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Ievads  
2009.gadā Administratīvi teritoriālās reformas rezultātā izveidojies Kārsavas novads, 

kurā ietilpst Kārsavas pilsēta, Malnavas pagasts, Goliševas pagasts, Mežvidu pagasts, Mērdzenes 
pagasts un Salnavas pagasts. 

Kārsavas novadā kā ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokumenti darbojas vēl 
pirms administratīvi teritoriālās reformas izstrādātie atsevišķo pagastu un pilsētas teritorijas 
plānojumi: Kārsavas pilsētas teritorijas plānojumu 2007. – 2019. gadam; Goliševas pagasta 
teritorijas plānojumu 2004. – 2016. gadam; Mežvidu pagasta teritorijas plānojumu 2006. – 2018. 
gadam; Salnavas pagasta teritorijas plānojumu 2004. – 2016. gadam; Mērdzenes pagasta 
teritorijas plānojumu 2004. – 2016. gadam ar grozījumiem; Malnavas pagasta teritorijas 
plānojumu 2004. – 2016. gadam ar grozījumiem. Visi minētie teritorijas plānojumi ir apstiprināti 
ar Kārsavas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem nr.6 „Par Kārsavas novada teritoriālo 
vienību teritorijas plānojumu apstiprināšanu” (Kārsavas novada domes 30.09.2009 sēdes 
lēmums, protokols nr.9, 21§), kas izdoti, pamatojoties uz Teritorijas plānošanas likuma Pārejas 
noteikumu 13.punktu. 

Pašvaldībai nepieciešams jauns teritorijas plānojums, kurā būtu, pirmkārt, vienots visai 
teritorijai, ar vienādām prasībām un noteikumiem. Plānojums, kurš būtu par pamatu ilgstošai, 
stabilai novada ekonomiskai attīstībai, nodrošinot novadā esošo resursu izmantošanu. Tādēļ 
Kārsavas novada pašvaldība pieņēma lēmumu uzsākt jauna novada Teritorijas plānojuma 
izstrādi.  

Teritorijas plānojums sastāv no pieciem sējumiem: 
1) Paskaidrojuma raksts; 
2) Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi; 
3) Grafiskā daļa; 
4) Vides pārskats; 
5) Pārskats par teritorijas pl ānojuma izstrādi. 

Kārsavas novada Teritorijas plānojums izstrādāts ar Eiropas Sociālā Fonda atbalstu 
darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība”, 1.5. prioritātes „Administratīvās 
kapacitātes stiprināšanā” 1.5.3. pasākuma „Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību 
administratīvās un attīstības plānošanas kapacitātes stiprināšana” 1.5.3.2. aktivitātes „Plānošanas 
reģionu un vietējo pašvaldību plānošanas kapacitātes paaugstināšana” ietvaros. 
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Pārskats par Teritorijas plānojuma izstrādi ir sagatavots divās daļās.  

1.daļa sastāv no: 

1) Teritorijas plānojuma izstrādes pamatojums; 

2) Ziņojuma par institūciju nosacījumiem; 

3) Ziņojums par institūciju atzinumiem; 

4) Ziņojums par atbilstību augstākstāvošajiem plānošanas dokumentiem; 

5) Institūciju nosacījumi; 

6) Institūciju atzinumi; 

7) Vides pārraudzības valsts biroja lēmums. 

 

2. daļa sastāv no: 

1) Teritorijas plānojuma izstrādes pamatojums; 

2) Ziņojums par saņemtajiem iesniegumiem; 

3) Saņemtie iesniegumi pēc Teritorijas plānojuma 1.redakcijas apstiprināšanas; 

4) Atbildes uz iesniegumiem; 

5) Pašvaldības lēmumi; 

6) Darba grupu protokoli; 

7) Sabiedriskās apspriešanas sanāksmju protokoli; 

8) Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes prezentācija; 

9) Publikācijas presē;  

10) Vēstules institūcijām, to atbildes. 

Izvērsts katras daļas sastāvs ir pieejams Saturā.  
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1.Teritorijas pl ānojuma izstrādes pamatojums 

Kārsavas novada teritorijas plānojuma izstrāde tika uzsākta saskaņā ar Kārsavas novada 
domes sēdes 26.01.2011. lēmumu Nr.2,7§ un Darba uzdevumu, kā arī pamatojoties uz 
normatīvajiem aktiem „Teritorijas plānošanas likums” (22.05.2002.) un MK 06.10.2009. 
noteikumu Nr. 1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” prasībām. 

Uzsākot Teritorijas plānojuma izstrādi tika Kārsavas novada pašvaldības rīkojums par 
vadības grupas un darba grupas izveidi. Vadības grupas uzdevums ir uzraudzīt Teritorijas 
plānojuma izstrādes procesu, pieņemt nepieciešamos lēmumus strīdīgu jautājumu gadījumā. 
Darba grupas uzdevums ir līdzdarboties ar SIA „Sustainable Advanced Solutions” teritorijas 
plānojuma un SIA „LMR project” Vides pārskata izstrādes procesā, nodrošinot izstrādātājiem 
nepieciešamo informāciju, sniedzot konsultācijas iedzīvotājiem, būt par starpniekiem starp 
izstrādātājiem un fiziskām/juridiskām personām, kam radušās jautājumi par teritorijas plānojuma 
izstrādi vai saturu. 

Uzsākot Teritorijas plānojuma izstrādi, tika ievietoti paziņojumi laikrakstos „Latvijas 
vēstnesis”, „Ludzas Zeme” un „Kārsavas novada vēstis”, kā arī pašvaldības mājas lapā. 

Saskaņā ar 13.10.2011. likuma „Teritorijas attīstības plānošanas likums” Pārejas 
noteikumu 8.pantu Kārsavas novada pašvaldība pieņēma 28.03.2012. lēmumu Nr.4,8§, 
pamatojoties uz kādiem normatīvajiem aktiem tiks pabeigta Teritorijas plānojuma izstrāde.  

Pēc lēmuma pieņemšanas par Teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu, tika ievietoti 
paziņojumi laikrakstos „Latvijas vēstnesis”, „Ludzas Zeme” un „Kārsavas novada vēstis”, kā arī 
pašvaldības mājas lapā – www.karsava.lv.  

Vides pārraudzības valsts birojs 2011.gada 30.martā pieņēma lēmumu Nr.17 „Par 
stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu”. 

Kārsavas novada pašvaldība 25.04.2012. pieņēma lēmumu Nr.5,6§ par Teritorijas 
plānojuma 1.redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai.  

Kārsavas novada pašvaldība 22.08.2012. pieņēma lēmumu Nr.10,1§ par Teritorijas 
plānojuma galīgās redakcijas apstiprināšanu. Ar galīgo redakciju tika iepazīstinātas institūcijas. 
Teritorijas plānojuma un vides pārskata galīga redakcija tika nosūtīta Vides pārraudzības valsts 
birojam atzinuma saņemšanai. Tika ievietoti paziņojumi presē par pieņemto lēmumu un iespējām 
iepazīties ar Teritorijas plānojuma un Vides pārskata galīgo redakciju. 

Vides pārraudzības valsts birojs 10.10.2012. sniedza atzinumu Nr. 29 „Par Kārsavas 
novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam Vides pārskatu”, kurā norāda uz 
nepieciešamajiem labojumiem. Pēc atzinuma izvērtēšanas, nepieciešamie labojumi Vides 
pārskatā veikti.  

Kārsavas novada pašvaldība 2012.gada 22.oktobrī ir pieņēmusi lēmumu Nr. 12, 10 § „Par 
Kārsavas novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam apstiprināšanu un saistošo noteikumu 
Nr. 19 izdošanu”, ar kuru tiek apstiprināts Teritorijas plānojums un izdoti saistošie noteikumi Nr. 
19 „Kārsavas novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam Teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumi un Grafiskā daļa” .  
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Paziņojumi par Teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam apstiprināšanu un saistošo 
noteikumu Nr. 19 izdošanu tika publicēti presē.  
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2.Ziņojums par institūciju nosacījumiem 
Ministru kabineta 06.10.2009. noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas 

plānošanas noteikumi” (07.09.2011. redakcijā) 13.pantā norādītas tās institūcijas, no kurām 
teritorijas plānojuma izstrādes laikā jāsaņem nosacījumi teritorijas plānojuma izstrādei un 
atzinumi par izstrādāto plānojumu.  

Lai noskaidrotu kaimiņu pašvaldību viedokli par Kārsavas novada attīstību un 
iespējamām kopīgajām interešu teritorijām un saskaņā ar MK 06.10.2009. noteikumu Nr.1148 
„Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” (07.09.2011. redakcijā) 18.pantu, 
pašvaldībai jānosūta vēstule kaimiņu pašvaldībām. 

Saskaņā ar šiem noteikumiem, Kārsavas novada dome 17.02.2011. ir nosūtījusi vēstules 
un pieprasījusi nosacījumus teritorijas plānojuma izstrādei 24 iestādei un kaimiņpašvaldībām. 
Piecas institūcijas nesniedza atbildi.  

2.1.tabula 

Institūciju nosacījumi 

Vēstules numurs Institūcija Atzīme par 
saņemšanu 

3-9.1./206 Baltinavas novada pašvaldība  
3-9.1./207 Balvu novada pašvaldība  
3-9.1./208 SIA „Bite”  
3-9.1./209 Ciblas novada pašvaldība 11.03.2011. 
3-9.1./210 SIA „Citrus Solutions” Ludzas birojs  07.03.2011. 
3-9.1./211 VAS „Latvijas Dzelzceļš” 28.03.2011. 
3-9.1./212 Lauku atbalsta dienests Austrumlatgales 

reģionālajai lauksaimniecības pārvalde* 
25.02.2011. 

3-9.1./213 a/s „Augstsprieguma tīkls” 07.03.2011. 
3-9.1./214 a/s „Sadales tīkls” 14.03.2011. 
3-9.1./215 a/s „Latvijas gāze” 07.03.2011 
3-9.1./216 SIA „LMT” 03.03.2011. 
3-9.1./  217 VAS „Latvijas valsts meži”  

Ziemeļlatgales mežsaimniecība 
28.03.2011. 

3-9.1./218 Valsts kultūras pieminekļu inspekcija 14.03.2011. 
3-9.1./219 Rēzeknes novada pašvaldība  
3-9.1./220 Valsts robežsardzes Ludzas pārvalde 10.03.2011. 
3-9.1./221 SIA „Tele2”  
3-9.1./222 Valsts ugunsdzēsēju un glābšanas dienesta 

Ludzas nodaļa 
25.02.2011. 

3-9.1./223 VAS „Latvijas valsts ceļi” Latgales reģiona  
Ludzas nodaļa 

16.03.2011. 

3-9.1./224 Veselības inspekcija Latgales kontroles 
nodaļa Rēzeknē 

 28.02.2011. 

3-9.1./225 Rēzeknes reģionālā vides pārvalde 28.02.2011. 
3-9.1./226 Valsts meža dienests  

Austrumlatgales virsmežniecība 
21.03.2011 

3-9.1./227 Valsts Zemes Dienests Latgales reģionālā 08.03.2011. 
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nodaļa 
3.-9.1./232 Latgales plānošanas reģions 02.03.2011. 
3-9.1./325 Dabas aizsardzības pārvalde 26.04.2011. 

*-Lauku atbalsts dienests Austrumlatgales reģionālā lauksaimniecības pārvalde 
iesniegumu par nosacījumu sniegšanu pārsūtīja Zemkopības ministrijas nekustamajiem 
īpašumiem, līdz ar to atzinumus par Kārsavas novada teritorijas plānojumu 2012.-2024.gadam 
1.redakciju tika pieprasīts VSAI „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”. 

Institūcijām, kas izsniegušas nosacījumus, kā arī kaimiņu pašvaldībām, izstrādātā 
Kārsavas novada teritorijas plānojuma 1.redakcija tiek iesniegta izskatīšanai un atzinuma 
sniegšanai. 

Institūciju nosacījumu prasības ir apkopotas 2.2.tabulā, un nosacījumi ir pievienoti sadaļā 
Institūciju nosacījumi. . 

 



2.2.tabula 

Institūciju nosacījumu prasības 

Institūcijas 
nosaukums, 

datums, numurs 
Nosacījumi Atzīme par iekļaušanu 

Dabas aizsardzības 
pārvalde  
20.04.2011.  
Nr. D3.15/41 

Teritorijas plānojuma grafiskajā daļā nosakāmas robežas sekojošām ĪADT un 
mikroliegumiem: dabas liegums „Kreiču purvs”, dabas parks „Numernes valnis”, 
aizsargājamā aleja „Ruskulovas lapegļu aleja”, aizsargājamie koki, laukakmeņi, 15 
mikroliegumi.  
Paredzot darbību ĪADT vai to tuvumā, ievērot, ka saskaņā ar likuma „Par īpaši 
aizsargājamām dabas teritorijām” 43.panta ceturto daļu „paredzētajai darbībai vai 
plānošanas dokumenta (izņemot dabas aizsardzības plānus un tajos paredzētās darbības), 
kas atsevišķi vai kopā ar citu paredzēto darbību vai plānošanas dokumentu var būtiski 
ietekmēt Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000), veic ietekmes uz 
vidi novērtējumu”, turklāt tas jādara neatkarīgi no tā, vai darbības plānots veikt ĪADT vai 
ārpus tās. 
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos iekļaut prasības ĪADT izmantošanai, 
jāievēro mikroliegumu teritoriju izvietojums un to aizsardzības prasības.  
Ievērot ĪADT aizsardzību un izmantošanu reklamējošo likumdošanu. 
Ņemt vērā dabas parka „Numernes valnis” dabas aizsardzības plānā 2005.-2014.gadam 
ietvertie teritorijas apsaimniekošanas pasākumi atbilstoši plānojuma detalizācijai.  

