeta stāvokļa disbalansu. Tas vedina
domāt, ka plānotā novada attīstības vīzija, kas kopumā
vērtējama pozitīvi, jau plānošanas procesā tiek apzināta kā
nesasniedzama un iluzora. iesakām reālistiskāku darbu
uzskaitījumu, ko turpmākajā laika periodā iespējams sasniegt,
vienlaicīgi sniedzot katram konkrētam uzdevumam konkrētu
izmaksu tāmi, vadoties kaut vai pēc tirgū esošā cenu līmeņa. Kā
ilustrāciju augšminētajam citējam: "Auces novada attīstības
vīzija 2020.gadam nosaka, ka Auces novads ir saimnieciski zaļš
novads Zemgalē ar labvēlīgu dzīves vidi, attīstītu
lauksaimniecību, izglītību un kultūru. Auces novads ir vieta ar
unikāliem dabas resursiem un kultūrvēsturi, zinošiem un
enerģiskiem cilvēkiem, kvalitatīvu un konkurētspējīgu
mūžizglītību, dažādu lauksaimniecisko darbību , produktu
apstrādi un pārstrādi, bagātu un daudzveidīgu kultūrvidi.
Mazpilsēta un ciemi nodrošina patīkamu darba un dzīves vidi
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jaunām ģimenēm- droša vide un laba izglītība. Novada attīstība
ilgtermiņā vērsta uz trim stratēģiskiem mērķiem: ekonomiskās
aktivitātes pieaugumu (SM1:Ekonomiski aktīvs novads);
izglītības, kultūras un sociālo pakalpojumu pieejamības
uzlabošanu (SM2: Radoši izglītojošs novads); un līdzsvarotu
tehniskā un vides infrastruktūras attīstību (SM3: Zaļi relaksējošs
novads)".

VSIA Zemkopības
ministrijas
nekustamie īpašumi ,
Zemgales reģiona
meliorācijas nodaļa ,
04.09.2012, Nr.534 z

Izskatot Auces novada teritorijas plānojuma 2013.-2025gadam
1.redakciju un vides pārskata projektu konstatētas sekojošas
neprecizitātes un nepilnības:

valsts nozīmes ūdensnoteku sarakstā nav iekļauts
Mežotnes grāvis (ŪSIK kods 3826626:01),
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valsts nozīmes ūdensnoteku sarakstos vairākām
ūdensnotekām ( Auce, Avīkne, Bērze, Dabiķene, Veldres grāvis,
Kārkliņu grāvis) norādīti nepareizi ūdenssaimniecisko iecirkņu
klasifikatora kodi ( ŪSIK),
teritorijas plānojuma grafiskajos materiālos nepieciešams
uzrādīt un izcelt valsts nozīmes ūdensnotekas un to
ekspluatācijas aizsargjoslas.
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Veselības ministrija,
Veselības inspekcija,
24.08.2012, Nr.17
AS Latvenergo
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Grafiskajā daļā
attēlotas valsts
nozīmes
ūdensnotekas.
Aizsargjoslas, kas
mazākas par 20 m nav
iespējams attēlot.