Nosacījumi ņemti vērā.  

a/s „Augstsprieguma 
tīkls” 
01.03.2011.  
Nr. 502100-07-335 

Teritorijas plānojumā ietvert informāciju par cilvēku drošībai un elektrolīniju 
aizsardzībai.  
Ņemt vērā izmaiņas Aizsargjoslu likumā attiecībā uz 110 kV un 330 kV elektrolīniju 
aizsargjoslu palielināšanu. 
Nosūtam kartes ar elektrolīniju trasēm – 110kV un 330 kV. 
Goliševas un Mērdzenes pagasta teritorijā 110 kV un 330 kV elektrolīniju vai citu 
pārvaldes tīklu nav un to ierīkošana nav plānota.  

Nosacījumi ņemti vērā. 
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a/s Latvijas gāze 
25.02.2011.  
Nr. 27.4-1/491 

Kārsavas novada teritorijai gāzes apgāde teorētiski iespējama no augstā spiediena 
gāzesvada ar spiedienu virs 1,6MPa Upmala – Preiļi – Rēzekne DN 350 mm. 
Izvērtēt nepieciešamību Kārsavas novada gāzes apgādes plānojuma izstrādei un 
perspektīvo gāzesvadu atspoguļošanu teritorijas plānojuma inženierkomunikāciju sadaļā. 
Vai noteikt perspektīvās gāzes apgādes plānojuma izstrādi turpmākajā plānošanā.  
Lai nodrošinātu gāzes apgādi perspektīvajiem rūpnieciskajiem, komunālajiem un 
individuālajiem patērētājiem Kārsavas novadā, veicot  autoceļu un ielu rekonstrukciju, 
projektējot jaunus autoceļus un ielas, kā arī esošo valsts autoceļu un pašvaldības autoceļu 
nodalījumu joslās un esošo ielu sarkanajās līnijās, paredzēt iespējamā augstā vai vidējā 
spiediena sadales gāzesvadu novietni projektējamo un rekonstruējamo ceļu nodalījuma 
joslās, ielu sarkanajās līnijās, atbilstoši 28.12.2004. MK noteikumiem Nr. 1069 un spēkā 
esošajam Aizsargjoslu likumam.  

Nosacījumi ņemti vērā. 

VAS Latvijas 
dzelzceļš 
23.03.2011. 
Nr. DNR-2/544-2011 

Izstrādāt aizsargjoslu plānu, norādot dzelzceļa ekspluatācijas un drošības aizsargjoslas 
atbilstoši Aizsargjoslu likuma prasībām, apdzīvotās vietās ekspluatācijas aizsargjoslas 
platumu noteikt 50 m uz katru pusi no malējās sliedes, bet nemazāk kā dzelzceļa zemes 
nodalījuma joslas platums attiecīgajā pusē, drošības aizsargjoslu – 25 m, bet ārpus 
apdzīvotām vietām ekspluatācijas aizsargjoslu noteikt 100 m uz katru pusi no malējā ceļa 
malējās sliedes, drošības aizsargjoslu – 50 m.  
Publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā neplānot jaunas 
būves, t.sk. ielas, inženierkomunikācijas, ietves, veloceliņus. 
Ierosinām dzelzceļa staciju ēkām  un būvēm izskatīt funkcijas maiņas iespēju, tai skaitā 
to izmantošanu pašvaldības funkciju realizēšanai, to iepriekš saskaņojot ar valsts akciju 
sabiedrības „Latvijas dzelzceļš” Nekustamā īpašuma direkciju. 
Ievērot dzelzceļa likuma 15.,16.,17., 18., 19., 20., 21., 22. panta prasības. 
Ievērot MK 15.12.1998. noteikumu Nr. 457 „Dzelzceļa aizsargjoslas noteikšanas 
metodika” prasības.  
Ievērot MK 18.07.2006. noteikumu Nr. 599 „Metodika drošības aizsargjoslu noteikšanai 
gar dzelzceļiem, pa kuriem pārvadā naftu, naftas produktus, bīstamās ķīmiskās vielas un 
produktus” prasības. 

Nosacījumi ņemti vērā. 
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Ņemt vērā 01.02.2005. noteikumu Nr. 79 „Dzelzceļa zemes nodalījuma joslas 
ekspluatācijas noteikumi” prasības.  

SIA Lattelekom 
01.03.2011. 
Nr. 3924-1 

Informējam, ka izstrādājot novada teritorijas plānojumu un veicot būvniecības darbus, 
jāievēro šādi vispārīgi nosacījumi:  
visi būvniecības darbi jāveic atbilstoši spēkā esošajiem būvnormatīviem, kā arī ievērojot 
LR „Aizsargjoslu likuma” 14.panta (Aizsargjoslas gar elektronisko sakaru tīkliem), 
35.panta (Vispārīgie aprobežojumi aizsargjoslās) un 43.panta (Aprobežojumi 
aizsargjoslās gar elektronisko sakaru tīkliem) noteiktās prasības; 
teritorijas aizsargjoslu plānā jābūt atzīmētām elektronisko sakaru tīklu un objektu 
aizsargjoslām;  
privātiem elektronisko sakaru tīkliem, kurus paredzēts pieslēgt SIA Lattelecom vai 
jebkuram citam publiskajam elektronisko sakaru tīklam, jāatbilst Sabiedrisko 
pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprinātajiem „Noteikumiem par privātā 
elektronisko sakaru tīkla pieslēgšanu publiskajam elektronisko sakaru tīklam” (SPRK 
18.05.2005. Padomes sēdes lēmums Nr.111, protokols Nr. 24(233) p.9), kuros norādīta 
privātā elektronisko sakaru tīkla pieslēgšanas kārtība;  
ja ar privātā tīkla īpašnieku noslēgts līgums „Par elektronisko sakaru tīkla robežu”, tad 
iekšējie telpu un teritoriju telefonizācijas darbi jāveic ēkas vai teritorijas saimniekam 
saskaņā ar šo noslēgto robežlīgumu;  
lielos uzņēmumos būtu jānodrošina atsevišķa telpa telekomunikāciju iekārtām, atsevišķā 
gadījumā arī līniju ievadiem;  
privātie un publiskie elektronisko sakaru tīkli j āierīko un jāizbūvē atbilstoši Ministru 
kabineta apstiprinātajiem „Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas un būvniecības kārtība” 
(MK noteikumi Nr.256) un „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 262-05 
„Elektronisko sakaru tīkli” (MK noteikumi Nr.257);  
lai veiktu elektronisko sakaru tīkla infrastruktūras attīstības plānošanu un pakalpojumu 
nodrošināšanu, vēlams savlaicīgi informēt SIA Lattelecom par novada attīstības plānā 
iekļauto jauno dzīvojamo māju un uzņēmējdarbības objektu celtniecību;  
katra kalendārā gada beigās vēlams informēt SIA Lattelecom par nākamajā gadā plānoto 

Nosacījumi ņemti vērā. 
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ielu un teritoriju rekonstrukciju. 
VAS Latvijas valsts 
ceļi Tehniskā 
pārvalde 
17.02.2011.  
Nr. 3-9.1./223 

Apbūves teritoriju (jauno, vai rekonstruējamo un paplašināmo esošo) saisti ar valsts 
autoceļu tīklu veikt, ievērojot „pakāpeniskuma” principu, tas ir, to tiešos pieslēgumus 
paredzēt pie pašvaldību (galvenokārt) vai valsts vietējiem autoceļiem, orientējoties uz 
pieslēguma kopīgā skaita samazināšanu un savstarpēju attālināšanu perspektīvā, kas 
uzlabotu satiksmes drošības apstākļus. Jaunu pieslēgumu plānošana valsts galvenajiem 
autoceļiem nav pieļaujama, bet reģionālajiem tikai izņēmuma gadījumos, ja tas ir saistīts 
ar esošā transporta tīkla pārplānošanu plašākā apkārtnē.  
Nosakot teritorijas, kam obligāti jāizstrādā detālie plānojumi, ir jāņem vērā princips, k, ja 
nav nodrošināta piekļūšana kādam atsevišķam zemes īpašumam vai arī sākot, vai 
paplašinot uzņēmējdarbību, vai attīstot apdzīvojamo apbūvi uz esošiem zemju 
īpašumiem, kā arī veicot sadali vairākos, pašvaldībai saskaņā ar MK 06.10.2009. Nr. 
1148 6.,7., 8..un 9. punktu šiem īpašumiem ir jāierosina detālplānojuma izstrāde. Tajā 
pilnībā jāatrisina piekļūšana katrai zemes vienībai, ievērojot „pakāpeniskuma” principu 
teritoriju pieslēgšanai valsts autoceļu tīklam. Katrā konkrētā gadījumā jāizskata 
nepieciešamība vienlaicīgi izstrādāt detālplānojumus arī blakus īpašumiem kopēja 
iekšējo ceļu tīkla izveidošanai teritorijām pie valsts autoceļiem starp ja esošiem jebkuras 
piederības publisko autoceļu pieslēgumiem valsts autoceļam, pēc iespējas samazinot jau 
esošo atsevišķo īpašumu pieslēgumu skaitu. 
Teritorijas plānojuma saturā jābūt perspektīvai Kārsavas novada transporta shēmai, kura 
atspoguļo piekļūšanas iespēju nodrošināšanu ikvienam īpašumam, ar akcentētu vietējā 
ceļu tīkla pieslēgšanās vietām valsts autoceļu tīklam. 
Teritorijas plānojumā īpaši ir jāatzīmē teritorijas tieši blakus valsts galvenajiem un 
reģionālajiem autoceļiem, kurām nav un nevar tikt plānotas piekļūšanas no tiem, ja 
izstrādātā plānojuma ietvaros nav atrisināta piekļūšana no pašvaldību vai valsts vietējiem 
autoceļiem. 
Dzīvojamās un publiskās apbūves teritorijas plānot tādā attālumā no valsts autoceļiem, 
lai būtu nodrošināti apstākļi, kas neprasa papildus pasākumus aizsardzībai pret 
autotransporta radīto troksni. Izstrādājot teritoriju plānojumu, jāņem vērā MK 

Nosacījumi ņemti vērā. 
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13.07.2004. Nr. 597 „Vides trokšņa novērtēšanas kārtība” 2.pielikuma prasības.  
Servisa objektus plānot tikai apdzīvoto vietu robežās, kur atļautais braukšanas ātrums ir 
ne lielāks par 70 km stundā, bet teritorijās ārpus apdzīvotām vietām servisa objektu 
izvietojumu, kuru iespējamās vietas pie valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem 
atbilstoši normatīvajiem aktiem dokumentiem plāno Satiksmes ministrija, saskaņot 
individuāli. 
Teritorijas plānojumā ietilpstošajiem apbūves saistošajos noteikumos jāietver nosacījumi, 
kuri nodrošina Aizsargjoslu likumā noteikto valsts autoceļu aizsargjoslu skarošo 
nekustamo īpašumu zemju izmantošanu autoceļu rekonstrukcijai un reglamentē 
vienošanās noslēgšanas procedūras ar īpašniekiem par zemes izmantošanu. 
Lai ceļa klātnes paplašināšanas vai blakusceļu izbūves gadījumā nerastos sarežģījumi, 
gar autoceļu A13 Krievijas robeža – Rēzekne – Daugavpils – Lietuvas robeža 5 km 
garumā pirms Grebņevas RKP un pie Kārsavas pilsētas robežas jāparedz un kartēs 
jāiezīmē kā „turpmākās izpētes un plānošanās teritorijas”, joslas platums 200 m(100 m 
uz katru pusi).  Teritorijas plānojumā lūdzam noteikt plānotās izmantošana tiesību 
aprobežojumus, kas paredz aizliegumu uzsākt jaunu izmantošanu, veikt saimnieciskas 
vai cita veida darbības, tai skaitā zemes transformāciju, kas tieši saistītas ar zemes 
izmantošanu.  

Ciblas novada 
pašvaldība 
07.03.2011. 
Nr. 3-8/65 

Lūdzam ņemt vērā spēkā esošo normatīvo aktu prasības, kas aptver savstarpējo interešu 
teritorijas ar pagastiem, kam ir kopēja robeža, veicot zemju konsolidāciju, apmežošanu, 
infrastruktūras būvju rekonstrukciju un jaunu būvju plānošanu, kā arī derīgo izrakteņu 
apsaimniekošanu un izmantošanu.  

Nosacījumi ņemti vērā. 

AS „Latvijas valsts 
meži” 
24.03.2011. Nr. 4.1-
1.1/008t/150/11/14 

Grafiskajā daļā iestrādāt un ņemt vērā LVM esošās mežsaimniecībā izmantojamās 
teritorijas, perspektīvos infrastruktūras objektus, dažādu kategoriju īpaši aizsargājamās 
dabas teritorijas, nemeža zemju teritorijas, kurās perspektīvā plānota meža ieaudzēšana 
un zemes dzīļu/ derīgo izrakteņu teritorijas.  
Kā plānotās derīgo izrakteņu teritorijas noteikt: Salnavas pagastā – perspektīvā smilts-
grants, smilts atradne „Sviļeva”, visa kadastra Nr. 69840020006 robežās, perspektīvā 
smilts-grants, smilts atradne „Salnava”, kadastru Nr. 68940060260, 68940070083 

Nosacījumi ņemti vērā. 
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robežās; Goliševas pagastā: Kalnasalas purvu kūdras atradnes robežās pēc LVĢMC 
datiem (Kūdras fonda Nr. 4995), zemes ar kadastra Nr. 68540020065 robežās; Zaborovje 
(Sopku) purvu kūdras atradnes robežās pēc LVĢMC datiem (Kūdras fonda Nr. 4996, 
4997), zemes ar kadastra Nr. 68540010032, 68540010024 robežās. 
AS LVM apsaimniekojamajās platībās ir atļauta derīgo izrakteņu ieguve arī gadījumā, ja 
atradnes nav uzrādītas grafiskajā sadaļā, ievērojot normatīvajos aktos paredzēto kārtību 
un veicot normatīvajos aktos noteiktās darbības, tajā skaitā zemes transformāciju.  
Atļautie izmantošanas veidi LVM valdījumos/īpašumos: 
Meža zemēs – lauksaimnieciskā izmantošana (tai skaitā kultivēto ogu audzēšana), 
lauksaimniecības zemēs – derīgo izrakteņu ieguve, ūdeņu teritorijās – arī derīgo 
izrakteņu (sapropeļa, saldūdens kaļķieža) ieguve, purva teritorijās - lauksaimnieciskā 
izmantošana (tai skaitā kultivēto ogu audzēšana) un derīgo izrakteņu (kūdras, sapropeļa, 
saldūdens kaļķieža) ieguve. 
Kā derīgo izrakteņu teritorijas noteikt visas LVĢMC datu bāzē reģistrētās būvmateriālu 
izejvielu, kūdras, sapropeļa, saldūdens kaļķieža atradnes. Visas būvmateriālu izejvielu, 
kūdras, sapropeļa atradnes, kur normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tiek akceptēti A 
un/vai N kategorijas krājumi un kas nav pretrunā ar citiem teritorijas izmantošanas 
nosacījumiem.  
Ievērot likumdošanu vides aizsardzības jomā. Visus teritorijā esošos dabas aizsardzības 
objektus un to pierobežas precizēt Valsts meža dienestā.  
Jebkādas darbības plānojuma teritorijā, kas ietekmē LVM apsaimniekojamo teritoriju, 
mežaudzes vai ainas stāvokli tajā, saskaņojamas ar AS „Latvijas valsts meži”. 

Latgales plānošanas 
reģions 
01.03.2011. 
Nr. 2-4.3/78 

Ievērot Latgales plānošanas reģiona teritorijas plānojumā iestrādātās prasības un 
nostādnes pašvaldību teritorijas plānojumiem.  
1. Izstrādājot teritorijas plānojumu, jāņem vērā reģiona attīstības mērķi:  

a) līdzsvarota sociālā, ekonomiskā un vides attīstība;  
b) augsta dzīves kvalitāte;  
c) racionāla zemes un citu dabas resursu izmantošana. 

2. Latgales reģiona teritorijas plānojums nosaka šādas galvenās vadlīnijas un 

Nosacījumi ņemti vērā. 
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plānošanas principus:  
a) jāattīsta pakārtota daudz centru apdzīvojuma struktūra, lai jebkurā reģiona 

apdzīvotajā vietā būtu nodrošināta līdzvērtīga pieeja pakalpojumiem;  
b) jaunā apbūve jākoncentrē esošo apdzīvoto vietu robežās, maksimāli izmantojot 

pastāvošās apbūves teritorijas, inženiertīklus un transporta infrastruktūru;  
c) jāattīsta iekšējo ceļu tīkls, uzlabojot reģiona iekšējo un ārējo sasniedzamību;  
d) jāattīsta starptautiskie transporta koridori - autoceļi, dzelzceļi un to apkalpes 

infrastruktūra, maksimāli izmantojot Latgales ģeogrāfiskā novietojuma 
priekšrocības un „vārtu lomu” starp austrumiem un rietumiem;  

e) jāsaglabā visas vērtīgās lauksaimniecības teritorijas, paredzot tajās ari 
daudzveidīgus alternatīvus nodarbes veidus;  

f) jāsaglabā un jāattīsta esošās ražošanas teritorijas, lai racionāli izmantotu 
pastāvošos resursus un inženiertehnisko infrastruktūru;  

jāaizsargā reģiona kultūrvēsturiskās un ainaviskās vērtības, maksimāli j āsaglabā 
neapbūvētās, neskartās dabas teritorijas, jāveido zaļie koridori, jāaizsargā publiskā 
telpa, nodrošinot pieeju ūdeņiem, mežiem un kultūrvēsturiskajam mantojumam. 
3. Izstrādājot teritorijas plānojumu, jāievēro šādi nosacījumi:  

a) jānosaka galvenās vērtības un perspektīvās attīstības teritorijas;  
b) jāparāda iespējamās riska teritorijas un jānosaka ierobežojumi tajās 

(paaugstināta riska teritorijās nevar tikt paredzēta dzīvojamā apbūve);  
c) jāiekļauj ūdeņu aizsardzības nosacījumi, jāveido sadarbība ar upju baseinu 

pārvaldēm;  
d) jāparedz pasākumi kultūras mantojuma saglabāšanai un atjaunošanai, radot 

labvēlīgus priekšnosacījumus kultūras mantojuma iekļaušanai ekonomiskajā 
attīstībā; 

e) jānosaka prasības būvprojektiem, lai tiktu veidota arhitektoniski augstvērtīga 
apbūve un respektētas esošās vērtības;  

f) plānojot siltumapgādes sistēmas, prioritāte dodama vietējo atjaunojamo 
energoresursu izmantošanai;  

g) jaunās apbūves teritorijas nav izvietojamas trokšņu zonās vai citās potenciālajās 
smaku, putekļu piesārņojuma zonās (šādās teritorijās jāveic trokšņa 
samazināšanas un citu negatīvo faktoru novēršanas pasākumi);  

h) jānorāda ugunsdzēsības depo izvietojums, lai nodrošinātu koordinētu 
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ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbību un savlaicīgu ierašanos 
ugunsgrēku, avāriju un glābšanas darbu vietās. 

4. Izstrādājot teritorijas plānojumu, ņemt vērā izstrādātos Civilās aizsardzības plānus, 
kā arī jāparedz civilās aizsardzības pasākumi, kas saistīti ar iedzīvotāju drošību. 
Teritorijas plānojumā jāveic paaugstināta riska teritoriju un objektu analīze, nosakot 
apdraudējuma veidu un ietekmi uz iedzīvotāju drošību, kā arī paredzot savlaicīgu 
minētajos objektos strādājošo un apdraudētajās teritorijās dzīvojošo iedzīvotāju 
apziņošanu. 
5. Teritorijas plānojumā jāatbalsta ģimenei draudzīgas infrastruktūras veidošana, 
aptverot visus līmeņus un sfēras - mājokļus, kultūru, izglītību, veselības aprūpi, 
pakalpojumus un brīvā laika pavadīšanas iespējas. 
6. Jāparedz teritorijas plānojuma īstenošanas uzraudzību - procesa monitoringu. 
7. Nosakot vietējās pašvaldības teritorijas plānoto un atļauto izmantošanu, ņemt vērā 
Latgales plānošanas reģiona teritorijas plānojuma II daļu „Telpiskās attīstības 
perspektīva”, kas izstrādāta galvenajiem telpiskās struktūras elementiem:  

a) apdzīvojuma attīstībai (saistībā ar iedzīvotājiem, mājokļiem, nodarbinātību un 
darba vietām, pakalpojumiem);  

b) lauku (atvērtās telpas) attīstībai (aptverot lauksaimniecības teritorijas, mežu 
telpas, dabas vērtībās, ainavas, rekreācijas un tūrisma areālus); 

c) transporta, komunikāciju un vides infrastruktūras attīstībai (saistībā ar 
sasniedzamības un komunikāciju iespēju uzlabošanu). 

Ievērot Latgales plānošanas reģiona teritorijas plānojuma III daļā „Teritorijas 
plānojuma vadlīnijas” ietvertos nosacījumus, kas attiecas uz novada teritorijas 
plānošanu. 

 

SIA LMT 
28.02.2011.  
Nr. 297/ZN 

SIA LMT piederošie nekustamie īpašumi: 
Kadastra numuri 68680090554, 68720050421, 68700090161, 68940060565. 
Zemes gabalos izvietotajām būvēm, saskaņā ar LR spēkā esošajiem normatīvajiem 
aktiem ir nosakāmas ekspluatācijas aizsargjoslas gar telekomunikāciju tīklu līnijām.  
Izstrādājot Kārsavas novada teritorijas plānojumu, paredzēt iespēju Kārsavas novada 
teritorijā uzstādīt un ekspluatēt publiskā mobilo elektronisko sakaru tīkla iekārtas un ar to 
saistītās inženierkomunikācijas, publiskā mobilo elektronisko sakaru iekārtas un ar to 
saistītās inženierkomunikācijas iespēju robežās paredzot esošu komunikāciju- 

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

As Sadales tīkls 
Austrumu reģions 
08.03.2011. 
Nr. 30R1A0-02.01/273 

AS "Sadales tīkls" izvirza sekojošus nosacījumus Kārsavas novada teritorijas plānojuma 
izstrādei:  
1.Esošie elektrotīkli (esošās 330/110/6-20kV apakšstacijas, 20, 10, 6, 0,4kV (gaisvadu un 
kabeļu) EPL, 20/0,4kV vai 10/0,4kV transformatora punkti, sadales punkti) un citi 
energoapgādes objekti precīzi jāatspoguļo teritorijas plānojumā. Teritorijas plānojumā 
jāattēlo esošo un plānoto elektroapgādes objektu aizsardzībai un ekspluatācijai 
paredzētās un noteiktās aizsargjoslas. Minēto aizsargjoslu attēlošanai izmantot attiecīgo 
kartes mērogu.  
2.Veicot Kārsavas novada teritorijas plānojuma izstrādi ievērot īpašuma lietošanas 
tiesību ierobežojumus elektropārvades līniju (EPL) aizsargjoslās, kas noteikti ar 
Aizsargjoslu likuma (pieņemts 1997.gada 5.februārī) 35. un 45.pantu, nodrošinot iespēju 
brīvai piekļuvei esošo inženierkomunikāciju apkalpei un rekonstrukcijai.  
3. Izstrādājot detālplānojumu, nepieciešams parādīt esošo 330/110/6-20kV apakšstaciju, 
20, 10, 6kV un 0,4kV EPL (gaisvadu un kabeļlīniju) un 20/0,4kV vai 10/0,4kV 
transformatora punktu, sadales punktu, sadalņu, 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 

Nosacījumi ņemti vērā. 
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objektu būvniecību, paredzēt vietu inženierkomunikāciju koridoriem to pieslēgšanai pie 
esošajiem vai jaunizveidojamajiem inženiertīkliem. Plānojot elektroapgādes objektu un 
elektroietaišu izvietojumu jāparedz to netraucēta apkalpošana (ārpus iežogotām 
teritorijām) un transporta piekļūšanas iespējas. Nav pieļaujama apbūve energoapgādes 
objektu aizsargjoslās. Elektroietaišu projektēšana un būvniecība jāveic atbilstoši 
08.11.2005. MK noteikumiem Nr. 841 „Elektroapgādes būvju būvniecības kārtība”.  
Teritorijas plānojuma 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 gaisvadu elektrolīnijas trase mežu zemēs ir noteikta 13 
metru platā joslā, kas ir vienāda ar aizsargjoslas platumu ārpus pilsētām, ciemiem, kā arī 
pilsētu lauku teritorijās. 20kV gaisvadu elektrolīnijas aizsargjosla pilsētās un ciemos ir 
2,5 metru attālumā no līnijas ass.  
0,4kV gaisvadu elektrolīnijas trase mežu zemēs ir noteikta 5 metru platā joslā, bet 0,4 kV 
gaisvadu elektrolīnijas aizsargjosla ārpus pilsētām, ciemiem, kā ari pilsētu lauku 
teritorijās 6,5 metru attālumā no līnijas ass. 0,4kV gaisvadu elektrolīnijas aizsargjosla 
pilsētās un ciemos ir 2,5 metru attālumā no līnijas ass.  
Aizsargjosla gar elektrisko tīklu kabeļu līnijām noteikta 1 metra attālumā uz katru pusi 
no kabeļu līnijas ass. Aizsargjosla gar elektrisko tīklu sadales iekārtām, fīderu punktiem, 
transformatoru apakšstacijām ir noteikta 1 metra attālumā ārpus šo iekārtu nožogojuma 
vai to vistālāk izvirzīto daļu projekcijas uz zemes vai citas virsmas.  
Jaunu elektroietaišu pieslēgšana un atļautās slodzes palielināšana AS "Sadales tīkls" 
tīklam notiek saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 
2008.gada 20.augusta lēmumā Nr. 264 apstiprinātiem "Sistēmas pieslēguma 
noteikumiem elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem".  
Informāciju, ka, saskaņā ar Enerģētikas likuma 19.panta 1.daļu "Jaunu energoapgādes 
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komersanta objektu ierīkošanai energoapgādes komersantam ir tiesības izmantot jebkuru 
zemi par vienreizēju samaksu tās īpašniekam saskaņā ar šā likuma 24.pantu".  
Saskaņā ar šī likuma 19.panta 1.1. daļu: "Energoapgādes komersantam ir pienākums 
saskaņot ar zemes īpašnieku jaunu energoapgādes objektu ierīkošanas nosacījumus, kā 
arī tiesības saskaņošanas procedūru aizstāt ar zemes īpašnieka informēšanu gadījumos, ja 
zeme tiek izmantota jaunu energoapgādes komersantu  
objektu - iekārtu, ierīču, ietaišu, tīklu, līniju un to piederumu ierīkošanai, ja ir iestājies  
vismaz viens no šādiem nosacījumiem:  
1) energoapgādes komersanta objekta ierīkošana paredzēta vietējās pašvaldības teritorijas 
plānojumā vai detālplānojumā;  
2) energoapgādes komersanta objekts tiek ierīkots sarkanās līnijas robežās;  
3) vietējā pašvaldība ir atzinusi, ka sabiedrības interesēs jauna energoapgādes 
komersanta objekta ierīkošana vai esošā objekta vai tā daļas izmantošana nav iespējama 
bez šīs zemes izmantošanas;  
4) citos likumos noteiktajos gadījumos".  
Saskaņā ar Enerģētikas likuma 19.panta 1.2. daļu: "Energoapgādes komersantam  
ir tiesības veikt jebkura sava objekta rekonstrukciju vai modernizāciju, savlaicīgi par to 
informējot zemes īpašnieku. Zemes īpašniekam pienākas vienreizēja samaksa saskaņā ar 
šā likuma 24.pantu, ja rekonstrukcijas rezultātā palielinās energoapgādes komersanta 
objekta vai aizsargjoslas ap vai gar šo objektu aizņemtā zemes platība".  
Saskaņā ar Enerģētikas likuma 19.panta 3. daļu: "Energoapgādes komersants par jauna 
objekta ierīkošanu vai esošā objekta paplašināšanu brīdina nekustamā īpašuma īpašnieku 
vismaz 30 dienas pirms darbu uzsākšanas".  
Enerģētikas likuma 19.1. pantā noteikts: (1) Energoapgādes komersantam ir nekustamā 
īpašuma servitūta tiesības ierīkot, attīstīt un ekspluatēt energoapgādes uzņēmuma 
objektus.  
(2) Servitūta tiesības realizē, savstarpēji vienojoties ar nekustamā īpašuma  
īpašnieku. Ja puses nevar vienoties, servitūtu nodibina ar tiesas spriedumu normatīvajos 
aktos noteiktajā kārtībā.  
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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.  
Veicot darbus aizsargjoslās, kuru dēļ nepieciešams objektus aizsargāt no bojājumiem, 
pārbūvēt vai pārvietot, aizsardzības, pārbūves vai pārvietošanas darbus jāveic pēc 
saskaņošanas ar attiecīgā objekta īpašnieku, veicot darbus augstsprieguma (330, 110 kV) 
EPL aizsargjoslā tie jāsaskaņo ar AS "Augstsprieguma tīkls" Rīgā, Dārzciema ielā 86, 
tālrunis 7725371, bet darbu veikšana vidsprieguma (20, 10kV) un zemsprieguma (0,4kV) 
EPL aizsargjoslā jāsaskaņo ar AS "Sadales tīkls" Austrumu reģiona Ludzas 
ekspluatācijas nodaļas vadītāju, Latgales ielā 240a, Ludzā, LV-5701, J.Vanaga k-gu.  
Sakarā ar to, ka AS „Sadales tīkls” nav licences mērniecības darbu veikšanai, mēs Jūsu 
novada domei nevaram sniegt pieprasītos kartogrāfiskos datus. Ja viņiem nepieciešami 
kartogrāfiskie dati, tos var saņemt Valsts zemes dienestā vai licencētā mērniecības 
uzņēmumā.  
Gadījumā, ja Kārsavas novada domei ir nepieciešams saskaņot kartogrāfiskos datus un 
saņemt 20 kV līniju un transformatoru punktu shēmatisko izvietojumu, to var izdarīt AS 
"Sadales tīkls" Austrumu reģiona Ludzas ekspluatācijas nodaļā: Latgales iela 240a, 
Ludza, LV-5701.  
Lai veiksmīgāk plānotu AS "Sadales tīkls" elektrotīkla attīstību, būsim pateicīgi par 
savlaicīgi sniegtu informāciju par plānotajiem inženierkomunikāciju remonta un 
rekonstrukcijas darbiem vai iespējamajiem investīciju projektiem Kārsavas novada 
teritorijā, kas varētu skart AS "Latvenergo" īpašumā esošās inženierkomunikācijas. 