Izvērtējot atbilstību higiēnas prasībām, Veselības Inspekcijas
Zemgales kontroles nodaļa neiebilst Auces novada teritorijas
plānojuma 2013.-2025.gadam 1.redakcijas un vides pārskata
projekta risinājumam.
AS "Latvenergo" lūdz ņemt vērā un papildināt TIAN
2.3.3.punktu, tajā iekļaujot sekojošu nosacījumu :
"jaunveidojamās vai esošās zemes vienības, kas paredzētas
tikai inženiertehniskās apgādes tīklu un būvju izvietošanai,
platība var būt mazāka par apbūves noteikumos noteikto
minimālo platību. Šajā gadījumā zemes vienību veido atbilstoši
konkrētā objekta izvietošanas un apsaimniekošanas
nepieciešamībai".
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AS "Sadales tīkls" piedāvā veikt sekojošas korekcijas :
1. 296. Transformatoru apakšstaciju izvieto būves pagrabā vai
pirmajā stāvā ar atsevišķu ieeju no ārpuses vai paredz
kompaktās transformatoru apakšstacijas uzstādīšanu" jāizsaka
saskaņā ar MK 2004.gada 28.decembra noteikumiem nr.1069:
"Esošās un plānotās dzīvojamo un publisko ēku apbūves
teritorijās izvieto vienīgi slēgta tipa transformatoru
apakšstacijas (izņemot 10 MVA un lielākas jaudas
transformatorus) un sadales punktus.
2. TIAN 300.punktu (52.lpp) "300. ierīkojot vai rekonstruējot
inženierkomunikācijas Aucē un ciemu teritorijās, īsteno pāreju
no gaisvadu iekārto kabeļu līnijām uz pazemes kabeļu līnijām"
jāizsaka saskaņā ar MK 2004.gada 28.decembra noteikumiem
nr.1069: "Pilsētās un ciemos četru stāvu un augstāku dzīvojamo
ēku apbūves teritorijās elektriskos tīklus ar spriegumu līdz 20 kV
paredz ar pazemes kabeļu līnijām. Elektrisko tīklu izbūve ar
gaisvadu līnijām ir pieļaujama, ja šāds risinājums ir tehniski un
ekonomiski pamatots. " un jāpapildina ar sekojošo "pilsētās 20
kV tīklu pamatā izbūvēt ar kabeļu līnijām. 20 kV sadales tīklā
lauku apvidū izbūvēt kailvadu līnijas, bet mežos pamatā izbūvēt
kabeļu līnijas, atsevišķos, tehniski- ekonomiski pamatotos
gadījumos alumīnija kailvadu vai izolētu vadu gaisvadu līnijas.
Zemsprieguma (o,4 kV) tīklus izbūvēt ar kabeļu līnijām vai
tehniski pamatotos gadījumos ar piekarkabeli."
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3. Teritorijas plānojumu ierosinām papildināt ar sekojošo
informāciju:
"Izstrādājot detālplānojumu, nepieciešams parādīt esošo 20
kV un 0.4 kV EPL (gaisvadu un kabeļlīniju) un 20/0.4 kV
transformatoru punktu, sadaļņu, esošo un projektējamo ēku
pievadu atrašanās vietas, inženierkomunikāciju koridorus ar
ēkas funkcionēšanai nepieciešamajām inženierkomunikācijām,
jāattēlo esošo un plānoto elektroapgādes objektu aizsardzībai
un ekspluatācijai paredzētās un noteiktās aizsargjoslas. Minēto
aizsargjoslu attēlošanai izmantot attiecīgo kartes mērogu.
Jaunu elektroietaišu pieslēgšana un atļautās slodzes
palielināšana notiek saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijas apstiprinātiem 'Sistēmas pieslēguma
noteikumi elektroenerģijas ražotājiem".
Elektroapgādes projektēšana un būvniecība jāveic saskaņā ar
MK noteikumiem "Elektroenerģijas pārvades un sadales būvju
būvniecības kārtība".
Elektroenerģijas lietotāju elektroapgādes kārtību,
elektroenerģijas tirgotāja un elektroenerģijas sistēmas
operatora un lietotāja tiesības un pienākumus piegādē un
lietošanā nosaka MK noteikumi "Elektroenerģijas tirdzniecības
un lietošanas noteikumi".
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AS "Latvijas elektriskie tīkli" informē, ka plānojuma projekts no
pārvades tīkla viedokļa kopumā ir atzīstams par pieņemamu.
Lūdz plānojuma projekta "Teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumu" 304.punkta 11.tabulā svītrot informāciju par
minimālajiem attālumiem līdz 110kV un 330kV elektrolīnijām
līdz ēkām, būvēm kokiem un ūdens virsmu, jo tabulā minētie
attālumi neatbilst elektrolīniju ierīkošanas noteikumu prasībām.
Sakarā ar to, ka novada teritoriju šķērso pārvades tīkla 110 kV
elektrolīnijas, informē par nepieciešamajiem pasākumiem
cilvēku drošībai un elektrolīniju aizsardzībai. Ielu/ ceļu un
inženierkomunikāciju būvprojektu izstrādāšanai 110kV
aizsargjoslās jāsaņem tehniskie noteikumi AS "Latvijas
elektriskie tīkli", Rīgā, Dārzciema ielā 86, lv1073. Plānojot
būvniecību 110kV gaisvadu elektrolīniju tuvumā, ēkas, būves un
ceļus paredzēt ārpus elektrolīniju aizsargjoslām. 110kV līniju
balstu novietojumu paredzēt ārpus ielu sarkano līniju
teritorijām. Plānojot ielu/ ceļu šķērsojumus ar 110KV
elektrolīnijām un tuvošanos tām novērtēt nepieciešamību veikt
šo elektrolīniju rekonstrukciju ar mērķi ievērot nepieciešamos
savstarpējos attālumus saskaņā ar Latvijas energostandartu
"Gaisvadu elektropārvades līnijas ( GL) ar spriegumu 110330kV" .
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SIA Lattelecom

Sniedz pozitīvu atzinumu.

SIA Bite

Nav iebildumu pret Auces novada teritorijas plānojuma 2013.2025.gadam 1.redakciju un vides pārskata projektu.

VAS Latvijas Valsts
ceļi, Kurzemes reģiona
Dobeles nodaļa

Norāda normatīvos aktus, kas jāņem vērā, izstrādājot Auces
novada teritorijas plānojuma 1.redakciju un vides pārskata
projektu 2013.-2025.g.

AS Latvijas Gāze

Nav iebildumu Auces novada teritorijas plānojuma 1.redakcijas
tālākai apstiprināšanai.
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