Valsts robežsardze 
Ludzas pārvalde 
04.03.2011. 
Nr. 23/3-8/340 

Veicot teritorijas plānojuma izstrādi, lūdzam ņemt vērā 12.11.2009. LR Valsts robežas 
likuma paredzētos nosacījums (13.-21.pants). 

Nosacījumi ņemti vērā. 

Rēzeknes novada Izstrādājot Kārsavas novada teritorijas plānojumu, lūdzam ievērot spēkā esošo normatīvo Nosacījumi ņemti vērā. 
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pašvaldība  
25.02.2011. 
Nr. 4-17/389 

aktu prasības, kā arī kopējās interešu teritorijas ar pagastiem, kas Rēzeknes novadā 
robežojas ar Kārsavas novada pagastiem.  

Veselības ministrija 
Veselības inspekcija 
22.02.2011.  
Nr. 5.10-14/15 

Lai nodrošinātu cilvēku veselīgas dzīves vides izveidošanu, nepieciešams nodrošināt 
teritorijas funkcionālās zonēšanas principu: dzīvojama zona, ražošanas zona, rekreācijas 
un atpūtas zona un to kartogrāfiski attēlot. Ražošanas zonu attiecība pret dzīvojamo zonu 
jāizvieto ņemot vērā dominējošo vēju virzienus. Svarīgi ir dzīvojamas zonas apstādījumi. 
Saskaņā ar LR MK 20.01.2004. noteikumiem Nr. 43 „Aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas 
vietām noteikšanas metodika” apzināt visas esošas pazemes ūdens ņemšanas vietas ar 
aizsargjoslām (arī neekspluatējamās, pamestās) un grafiski attēlot tās. Paredzēt 
bezsaimnieka un neizmantotu dziļurbumu tamponēšanu.  
Sakarā ar 2010.g. dzerama ūdens kartēja monitoringa datiem, konstatēts neatbilstošu 
paraugu skaits pēc mikrobioloģiskajiem rādītajiem – 7,1 %, pēc ķīmiskajiem rādītajiem- 
28,61 %, rekomendējam paredzēt ūdenssaimniecības attīstības projektu realizāciju, lai 
līdz 2015.gadam dzeramā ūdens kvalitāte ūdensapgādes sistēmās atbilstu Padomes 
direktīvas 98/83/EK „Par dzeram ūdens kvalitāti” prasībām.  
Plānošanas dokumentā, sadaļā „Ūdensapgāde”, vajadzīga detalizētāka analīze par 
stāvokli decentralizētajā dzeramā ūdens apgādā no individuālajiem ūdens ieguves 
avotiem. Tā kā ūdens patēriņa daudzums uz vienu cilvēku ir sanitārās kultūras līmeņa un 
apdzīvoto vietu komunālās labiekārtošanas rādītājs, nepieciešams paredzēt paplašināt 
centralizētās ūdens apgādes un kanalizācijas tīklus.  
Daudzdzīvokļu māju pagalmos vēlams ieplānot labiekārtot teritoriju - atpūtas vietas 
pieaugušajiem, rotaļu laukumus bērniem, saimnieciskiem mērķiem un fizkultūras 
nodarbībām domātus laukumus. Paredzēt ielu un pagalmu mākslīgā apgaismojuma 
ierīkošanu.  
Izstrādājot teritorijas plānojumu, jāņem vērā iedzīvotājiem nepieciešamos pakalpojumus: 
sadzīves, atpūtas, sporta, izglītības, transporta.  
Norādīt ūdenstilpņu un ūdensteču izmantošanas mērķi un grafiski attēlot plūdu riska 
zonas. 

Nosacījumi ņemti vērā. 



Kārsavas novada Teritorijas plānojums 2012. -2024. gadam 
Pārskats par Teritorijas plānojuma izstrādi 1.daļa 

23 

Kārsavas novada pašvaldība  

Teritoriālplānojumā atzīmēt masveida atpūtas (rekreācijas) un tūrisma nozīmes vietu 
izvietojumu. Plānot un ierīkot peldvietas saskaņā ar LR MK 06.04.2010. noteikumiem 
Nr.341 „Peldvietu izveidošanas un uzturēšanas kārtība”. Plānojumā paredzēt tualešu 
celtniecību publisko pasākumu norises vietās, kā arī autostāvvietās. Paredzēt dabas 
aizsardzības objektu saglabāšanu.  
Nepieciešams paredzēt trokšņa aizsardzības pasākumu plānošanu saskaņā ar MK 
13.06.2004. noteikumu Nr. 597 „Vides trokšņa novērtēšanas kārtība”.  
Plānojumā paredzēt aizsargjoslas ap objektiem un teritorijām saskaņā ar LR 
„Aizsargjoslu likums” un to grozījumiem. Atzīmēt aizsargjoslu robežas objektiem, 
kuriem ir paredzētas sanitārās, drošības, vides un dabas resursu aizsardzības 
aizsargjoslas. Neplānot ražošanas un lauksaimniecības objektu teritorijas ar kaitīgiem 
cilvēka veselībai un vides faktoriem izmantošanu citiem nolūkiem, neparedzot 
atbilstošus atveseļošanas pasākumus.  
Norādīt paaugstinātas bīstamības vai riska objektus un ar tiem saistītos riska faktorus, 
kuru izvietojums var palielināt citu objektu bīstamību vai tieši apdraudēt apkārtnes 
iedzīvotājus vai vidi. Paredzēt gaisa, augsnes, ūdens piesārņošanas ietekmes novēršanas 
pasākumus apdzīvotās vietās un atpūtas vietās. 

Valsts kultūras 
pieminekļu 
aizsardzības 
inspekcija 
09.03.2011. 
Nr. 06-11/491 

Saskaņā ar MK 06.10.2009. noteikumu Nr. 1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas 
plānošanas noteikumi” 12.2 punktu Inspekcija sniedz informāciju, nosacījumus un 
ieteikumus, kas ietverami teritorijas plānojumā.  
1. INFORMĀCIJA.  
1.1. Kārsavas 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, šobrīd ir uzsākusi darbu kultūras pieminekļu teritoriju digitalizācijā, 
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  

Nosacījumi ņemti vērā. 
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Aizsargjoslu likuma 8. pantu aizsardzības zona ap valsts aizsargājamiem kultūras 
pieminekļiem lauku teritorijās noteikta ne mazāk par 500m, bet pilsētās - 100m, ja 
aizsardzības zona nav noteikta īpaši. Jebkuru saimniecisko darbību pieminekļu 
aizsardzības zonā drīkst veikt tikai ar Inspekcijas atļauju.  
2. NOSACĪJUMI.  
2.1. Plānojot teritorijas izmantošanu vai paredzot jebkāda veida saimniecisko darbību 
kultūras pieminekļos vai to aizsardzības zonās, saistoši sekojoši normatīvie akti:  
- Likums Par kultūras pieminekļu aizsardzību;  
- MK 26.08.2003. noteikumi Nr. 474 Noteikumi par kultūras pieminekļu aizsardzību; 
izmantošanu, restaurāciju, valsts pirmpirkuma tiesībām un vidi  
degradējoša objekta statusa piešķiršanu;  
- citi normatīvie akti, kuros ietverti kultūras pieminekļu aizsardzības jautājumi. 
2.2. Kultūras pieminekļu un to aizsardzības zonu teritorijās nav plānojama tāda 
saimnieciskā darbība, kas var iznīcināt kultūras pieminekli vai mazināt kultūras 
pieminekļu un kultūrvēsturiskās ainavas vērtību. Tās būtu rūpnieciskas ražošanas vai 
jauktas darījumu apbūves teritorijas, kas saistās ar liela apjoma noliktavu tipa ēku 
būvniecību, jaunas dzīvojamo māju apbūves teritorijas, kā arī derīgo izrakteņu ieguves 
teritorijas. Saimnieciskā darbība kultūras pieminekļu aizsardzības zonā plānojama 
saglabājot kultūras piemineklim atbilstošo vidi, kā arī nodrošinot pieminekļa vizuālo 
uztveri.  
2.3. Arheoloģisko pieminekļu teritorijās nav plānojama jaunu objektu būvniecība un ar 
zemes reljefa pārveidojumiem saistīti darbi - smilts vai grants karjeri;  
2.4. Teritorijas plānojuma teksta daļā (paskaidrojuma rakstā) ietverama informācija:  
2.4.1. par kultūras mantojumu Kārsavas novadā kopumā;  
2.4.2. par valsts aizsargājamiem nekustamiem kultūras pieminekļiem: to uzskaitījums, 
raksturojums, informācija par pieminekļa pašreizējo stāvokli un saglabāšanas 
pasākumiem. Aprakstu vēlams papildināt ar aktuālu objektu raksturojošu foto attēlu.  
2.5. Grafiskajā daļā ar apzīmējumiem un numerāciju uzrādāmi nekustamie kultūras 
pieminekļi un aizsardzības zonas ap tiem. Grafiskajam materiālam pievienojams 
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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 dalīšanu - apvienošanu, būtisku kultūrvēsturiskās ainavas 
pārveidošanas pasākumu veikšanu. 
2.6.3. ietveramas prasības ēku, kuras vecākas par 50 gadiem nojaukšanai;  
2.6.4. ietveramas prasības stādījumu, kuri vecāki par 50 gadiem apsaimniekošanai;  
2.6.5. atsevišķā sadaļā ietverami vēsturisko ēku fasāžu apdares renovācijas, logu 
nomaiņas, fasāžu un jumta siltināšanas, kā arī jumtu iesegumu nomaiņas metodikas 
principi atbilstoši Ministru kabineta 1997. gada 1. aprīļa noteikumu Nr. 112 Vispārīgie 
būvnoteikumi 40.27. punktam.  
2.6.6. atsevišķā nodaļā ietveramas prasības novada nozīmes kultūrvēsturisko objektu 
aizsardzībai un izmantošanai, ja šādi objekti ir pašvaldībā noteikti.  
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 
Ministru kabineta 2003.gada 19.jūlija noteikumiem Nr. 392 Kultūras pieminekļu 
aizsargjoslu (aizsardzības zonu) noteikšanas metodika. Kultūras piemineklim individuāli 
noteikta aizsardzības zona - samazināta vai paplašināta, atbilstoši konkrētai situācijai 
dabā, ļautu racionālāk plānot teritorijas izmantošanu un precizēt ar kultūras pieminekļa 
aizsardzību saistītos apgrūtinājumus.  
3.2. Ieteicams apzināt un teritorijas plānojumā uzrādīt nozīmīgus objektus un teritorijas, 
kam piemīt kultūrvēsturiska vērtība - ēkas, kultūrvēsturisku norišu vietas, ainaviski 
vērtīgas kultūrvēsturiskās vides un dabas teritorijas, kas nav iekļautas spēkā esošajā 
Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā. Tās būtu ievērojamu cilvēku dzīves 
vietas, atsevišķi arhitektūras objekti, muižu apbūves, kultūrvēsturiski nozīmīgi stādījumi. 
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Plānojot objektiem piemērotu izmantošanu, paredzēt tos iesaistīt teritorijas kultūras 
potenciāla papildināšanā un pilnveidošanā. Šādu objektu saglabāšana, aizsardzība un 
izmantošana regulējama pašvaldības līmenī. 

Valsts meža dienests 
Austrumlatgales 
virsmežniecība 
14.03.2011.  
Nr. 5-11/11 

Austrumlatgales virsmežniecībai ir sekojoši nosacījumi teritorijas plānojuma izstrādei:  
1. Teritorijas plānojumā ir jānorāda visas aizsargājamās teritorijas meža zemēs:  
1.1. valsts nozīmes īpaši aizsargājamās dabas teritorijas,  
1.2. mikroliegumi (nenosaucot konkrētu aizsargājamu sugu) un buferzonas ap tiem,  
1.3. dabiskie meža biotopi,  
1.4. aizsargjoslas ap ūdenstecēm, ūdenstilpēm, purviem, nosakot konkrētu platumu 
(nepieciešams uzskaitīt visu ūdensteču, ūdenstilpju, purvu platības, pirms tam pieprasot 
informāciju par tām no Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūras)  
1.5. aizsargjoslas ap ūdens ņemšanas vietām,  
1.6. aizsargjoslas ap kultūras pieminekļiem,  
1.7. jānosaka mežu aizsargjosla ap Kārsavas pilsētu ar konkrētiem saimnieciskās 
darbības ierobežojumiem tajā (norādot konkrētas kadastra vienības, kvartālus, nogabalus, 
platības).  
2. Jāparedz, ka galvenā izmantošana mežsaimnieciskajās teritorijās ir mežsaimniecība.  
3. Atļautā izmantošana- ar mežu izmantošanu un apsaimniekošanu saistīta darbība.  
4. Lai nodrošinātu bioloģiskās daudzveidības saglabāšanos mežos, jānosaka 
ierobežojumi meža zemju transformācijai. Mežsaimnieciskajās teritorijās jānosaka, ka 
meža zemju transformācija iespējama tikai atsevišķos gadījumos (atļautā sekundārā 
izmantošana):  
4.1. būves teritorijas labiekārtošanas nodrošināšanai būvniecībai (atpūtai, tūrismam, 
sportam, kultūras objektiem),  
4.2. mežaparku, parku izveidei,  
4.3. kapsētu ierīkošanai,  
4.4. ar mežsaimniecisko darbību un medību saimniecību saistītas būvju būvniecībai,  
4.5. viensētu- savrupmāju apbūvei (izņemot valsts mežus), piemājas dīķu rakšanai,  
4.6. infrastruktūras objektu būvniecībai,  

Nosacījumi ņemti vērā. 
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4.7. derīgo izrakteņu ieguves vietu savām vajadzībām būvniecībai,  
4.8. meliorācijas sistēmu būvniecībai,  
4.9. ūdens ņemšanas vietu ugunsdrošības vajadzībām ierīkošanai.  
Kopējā transformējamā platība vienā zemes gabalā esošajos mežos nedrīkst pārsniegt 
10% no kopējās platības. Transformācijai vispirms jāizvēlas mazvērtīgas mežaudzes. 
Jānosaka, ka meža zemju transformācija ir iespējama pēc īpaši aizsargājamu meža 
biotopu ekspertīzes veikšanas.  
5. Jānosaka koku ciršanas kārtība ārpus meža zemēm, paredzot īpašu kārtību platlapju 
koku ciršanai parkos, alejās un ciemu teritorijās (atļaut ozolu, ošu, gobu, vīksnu, liepu un 
kļavu, kuru diametrs krūšu augstumā pārsniedz 40cm, ciršanu tikai tādos gadījumos, kad 
koks apdraud cilvēkus, ēkas vai infrastruktūras objektu drošību vai, ja tas ir nepieciešams 
teritorijas labiekārtošanas projektu īstenošanai). 
6. Parkus ieteicams izveidot par vietējās nozīmes īpaši aizsargājām dabas teritorijām, 
būtu vēlams tiem izstrādāt detālplānojumu.  
7. Ciemu teritorijās esošos mežus jāsaglabā kā mežaparka teritorijas, neparedzot tās 
apbūvei (izņemot teritorijas labiekārtošanu).  
8. Lauksaimnieciskajās teritorijās sakarā ar masveida dabisko apmežošanos jānosaka 
sekundārā izmantošana- mežsaimniecība teritorijās, kur lauksaimniecības zemes 
aizaugšanas rezultātā netiks pārveidota augstvērtīga tradicionālā mozaīkveida ainava, 
netiks aizsegtas skatu panorāmas un vērtīgi skatupunkti, teritorijas ap kultūras 
pieminekļiem un netiks apdraudēta retu sugu pastāvēšana. Šajā sakarā teritorijas 
plānojumā jānorāda vietas ar augstvērtīgu ainavu, kur nav vēlama lauksaimniecības 
zemju aizaugšana un jānorāda vietas, kur konstatētas vai pēc ekspertu (ornitologu, 
botāniķu) atzinuma ir iespējamas retas, apdraudētas sugas, kuras var apdraudēt 
lauksaimniecības zemju aizaugšana.  
9. Jānosaka mežsaimnieciskajām teritorijām ieteicamais apbūves blīvums 10%.  
10. Lai novērstu meža zemju sadrumstalošanos, jānosaka jaunizveidojamā zemes gabala 
teritorijas minimālā platība 2,0 ha.  
11. Meža zemes minimālā nesadalāmā platība 2,0 ha. 
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Valsts SIA 
Zemkopības 
ministrijas 
nekustamie īpašumi 
25.07.2011.  
Nr. 1-4/377L 

Veicot teritorijas plānojumu, ievērot LR Aizsargjoslu likumu un MK 13.05.2003. Nr. 
258 „Noteikumi par ekspluatācijas aizsargjoslu ap meliorācijas būvēm un ierīcēm 
noteikšanas metodiku lauksaimniecībā izmantojamās zemēs un meža zemēs” prasības. 
Institūcija sniedz informāciju par meliorācijas sistēmām un būvēm.  

Nosacījumi ņemti vērā. 

Valsts zemes dienests 
Latgales reģionālā 
nodaļa 
01.03.2011.  
Nr. 2-04-L/188 

Valsts zemes dienests Latgales reģionālā nodaļa informē, ka saskaņā ar 2009.gada 
6.oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas 
plānošanas noteikumi” 16. Punkts nosaka, ka Valsts zemes dienesta teritoriālās 
struktūrvienības nosacījumu publicē iestādes mājaslapā internetā. 
 
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009. gada 6. oktobra noteikumiem Nr. 1148 
„Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” (12., 13., 16., 20., 21., 27., 28., 
31., 48. punktu un 37.2., 48.2. apakšpunktu), Ministru kabineta 2006. gada 12. decembra 
noteikumiem Nr. 1002 „Aizsargjoslu datu bāzes izveides, uzturēšanas un informācijas 
aprites kārtība” (6. un 7. punktu) un Ministru kabineta 2009. gada 22.decembra 
noteikumiem Nr. 1602 „Noteikumi par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu 
klasifikāciju” Valsts zemes dienests (turpmāk – dienests) nosaka sekojošus nosacījumus 
vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma vai to grozījumu (turpmāk – teritorijas 
plānojums) izstrādei.  
1. Teritorijas plānojuma grafisko daļu izstrādā digitālā veidā vektordatu formā Latvijas 
ģeodēzisko koordinātu sistēmā LKS-92 ar mēroga noteiktību M 1:10000. Apdzīvotas 
vietas teritorijas plānojuma grafisko daļu izstrādā ar mēroga M 1:2000 vai M 1:5000 
noteiktību, ja ir pieejama atbilstoša mēroga kartogrāfiskā pamatne.  
2. Izstrādāto teritorijas plānojumu iesniedz attiecīgajā dienesta teritoriālajā 
struktūrvienībā atzinuma sniegšanai elektroniskā formā (grafiskos materiālus - digitāli 
vektordatu (vēlams *.dgn (MicroStation)) formā). Teritorijas plānojuma grafiskai daļai 
elektroniskajā datu nesējā pievieno aizsargjoslu sadaļā izmantotos apzīmējumus ar 
paskaidrojumiem.  

Nosacījumi ņemti vērā. 
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3. Teritorijas plānojuma izstrādāšanā izmanto aktuālus dienesta teritoriālās 
struktūrvienības izsniegtus Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas 
grafiskos datus.  
4. Teritorijas plānojumā nosaka un grafiskajā materiālā attēlo visas esošo objektu 
aizsargjoslas, t.sk., objektu, kuri izvietoti ārpus plānojuma teritorijas, aizsargjoslas, kas 
atrodas plānojuma teritorijas robežās.  
5. Aizsargjoslu robežas grafiski attēlo kā daudzstūrus, kas saistīti ar aizsargjoslas kodu, 
kas ir atbilstošs Nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikācijas apakšgrupai, ja 
tādas nav – grupai, un aizsargjoslu robežas daudzstūri sasaistīti ar objekta, kam noteikta 
aizsargjosla, pilnu nosaukumu un adresi, ja tāda ir.  
5.1. Ja plānojuma grafiskā daļa tiek gatavota MicroStation vidē vai AutoCad vidē, tad 
plānojuma aizsargjoslas nepieciešams attēlot tā, lai katrs plānojumā attēlotais 
aizsargjoslu veids būtu izvietots unikālajā līmenī.  
5.2. Ja plānojuma grafiskā daļa tiek gatavota ArcView vidē, tad plānojuma aizsargjoslas 
nepieciešams attēlot tā, lai katram plānojumā attēlotajam aizsargjoslu veidam būtu 
piešķirts unikālais kods. Aizsargjoslu kods ir atbilstošs nekustamā īpašuma objekta 
apgrūtinājuma kodam.  
6. Teritorijas plānojuma grafiskajā materiālā attēlo ciemu robežas.  
7. Apstiprinātā teritorijas plānojuma eksemplāru, kurā ietverti grafiskie materiāli, 
pašvaldība atbilstošajā dienesta teritoriālajā struktūrvienībā iesniedz divu nedēļu laikā 
pēc teritorijas plānojuma spēkā stāšanās uz elektroniskā datu nesēja un kā iesietu 
dokumentu, pievienojot: pašvaldības lēmuma par teritorijas plānojuma apstiprināšanu 
kopiju, informāciju par pašvaldības lēmuma publicēšanu laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, 
informāciju par teritorijas plānojuma grafiskās daļas izstrādātāju un aizsargjoslu grafisko 
datu sagatavošanas mēroga noteiktību. 

Valsts ugunsdzēsības 
un glābšanas dienests 
Latgales reģiona 
brigādes Ludzas daļa 

Lai nodrošinātu vienotu politiku izstrādājot teritoriālos plānojumus, nosūtām galveno 
prasību ugunsdrošības, ugunsdzēsības un civilās aizsardzības nodrošināšanas jomā 
uzskaitījumu, ko jāņem vērā sagatavojot Kārsavas novada teritorijas plānojuma izstrādi, 
kur jāparedz:  

Nosacījumi ņemti vērā. 
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22.02.2011. 
Nr. 22/9.9-5 

1. Pielietoto terminu, un jēdzienu skaidrojumus, kam jāatbilst spēka esošajiem 
normatīvajiem aktiem un piemērojamiem standartiem; 

2. Aizsargjoslu likuma, kā arī ekspluatācijas un drošības aizsargjoslu noteikšanas 
metodiku prasības;  
3. Latvijas būvnormatīvs LBN 201-07 "Būvju ugunsdrošība", kā arī citu spēkā esošo 
normatīvo aktu ugunsdrošības prasības par piebrauktuvēm un caurbrauktuvēm 
ugunsdzēsības un glābšanas tehnikai, veidojot perspektīvo ceļu vai ielu shēmas;  
4. Spēkā esošo normatīvo aktu ugunsdrošības prasības par ugunsdrošības atstarpēm starp 
dažādu ugunsdrošības pakāpju un funkcionālas nozīmes ēkām un būvēm;  
5. Pilsētu un pagastu teritoriju ārējās ugunsdzēsības ūdensapgādes nodrošinājums 
saskaņā ar LBN 222-99 "Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves" prasībām;  
6. Perspektīvais ugunsdzēsības depo izvietojums, lai nodrošinātu ugunsdzēsības un 
glābšanas dienesta savlaicīgu ierašanos ugunsgrēku, avāriju un glābšanas darbu vietā 
atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.  
7. Objektos, kuri klasificējami atbilstoši 2003.gada 30.septembra Ministru kabineta 
noteikumiem Nr.540 "Noteikumi par sprādzienbīstamiem, ugunsbīstamiem un īpaši 
svarīgiem objektiem" ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas dienesta izveidošanu 
atbilstoši 2003.gada 11.novembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.639 "Iestāžu, 
organizāciju un komercsabiedrību ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas dienestu 
izveidošanas kārtība" un piemērojamiem standartiem;  
8. Jaunizveidoto un esošo ugunsdzēsības depo materiāli tehniskās bāzes nodrošināšana 
saskaņā ar Latvijas Republikas likumu "Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likums", 
2004.gada 13.aprīļa Ministru kabineta noteikumiem Nr.280 "Noteikumi par ugunsgrēku 
dzēšanai un glābšanas darbiem nepieciešamajām iekārtām, speciālo un tehnisko 
aprīkojumu un tā normām", kā arī piemērojamiem standartiem; 
9. Pilsētu un pagastu teritorijās strādājošo un paaugstinātas bīstamības zonās dzīvojošo 
cilvēku apziņošanas sistēmu izveidi avārijas un ārkārtējo situāciju gadījumiem saskaņā ar 
Civilās aizsardzības likumu;  
10. Rūpniecisko avāriju riska novērtējumu un rūpniecisko avāriju novēršanas 
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programmas paaugstinātas bīstamības objektos, kā arī objektu avārijas gatavības un 
civilās aizsardzības pasākumu plānu izstrāde. Riska analīzes secinājumus ņem vērā 
veicot teritorijas plānojuma izstrādi un pilsētu vai pagastu apbūves perspektīvo attīstību;  
11. Iespējamus ierobežojumus, kas saistīti ar potenciālajām palu un plūdu laikā 
appludināmajām teritorijām un pretplūdu pasākumiem, kas, saskaņā ar Likumu par 
pašvaldībām, ir pašvaldības kompetencē. 

Valsts vides dienests 
Rēzeknes reģionālā 
vides pārvalde 
23.02.2011.  
Nr. 5-9/138 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 06.oktobra noteikumu Nr.1148 „Vietējās 
pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi”, 13.1 punktu, VVD Rēzeknes RVP 
izsniedz nosacījumus Kārsavas novada teritorijas plānojuma izstrādāšanai:  
I Paskaidrojuma raksts:  
1. Teritorijas pašreizējās izmantošanas apraksts un teritorijas attīstības priekšnoteikumi :  
1.1. Fizģeogrāfiskais raksturojums, ģeoloģiskā uzbūve;  
1.2. Dabas resursi:  
Virszemes ūdens resursi-.  
- ūdensteču un ūdenstilpju hidroloģiskais un kvalitatīvais raksturojums (saskaņā ar MK 
12.03.2002. noteikumiem Nr. 118);  
- publiskās ūdenstilpes un ūdensteces;  
- ūdenstilpes un ūdensteces, kur zvejas tiesības pieder valstij;  
- apsaimniekošanas un izmantošanas veidi (resursi, rekreācija, esošās ūdens ņemšanas 
vietas u.c.), to ietekme uz ūdens resursu kvalitāti;  
Mežu resursi;  
Purvi;  
 Derīgo izrakteņu (arī pazemes ūdeņu) resursi - atradnes un to izmantošana, 
ūdensapgādes urbumi.  
1.3 Vides stāvokļa analīze:  
rūpnieciskās ražošanas teritorijas, to raksturojums, ietekme uz apkārtējo vidi;  
būtiskākās piesārņotās un potenciāli piesārņotās vietas (autotransporta tehniskās apkopes 
stacijas, degvielas uzpildes stacijas, atkritumu izgāztuves);  
grunts, virszemes un pazemes ūdeņu piesārņojuma avoti (notekūdeņu attīrīšanas ietaises, 

Nosacījumi ņemti vērā. 
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autotransporta tehniskās apkopes stacijas, degvielas uzpildes stacijas, sadzīves atkritumu 
izgāztuves, nelegālās atkritumu izgāztuves, dzīvnieku kapsētas u.c.) un to radītais un vidē 
novadītais piesārņojums; 
Atmosfēras gaisa piesārņojuma avoti, piesārņojuma izplatīšanās virzieni, veicinošie un 
ierobežojošie faktori;  
Atkritumu (sadzīves, bīstamo) apsaimniekošanas sistēma.  
1.4. Teritorijas, kurās noteikti darbības ierobežojumi no vides aizsardzības viedokļa:  
Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas un objekti, mikroliegumi, saudzējamās ainaviskās 
teritorijas;  
Īpaši aizsargājamās kultūrvēsturiskās teritorijas un kultūras pieminekļi, arī vietējās 
nozīmes, norādot Lēmuma numuru un datumu;  
Meliorētās zemes, polderi, hidrotehniskās būves, esošās īpaši vērtīgās ainaviskās un 
lauksaimniecības teritorijas, kur nav ieteicama zemes transformācija;  
Ūdensteču un ūdenstilpju aizsargjoslas, tauvas joslas, pārējās aizsargjoslas;  
Kapsētas un dzīvnieku kapsētas;  
Rekultivētās atkritumu izgāztuvju teritorijas.  
1.5. Paaugstināta riska teritorijas un objekti:  
Teritorijas ar augstu gruntsūdens līmeni un apgrūtinātu lietus ūdeņu noteci, applūstošās 
teritorijas;  
Dzelzceļa, transporta avāriju apdraudētās teritorijas;  
Paaugstinātas ugunsbīstamības teritorijas;  
Teritorijas, kur norisinās mūsdienu ģeoloģiskie procesi.  
1.6. Infrastruktūra:  
Ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli, pakalpojuma pieejamība novada iedzīvotājiem, 
notekūdeņu attīrīšanas ietaises;  
Esošās automašīnu stāvvietas un to izvietojums;  
Rekreācijas, tūrisma un kultūras teritorijas un objekti.  
2. Teritorijas attīstības mērķi un virzieni.  
3. Vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma risinājumu apraksts un pamatojums:  
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3.1. Dabas resursu perspektīvā izmantošana:  
virszemes ūdens resursu perspektīvie izmantošanas veidi;  
pazemes ūdens resursu perspektīvie izmantošanas veidi;  
nacionālas nozīmes lauksaimniecības teritorijas, kurās nav ieteicama zemes 
transformācija;  
derīgo izrakteņu perspektīvā ieguve.  
3.2. Vides aizsardzības pasākumi, prioritātes un nepieciešamie resursi:  
vides problēmu identificēšana un vides atslogošanas pasākumi;  
virszemes ūdens un gruntsūdens piesārņojums - piesārņojuma novēršanas un 
ierobežošanas pasākumi;  
gaisa piesārņojums - perspektīvā siltumapgādes koncepcijas izstrāde;  
atkritumu apsaimniekošana - optimālas un vides aizsardzības prasībām atbilstošas 
sadzīves atkritumu savākšanas, šķirošanas un deponēšanas koncepcijas izstrāde.  
3.3. Infrastruktūra, tās attīstība, norādot objektu teritorijas, kuru izvietojumam atbilstoši 
normatīvajiem aktiem ir noteiktas īpašas prasības vai kuriem ir nepieciešams  
ietekmes uz vidi novērtējums: 
maģistrālo inženierkomunikāciju un satiksmes infrastruktūru teritorijas (trases), objekti, 
tīkli, ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli, notekūdeņu attīrīšanas ietaises;  
nepieciešamās automašīnu stāvvietas un to izvietojums;  
rekreācijas, tūrisma un kultūras teritorijas un objekti;  
alternatīvās enerģijas ieguves teritorijas un objekti (vēja ģeneratori, vertikālie 
ģeotermālie siltumsūkņi utml.)  
3.4. Kapsētas, nepieciešamās paplašināšanas iespējas perspektīvā.  
3.5. Teritorijas, kurām paredzēts izstrādāt detālplānojumus. 
II Grafiskā daļa - Kartes un, ja nepieciešams, plāni:  
1.kuros attēlota teritorijas pašreizējā izmantošana saskaņā ar Paskaidrojuma raksta 
1.punktā minēto aprakstu; 
2.kuros attēlota teritorijas plānotā izmantošana (saskaņā ar Paskaidrojuma raksta 
3.punktā minēto aprakstu) nosakot:  
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2.1. plānoto maģistrālo inženierkomunikāciju un satiksmes infrastruktūru izvietojumu;  
2.2. aizsargjoslas (aizsardzības zonas), kuru attēlošana iespējama izvēlētajā kartes (plāna) 
mērogā;  
2.3. teritorijas, kurām izstrādājami detālplānojumi;  
2.4. citas kartes (plāni), kas nepieciešamas atsevišķu plānoto (atļauto) izmantošanas 
veidu un izmantošanas aprobežojumu attēlošanai, norādot administratīvo teritoriju 
robežas.  
III Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, kur iekļauj:  
informāciju par atļauto un aizliegto teritorijas izmantošanu;  
prasības īpaši aizsargājamo dabas teritoriju izmantošanai;  
derīgo izrakteņu atradnes;  
tauvas joslas;  
aizsargjoslas;  
applūstošās teritorijas;  
prasības; ko nosaka upju baseina apgabala apsaimniekošanas plāns (ja tāds ir), tai skaitā 
pasākumu programmu;  
ūdenstilpju apsaimniekošanas noteikumus (ja tādi ir). 
Izstrādāt teritorijas plānojumu atbilstoši sekojošu likumu un noteikumu prasībām:  
1.Civillikums;  
2. Likums „Aizsargjoslu likums”;  
3. Likums „Par ietekmes uz vidi novērtējumu”;  
4. Likums „Atkritumu apsaimniekošanas likums”;  
5. Likums „Par zemes dzīlēm”;  
6. Likums „Zvejniecības likums”;  
7. Likums „Par piesārņojumu”;  
8. MK 06.10.2009. noteikumi Nr. 1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas 
noteikumi”;  
9. MK 20.01.2004. noteikumi Nr.43 „Aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas vietām 
noteikšanas metodika”; 
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10.MK 03.11.2009. noteikumi Nr. 1290 „Noteikumi par gaisa kvalitāti”;  
11. MK 29.04.2003. noteikumi Nr.235 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un 
kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība”;  
12.MK 12.03.2002. noteikumi Nr.118 „Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu 
kvalitāti”;  
13.MK 24.04.2007. noteikumi Nr.280 „Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži 
sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas un ģeoloģiskās informācijas 
izmantošanas vispārīgā kārtība”;  
14. MK 07.10.2006. noteikumi Nr.779 „Derīgo izrakteņu ieguves kārtība”;  
15. MK 20.11.2001. noteikumi Nr. 483 „Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu 
apzināšanas un reģistrācijas kārtība”;  
16. MK 17.02. 2004. noteikumi Nr.91 „Kārtība, kādā reģionālā vides pārvalde izdod 
tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai, kurai nav nepieciešams ietekmes uz vidi 
novērtējums”;  
17. MK 23.12.2003. noteikumi Nr.736 „Noteikumi par ūdens resursu lietošanas atļauju”;  
18. MK 29.12.1998. noteikumi Nr.502 „Aizsargjoslu ap kapsētām noteikšanas 
metodika”;  
19. MK 29.09.2009. noteikumi Nr.1114 „Noteikumi par dzīvnieku kapsētu iekārtošanas, 
reģistrācijas, uzturēšanas, darbības izbeigšanas un likvidēšanas kārtību un aizsargjoslu 
noteikšanas metodiku ap dzīvnieku kapsētām”;  
20. MK 13.06.2006. noteikumi Nr.475 „Virszemes ūdensobjektu un ostu akvatoriju 
tīrīšanas un padziļināšanas kārtība”;  
21. MK 15.06.1999. noteikumi Nr.212 „Noteikumi par dabas liegumiem”;  
22. MK 09.03.1999. noteikumi Nr.83 „Noteikumi par dabas parkiem”;  
23. MK 16.03.2010. noteikumi Nr.264 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie 
aizsardzības un izmantošanas noteikumi”;  
24. citi spēkā esošie vides aizsardzības normatīvie akti vai grozījumi esošajos. 



3.Ziņojums par institūciju atzinumiem 
 

Uzsākoties sabiedriskai apspriešanai, tika pieprasīti atzinumi par Teritorijas plānojuma 
1.redakciju no visām darba uzdevumā minētajām institūcijām.  

3.1.tabula 

Saņemto atzinumu pārskats 

Institūcija, atzinuma 
Nr., datums 

Atzinumā norādītais  Piezīmes  

a/s „Latvijas elektriskie 
tīkli” 
29.06.2012. Nr. 202100-
07-952 

Labot Paskaidrojuma raksta 6.2.sadaļā 
minētos datus.  

Labots.  

Baltinavas novada 
pašvaldība  
06.06.2012. Nr. 3-
18/216 

Nav pretenziju pret izstrādātā 
plānošanas dokumenta 1.redakciju. 

- 

SIA „BITE Latvija” 
11.06.2012. Nr. LV 
4000-30 

Nav iebildumu pret teritorijas plānojuma 
1.redakciju. 

- 

Dabas aizsardzības 
pārvalde 
19.06.2012. Nr. 
4.8/60/2012-N 

Papildināt Teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumu 3.2.sadaļu. 

Papildināts.  

LAD Austrumlatgales 
reģionālā 
lauksaimniecības 
pārvalde 
08.06.2012. Nr. 01./2-
15/395 

Pārsūta iesniegumu pēc piederības. - 

SIA „Lattelekom” 
14.06.2012. Nr. 9494-1 

Nav iebildumu pret teritorijas plānojuma 
1.redakciju. 

- 

SIA „LMT” 
22.06.2012. Nr. 757/ZN 

Noteikt, ka teritorijās, kur atļautā 
izmantošana ir inženiertehniskie tīkli un 
objekti, ir atļauta jaunveidojamā 
minimālā zemes platība 600 m2. 

Tāda prasība jau ir iestrādāta.  

Latgales plānošanas 
reģions 
03.07.2012. Nr. 2-
4.3/363 

Atzinīgi novērtē izstrādāto Teritorijas 
plānojumu. 
Iesaka iespēju atlikt ciemu un pilsētas 
kartēs plānotās aizsargjoslas.  

Ir atliktas.  

VAS Latvijas valsts ceļi 
Latgales reģiona Ludzas 

Precizēt pašvaldības autoceļu garumus.  
Labot pašvaldības ceļu iezīmētos 

Precizējumi veikti.  
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nodaļa 
18.06.2012. Nr. 4.6.3-75 

garumus. 

VAS „Latvijas 
dzelzceļš” 
20.06.2012. Nr. DN-
7.2.1/3742-2012 

Nav ievērota aizsargjoslu noteikšanas 
metodika.  
Aizsargjoslā atsevišķām teritorijām 
noteikta izmantošana DzS. 
Dzelzceļa zemes nodalījuma joslā ir 
atlikta Publiskā teritorija. 

Aizsargjosla precizēta. 
DzS izmantošana noteikta jau 
esošām apbūves teritorijām 
nevis plānotajām. 
Publiskā teritorija ir noteikta 
dzelzceļa stacijai.  

a/s „Latvijas gāze” 
21.06.2012. Nr. 27.4-
1/1992 

Nav iebildumu pret teritorijas plānojuma 
1.redakciju. 

- 

Latvijas valsts meži 
Ziemeļlatgales 
mežniecība 
29.06.2012. Nr. 4.1-
1.2.057a/228-12-53 

Vides pārskatā: jāmin ka Kreiču purvs ir 
dabas liegums Kreiču purvs; jāsvītro 
pēdējais teikums 22.lpp.; redakcionāli 
labojumi 26.lpp. minēt visus izmantotos 
literatūras avotus. 
Paskaidrojuma rakstā: 33.lpp – svītrot 
pēdējo teikumu. 
Grafiskajā daļā – labot kartogrāfisko 
informāciju. 
TIAN – rediģēt 4.17.sadaļu. 

Labojumi un precizējumi veikti.  

Rēzeknes novada 
pašvaldība 
18.06.2012. Nr. 4-
17/1117 

Labot Solas – Ruskulovas grāvja 
aizsargjoslu. 

Labots.  

Valsts robežsardze 
Ludzas pārvalde 
15.06.2012. Nr. 23/3-
4/1233 

Ņemt vērā Latvijas Republikas valsts 
robežas likumu. 

Likumdošana ievērota.  
 

VVD Rēzeknes 
reģionālā vides pārvalde 
20.06.2012. Nr. 5.9/472 

Nepieciešams samazināt dolomīta 
ieguvei paredzēto teritoriju platības, 
vēlreiz izvērtējot to atrašanās vietas 
sociālo un ekoloģisko risku, ko šāds 
teritorijas plānojums var radīt. 
Paskaidrojuma rakstā: 6.1.tabulu 
precizēt; 6.2.tabulu precizēt. 
Sadaļu 9.3. papildināt. 
 Vides pārskats: precizēt datus un 
informāciju. 
Teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumi: precizēt urbumu un NAI 
aizsargjoslas. 
Grafiskā daļa: veikt labojumus 
Apzīmējumos; NAI lielumos, urbumu 

Dolomīta ieguvei paredzētās 
teritorijas ir izskatītas un 
samazinātas gar Kreiču purva 
robežu.  
Labojumi un precizējumi veikti.  
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aizsargjoslu lielumos.  
Atlikt visas PPV.  
Koriģēt plānotā autoceļa Bolku sila ceļš 
atrašanās vietu.  
Izņemt plānoto autoceļu Luga ceļš.  

Veselības inspekcija  
06.07.2012. Nr. 5.10-
32/13063/6896 

Paredzēt pasākumus peldvietu 
labiekārtošanai atbilstoši normatīvo aktu 
prasībām. 

Pasākumu paredzēšana 
peldvietu labiekārtošanai nav 
Teritorijas plānojumu 
uzdevums.  

Valsts kultūras 
pieminekļu aizsardzības 
inspekcija 
25.06.2012. Nr. 05-
09/1316 

Nav iebildumu pret teritorijas plānojuma 
1.redakciju. 

- 

VMD Austrumlatgales 
virsmežniecība 
25.06.2012. Nr. 1.7-
7/224 

Nav informācijas par konstatētajiem 
biotopiem. 
Jālabo virsraksts 6.1.sadaļai. 
Precizēt upes uz ūdensteces. 
Atlikt purvu aizsargjoslas. 
Precizēt meža aizsargjoslu. 
Precizēt atļauto izmantošanu Meža 
zemēs.  
Paredzēt biotopu eksperta atzinuma 
saņemšanu pirms zemju transformācijas. 

Precizējumi veikt.  
Aizsargjoslas purviem 
noteiktas. 
 Atļautā izmantošana meža 
zemēs koriģēta.  

Valsts ugunsdzēsības un 
grābšanas dienests 
20.06.2012. Nr. 
22//992.32/73 

Neiekļaut nosacījumu saņemšanu no 
VUGD. 

- 

Valsts zemes dienests 
21.06.2012. Nr. 10-
07/142489 

Robežas aizsargjoslām attēlot kā 
daudzstūri.  
Aizsargjoslas izveidot unikālā līmenī.  
Norādām, ka dabas liegumu Kreiču 
purvs robežas neatbilst VZD datos 
esošajām.  
Nav noteikta aizsargjosla Sopku 
purvam. 

Grafiskajā daļā labojumi veikti.  
Sopku purva aizsargjosla 
atlikta.  
Dabas ;ieguma Kreiču purvs 
teritorijai atlikšanai izmantoti 
pieejamie dati no Dabas 
aizsardzības pārvaldes.  

 

Teritorijas plānojuma redakcija pēc atzinumu saņemšanas un apkopošanas tika 
pilnveidota. Tika pieņemts pašvaldības lēmums iepazīstināt institūcijas ar galīgo redakciju. 
Visām institūcijām tika izsūtīta informatīva vēstule, tām institūcijām, kas bija sniegušas negatīvu 
atzinumu, Teritorijas plānojuma redakcija tika iesniegta digitālā veidā.  

Institūciju sniegtās atbildes ir apkopotas 3.2. tabulā. Institūciju atsauksmes par Teritorijas 
plānojuma galīgo redakciju ir pievienoti 9.sadaļā. 
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3.2.tabula 

Institūciju atsauksmes 

Institūcija, 
atsauksmes numurs, 

datums 

Institūcijas atzinums Komentārs par iekļaušanu 

Dabas aizsardzības 
pārvalde 
18.10.2012. Nr. 
4.8/118/2012-N 

Nav atzīmētas Ruskulovas lapegļu 
alejas robežas un nav uzlikts 
attiecīgais simbols.  
Nav atzīmētas Mežvidu parka 
robežas. 
Nav atzīmēti izveidotie 
mikroliegumi. 

Labojumi veikti. 
 

VAS „Latvijas 
dzelzceļš” 
18.10.2012. 
Nr. DN-7.2.1/6462-
2012 

Iebildumu nav. - 

Latgales plānošanas 
reģions  
08.10.2012. 
Nr. 2-4.3/577 

Sniedz pozitīvu atsauksmi.  - 

A/S „Latvijas 
elektriskie tīkli” 
04.10.2012. Nr. 
202100-07-1568 

Plānojums atzīstams par pieņemamu.  - 

Valsts kultūras 
pieminekļu 
aizsardzības 
inspekcija 
09.10.2012. 
Nr. 06-11/2078 

Nav iebildumu. - 

VSIA Zemkopības 
ministrijas 
nekustamie īpašumi 
12.10.2012. Nr. 1-
4/672L 

Nav iebildumu. - 

Ciblas novada 
pašvaldība 
08.10.2012. Nr. 3-
9/187 

Nav iebildumu. - 

Latvijas valsts meži 
05.10.2012. Nr. 4.1-
1.2-085d-228-12-78 

Svītrot 242.apakšpunktu. 
276.punktu papildināt. 
Mežu teritorijās galveno 

Daļēji izpildīts, nemainot 
teritoriju izmantošanas noteikumu 
būtību.  
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 izmantošanu papildināt ar Bieži 
sastopamo derīgo izrakteņu ieguve. 
Svītrot 281.punktu. 
Labot 290.punktu. 
Svītrot 291.punktu.  
 

a/s Latvijas gāze 
02.10.2012. Nr. 27.4-
1/3383 

Nav iebildumu. - 

Rēzeknes reģionālā 
vides pārvalde 
03.10.2012. Nr. 5.-
9./766 

Nepieciešams otrreiz izskatīt 
plānošanas dokumentu, samazināt 
dolomīta ieguvei paredzēto teritoriju 
platības. 
Vides pārskatā precizēt urbumu 
skaitu. 
Precizēt aizsargjoslu Malnavas 
ciema NAI. 
Grafiskajā daļā nav norādītas 
potenciāli piesārņotās vietas.  

Teritorijas plānojums ir izstrādāts, 
plānojot teritorijas izmantošanu 
12 gadiem, taču tā ir plānotā 
izmantošana, nevis reālā, pirms 
jebkuras dolomīta ieguves 
teritorijas izstrādes uzsākšanas, 
tai nepieciešami gan vairāku 
institūciju atzinumi, gan 
saskaņojumi. 
Urbumu skaits precizēts. 
Aizsargjosla precizēta. 
PPV atliktas.  

Valsts zemes dienests 
09.10.2012. Nr. 10-
07/173442 

Daļai grafiski uzrādīto aizsargjoslu 
robežas nav attēlotas kā daudzstūri. 
Aizsargjoslām nav norādīti 
apgrūtinājumu kodi. 
ĪADT robežas atšķiras no dienestā 
pieejamās informācijas 

Daļēji izpildīts.  
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4.Ziņojums par atbilstību augstākstāvošiem plānošanas 
dokumentiem 

4.1. Nacionālais konteksts  

Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2030.gadam 

Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam (Latvija 2030) parāda valsts un 
sabiedrības tālākos uzdevumus ceļā uz vienotu mērķi –līdzsvarotu un ilgtspējīgu valsts attīstību, 
norāda veidus, kā veiksmīgi reaģēt uz globālajām pārmaiņām, to radītos izaicinājumus pārvēršot 
arvien jaunās iespējās.  

„Latvija 2030” tika veidota, apzinoties, ka laikā līdz 2030. gadam Latvija neizbēgami 
pārdzīvos lielas, ar globāliem procesiem saistītas pārmaiņas. Tieši šie globālie procesi un ar tiem 
saistītie izaicinājumi kalpoja par izejas punktu stratēģijas izstrādē:  

1) demogrāfiskās izmaiņas – iedzīvotāju skaita samazināšanās un novecošanās;  
2) globalizācija ekonomikā un inovatīvās/radošās ekonomikas attīstība;  
3) darba tirgus dinamika un prasība pēc jaunām kompetencēm un iemaņām;  
4) klimata pārmaiņas;  
5) augošs pieprasījums enerģētikā un enerģētiskā drošība;  
6) bioloģiskās daudzveidības samazināšanās un dabas kā dzīves vides apdraudētība;  
7) demokrātiskās pārstāvniecības institūciju krīze un jaunu publiskās līdzdalības formu 

attīstība;  
8) globālās vidusšķiras attīstība un relatīvo nabadzības risku pieaugums; 
9) urbanizācija, aglomerācija un reģionālā pozicionēšanās. 

Nacionālais attīstības plāns 2007.-2013. gadam 

Nacionālais attīstības plāns ir vidēja termiņa (septiņi gadi) reģionālās politikas 
plānošanas dokuments, kurā analizēta sociālā un ekonomiskā situācija, noteikti reģionālās 
attīstības mērķi un prioritātes, atbalsta pasākumi noteikto mērķu īstenošanai un izpildei 
nepieciešamie finanšu līdzekļi. Nacionālais attīstības plāns 2007. – 2013.gadam ir plānošanas 
dokuments, kas nosaka Latvija galvenos attīstības virzienus un parāda valsts un sabiedrības 
svarīgākos uzdevumus ceļā uz tālāk mērķi. Nacionālā attīstības plāna stratēģiskais mērķis: 
Izglītība un zināšanas tautsaimniecības izaugsmei un tehnoloģiskai izcilībai.  

Nacionālajā attīstības plānā ir definēti astoņi valsts izaugsmes priekšnosacījumi: 

1) Izaugsme reģionos; 
2) Iekļaujošs un noturošs darba tirgus; 
3) Vesels cilvēks ilgtspējīgā sabiedrībā; 
4) Droša, pilsoniska un saliedēta sabiedrība; 
5) Moderna infrastruktūra un pakalpojumi; 
6) Latvijas izaugsmes starptautiskā dimensija; 
7) Pieejams mājoklis un sakopt dzīves telpa; 
8) Laba pārvaldība kā ilgtspējīgas izaugsmes politikas nodrošinājums. 

 



Kārsavas novada Teritorijas plānojums 2012. -2024. gadam 
Pārskats par Teritorijas plānojuma izstrādi 1.daļa 

42 

Kārsavas novada pašvaldība  

4.2. Reģionālais konteksts  

Latgales plānošanas reģiona attīstības plānošanas dokumenti ir galvenā saikne starp 
nacionāla un pašvaldības līmeņa plānošanas dokumentiem. 

Latgales stratēģija 2030.gadam 

Latgales stratēģija 2030.gadam ir Latgales plānošanas reģiona ilgtermiņa attīstības 
plānošanas dokuments. Stratēģijā izvirzīts ilgtermiņa mērķis līdz 2030.gadam, saskaņā ar 
Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2030 - panākt straujāku reģiona ekonomisko attīstību, lai 
celtu cilvēku ienākumus, saglabātu un vairotu Latgales bagātīgo potenciālu un padarītu Latgali 
par pievilcīgu dzīves vidi arī nākamajām paaudzēm. 

 Latgales vīzija 2030.gadam ir „Gudrā Latgale”. Tā veidota, vērtējot līdzšinējās 
tendences, ģeopolitisko situāciju Austrumu pierobežas reģionā, pārtikas, energo un dabas resursu 
izmantošanas tendences, sabiedrības attīstības, biznesa, urbanizācijas, izglītības u.c. tendences 
Latvijā, Eiropā un plašākā kontekstā, kā arī izvērtējot nākotnes prognozes, Latgales reģiona 
stiprās un vājās puses, iespējas un draudus un iekļaujot reģiona vērtības un definējot reģiona 
nākotnes vēlamo situāciju, kas ir maksimāli reāla, tātad sasniedzama. 

Lai sasniegtu izvirzītos mērķus un attīstības vīziju, definēti četri stratēģiskie virzieni jeb 
ilgtermiņa prioritātes, kas ir pamats saskaņotām darbībām un projektiem, un ietvars finansējuma 
piesaistei: Prasmes, Efektīvi uzņēmumi, Gudra pārvaldība un Savienojumi. Zemāk tabulā 
parādīts Kārsavas novada attīstības programmas ilgtermiņa prioritāšu un Latgales stratēģijas 
ilgtermiņa prioritāšu saistība. 

Latgales reģiona teritorijas plānojums 2006.-2026.gadam 

Latgales reģiona teritorijas plānojumā noteiktie vispārējie Latgales reģiona attīstības 
virzieni: 

� ekonomikas attīstība un konkurētspējas veicināšana; 

� cilvēkresursu attīstība un nodarbinātības veicināšana; 

� infrastruktūras attīstība; 

� vides kvalitātes uzlabošana un kultūrvides saglabāšana. 

Latgales reģiona teritorijas plānojums sastāv no vairākiem dokumentiem: 

� Reģiona telpiskās struktūras apraksts; 

� Latgales plānošanas reģiona telpiskās attīstības perspektīva; 

� Teritorijas plānojuma vadlīnijas; 

� Vides stāvokļa pārskats; 

� Grafiskā daļa. 

Galvenie divi dokumenti, kas ņemti vērā, izstrādājos Kārsavas novada teritorijas 
plānojumu, ir Teritorijas plānojuma vadlīnijas un Grafiskā daļa.  

Latgales reģiona teritorijas plānojumā noteiktas vispārīgas prasības attīstības plānošanai, 
Kārsavas novada teritorijas plānojumā tiek saglabātas esošās inženierinfrastruktūras dzīslas, tiek 
paredzēta racionāla zemes un dabas resursu izmantošana; ir ņemtas vērā prasības pilsētas un 
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lauku apdzīvotu vietu plānošanai, iespēju robežās paredzēta transporta infrastruktūras attīstība, 
inženierinfrastruktūru attīstība un esošo saglābšana; kultūrvēsturiskā un dabas mantojuma 
saglabāšana. Tiek ņemtas vērā arī minimālās nesadalāmās teritoriju platības, attēlotas problēmu 
un riska teritorijas.  
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5.Institūciju nosacījumi 

a/s „Augstsprieguma tīkls” 
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Dabas aizsardzības pārvalde 
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LAD Austrumlatgales reģionālā lauksaimniecības pārvalde 

 

 

 

 

 



Kārsavas novada Teritorijas plānojums 2012. -2024. gadam 
Pārskats par Teritorijas plānojuma izstrādi 1.daļa 

51 

Kārsavas novada pašvaldība  

SIA „Lattelecom” 
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VAS „Latvijas dzelzceļš” 
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AS „Latvijas gāze” 
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VAS „Latvijas valsts ceļi” 
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SIA „LMT” 
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Latgales plānošanas reģions 
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VSIA „Latvijas valsts meži”  
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Ciblas novada pašvaldība  
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Rēzeknes novada pašvaldība 
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Valsts robežsardze Ludzas pārvalde  
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A/s „Sadales tīkls” 
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Veselības inspekcija  
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Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija 
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Valsts meža dienests Austrumlatgales  virsmežniecība 
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Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests Latgales reģiona brigādes Ludzas 
daļa  
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Valsts zemes dienests   
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VSIA „Zemkop ības ministrijas nekustamie īpašumi”  
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6.Institūciju atzinumi 

a/s „Latvijas elektriskie tīkli” 
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Baltinavas novada pašvaldība 
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SIA „Bite Latvija” 
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Dabas aizsardzības pārvalde 
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LAD Austrumlatgales reģionālā lauksaimniecības pārvalde 
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SIA „Lattelekom” 
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SIA „LMT” 
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Latgales plānošanas reģions 
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VAS Latvijas valsts ceļi Latgales reģiona Ludzas nodaļa 
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Kārsavas novada pašvaldība  

VAS „Latvijas dzelzceļš” 

 



Kārsavas novada Teritorijas plānojums 2012. -2024. gadam 
Pārskats par Teritorijas plānojuma izstrādi 1.daļa 

99 

Kārsavas novada pašvaldība  

 



Kārsavas novada Teritorijas plānojums 2012. -2024. gadam 
Pārskats par Teritorijas plānojuma izstrādi 1.daļa 

100 

Kārsavas novada pašvaldība  

a/s „Latvijas gāze” 

 



Kārsavas novada Teritorijas plānojums 2012. -2024. gadam 
Pārskats par Teritorijas plānojuma izstrādi 1.daļa 

101 

Kārsavas novada pašvaldība  

Latvijas valsts meži Ziemeļlatgales mežniecība 

 



Kārsavas novada Teritorijas plānojums 2012. -2024. gadam 
Pārskats par Teritorijas plānojuma izstrādi 1.daļa 

102 

Kārsavas novada pašvaldība  

Rēzeknes novada pašvaldība 

 



Kārsavas novada Teritorijas plānojums 2012. -2024. gadam 
Pārskats par Teritorijas plānojuma izstrādi 1.daļa 

103 

Kārsavas novada pašvaldība  

Valsts robežsardze Ludzas pārvalde 

 



Kārsavas novada Teritorijas plānojums 2012. -2024. gadam 
Pārskats par Teritorijas plānojuma izstrādi 1.daļa 

104 

Kārsavas novada pašvaldība  

Valsts vides dienests Rēzeknes reģionālā vides pārvalde 

 



Kārsavas novada Teritorijas plānojums 2012. -2024. gadam 
Pārskats par Teritorijas plānojuma izstrādi 1.daļa 

105 

Kārsavas novada pašvaldība  

 



Kārsavas novada Teritorijas plānojums 2012. -2024. gadam 
Pārskats par Teritorijas plānojuma izstrādi 1.daļa 

106 

Kārsavas novada pašvaldība  

 



Kārsavas novada Teritorijas plānojums 2012. -2024. gadam 
Pārskats par Teritorijas plānojuma izstrādi 1.daļa 

107 

Kārsavas novada pašvaldība  

Veselības inspekcija 

 



Kārsavas novada Teritorijas plānojums 2012. -2024. gadam 
Pārskats par Teritorijas plānojuma izstrādi 1.daļa 

108 

Kārsavas novada pašvaldība  

 



Kārsavas novada Teritorijas plānojums 2012. -2024. gadam 
Pārskats par Teritorijas plānojuma izstrādi 1.daļa 

109 

Kārsavas novada pašvaldība  

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija 

 



Kārsavas novada Teritorijas plānojums 2012. -2024. gadam 
Pārskats par Teritorijas plānojuma izstrādi 1.daļa 

110 

Kārsavas novada pašvaldība  

Valsts meža dienests Austrumlatgales virsmežniecība 

 



Kārsavas novada Teritorijas plānojums 2012. -2024. gadam 
Pārskats par Teritorijas plānojuma izstrādi 1.daļa 

111 

Kārsavas novada pašvaldība  

 



Kārsavas novada Teritorijas plānojums 2012. -2024. gadam 
Pārskats par Teritorijas plānojuma izstrādi 1.daļa 

112 

Kārsavas novada pašvaldība  

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests 

 



Kārsavas novada Teritorijas plānojums 2012. -2024. gadam 
Pārskats par Teritorijas plānojuma izstrādi 1.daļa 

113 

Kārsavas novada pašvaldība  

 



Kārsavas novada Teritorijas plānojums 2012. -2024. gadam 
Pārskats par Teritorijas plānojuma izstrādi 1.daļa 

114 

Kārsavas novada pašvaldība  

Valsts zemes dienests 

 

 

 

 



Kārsavas novada Teritorijas plānojums 2012. -2024. gadam 
Pārskats par Teritorijas plānojuma izstrādi 1.daļa 

115 

Kārsavas novada pašvaldība  

7.Vides pārraudz ības valsts biroja lēmums 

 



Kārsavas novada Teritorijas plānojums 2012. -2024. gadam 
Pārskats par Teritorijas plānojuma izstrādi 1.daļa 

116 

Kārsavas novada pašvaldība  

 



Kārsavas novada Teritorijas plānojums 2012. -2024. gadam 
Pārskats par Teritorijas plānojuma izstrādi 1.daļa 

117 

Kārsavas novada pašvaldība  

 



Kārsavas novada Teritorijas plānojums 2012. -2024. gadam 
Pārskats par Teritorijas plānojuma izstrādi 1.daļa 

118 

Kārsavas novada pašvaldība  

 



Kārsavas novada Teritorijas plānojums 2012. -2024. gadam 
Pārskats par Teritorijas plānojuma izstrādi 1.daļa 

119 

Kārsavas novada pašvaldība  

8.Vides pārraudz ības valsts biroja atzinums 

 



Kārsavas novada Teritorijas plānojums 2012. -2024. gadam 
Pārskats par Teritorijas plānojuma izstrādi 1.daļa 

120 

Kārsavas novada pašvaldība  

 



Kārsavas novada Teritorijas plānojums 2012. -2024. gadam 
Pārskats par Teritorijas plānojuma izstrādi 1.daļa 

121 

Kārsavas novada pašvaldība  

 



Kārsavas novada Teritorijas plānojums 2012. -2024. gadam 
Pārskats par Teritorijas plānojuma izstrādi 1.daļa 

122 

Kārsavas novada pašvaldība  

 



Kārsavas novada Teritorijas plānojums 2012. -2024. gadam 
Pārskats par Teritorijas plānojuma izstrādi 1.daļa 

123 

Kārsavas novada pašvaldība  

 



Kārsavas novada Teritorijas plānojums 2012. -2024. gadam 
Pārskats par Teritorijas plānojuma izstrādi 1.daļa 

124 

Kārsavas novada pašvaldība  

 



Kārsavas novada Teritorijas plānojums 2012. -2024. gadam 
Pārskats par Teritorijas plānojuma izstrādi 1.daļa 

125 

Kārsavas novada pašvaldība  

 



Kārsavas novada Teritorijas plānojums 2012. -2024. gadam 
Pārskats par Teritorijas plānojuma izstrādi 1.daļa 

126 

Kārsavas novada pašvaldība  

 



Kārsavas novada Teritorijas plānojums 2012. -2024. gadam 
Pārskats par Teritorijas plānojuma izstrādi 1.daļa 

127 

Kārsavas novada pašvaldība  

 

 

 

 



Kārsavas novada Teritorijas plānojums 2012. -2024. gadam 
Pārskats par Teritorijas plānojuma izstrādi 1.daļa 

128 

Kārsavas novada pašvaldība  

9.Institūciju atsauksmes 

Dabas aizsardzības pārvalde 

 



Kārsavas novada Teritorijas plānojums 2012. -2024. gadam 
Pārskats par Teritorijas plānojuma izstrādi 1.daļa 

129 

Kārsavas novada pašvaldība  

VAS „Latvijas dzelzceļš” 

 



Kārsavas novada Teritorijas plānojums 2012. -2024. gadam 
Pārskats par Teritorijas plānojuma izstrādi 1.daļa 

130 

Kārsavas novada pašvaldība  

a/s „Latvijas elektriskie tīkli” 

 



Kārsavas novada Teritorijas plānojums 2012. -2024. gadam 
Pārskats par Teritorijas plānojuma izstrādi 1.daļa 

131 

Kārsavas novada pašvaldība  

Latgales plānošanas reģions 

 

 



Kārsavas novada Teritorijas plānojums 2012. -2024. gadam 
Pārskats par Teritorijas plānojuma izstrādi 1.daļa 

132 

Kārsavas novada pašvaldība  

a/s „Latvijas valsts meži” 

 



Kārsavas novada Teritorijas plānojums 2012. -2024. gadam 
Pārskats par Teritorijas plānojuma izstrādi 1.daļa 

133 

Kārsavas novada pašvaldība  

 

 



Kārsavas novada Teritorijas plānojums 2012. -2024. gadam 
Pārskats par Teritorijas plānojuma izstrādi 1.daļa 

134 

Kārsavas novada pašvaldība  

a/s „Latvijas gāze” 

 

 



Kārsavas novada Teritorijas plānojums 2012. -2024. gadam 
Pārskats par Teritorijas plānojuma izstrādi 1.daļa 

135 

Kārsavas novada pašvaldība  

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija 

 



Kārsavas novada Teritorijas plānojums 2012. -2024. gadam 
Pārskats par Teritorijas plānojuma izstrādi 1.daļa 

136 

Kārsavas novada pašvaldība  

VSIA Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi 

 



Kārsavas novada Teritorijas plānojums 2012. -2024. gadam 
Pārskats par Teritorijas plānojuma izstrādi 1.daļa 

137 

Kārsavas novada pašvaldība  

Ciblas novada pašvaldība 

 



Kārsavas novada Teritorijas plānojums 2012. -2024. gadam 
Pārskats par Teritorijas plānojuma izstrādi 1.daļa 

138 

Kārsavas novada pašvaldība  

Rēzeknes reģionālā vides pārvalde 

 

 



Kārsavas novada Teritorijas plānojums 2012. -2024. gadam 
Pārskats par Teritorijas plānojuma izstrādi 1.daļa 

139 

Kārsavas novada pašvaldība  

 

 



Kārsavas novada Teritorijas plānojums 2012. -2024. gadam 
Pārskats par Teritorijas plānojuma izstrādi 1.daļa 

140 

Kārsavas novada pašvaldība  

Valsts zemes dienests 

 

 


