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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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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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Ziņojums par saņemtajiem iesniegumiem 
 

Laika posmā no 2011.gada marta līdz 2012.gada februārim tika saņemti 12 fizisku un 
juridisku personu iesniegumi. Visi iesniegumi tika izvērtēti un darba grupu sanāksmē tika 
pieņemti lēmumi par katra priekšlikuma iekļaušanu vai neiekļaušanu teritorijas plānotajā 
izmantošanā.  Iedzīvotāji sniedza arī mutiskus priekšlikumus Teritorijas plānojuma izstrādes 
laikā, kuri netika fiksēti rakstiski, bet tika ņemti vērā, izstrādājot teritorijas plānojuma 
funkcionālo zonējumu. 

Teritorijas plānojuma 1.redakcijas sabiedriskās apspriešanas laikā personām nosūtītas 
vēstules ar informāciju par sabiedriskās apspriešanas norisi un iespējām iepazīties ar Teritorijas 
plānojuma 1.redakciju.  

Saņemtie iesniegumi ir apkopoti 1.tabulā.  

1.tabula 

Nr. Iesnieguma  
datums Iesniedzējs 

Zemes vienības 
kadastra 
numurs 

Plānotā darbība Piezīmes 

1. 11.07.2011. Edgars Romanovskis  
SIA „Latgales dārzeņu 
loģistika 
Guntars Gailis 
SIA „Jumis Geo” 

687000200998001 
Mežvidu pagasts 

Ražošanas objektu 
apbūves zeme 
„Koksnes gazifikācijas 
metodi izmantojošas 
koģenerācijas 
elektrostacijas izveide” 

Ir pievienotas shēmas 
ar norādi par 
plānotajām darbībām 

2. 02.05.2011. Ināra Konovalova- 
Pilnvarota persona 

68940060390 
68940060514 
Salnavas pagasts 

Derīgo izrakteņu ieguve 
(smilts, grants) 

Īpašnieks Edgars 
Ločmelis 

3. 09.03.2011. Ilgvars Strelčs -
Pilnvarota persona 

68720010117 
68720010144 
68720010145 
68720010059 
68720010137 
68720010135 
68720010136 
Mērdzenes 
pagasts 

Mežsaimnieciskā 
darbība, lauksaimniecībā 
neizmantojamo zemju 
apmežošana 

Īpašnieks  
SIA  „Tova mežs” 

4. 09.03.2011. Ilgvars Strelčs -
Pilnvarota persona 

68680100016 
68680110130 
Malnavas pagasts 
68720020338 
68720010365 
68720020140 
68720020079 
Mērdzenes 
pagasts 
68700050068 
Mežvidu pagasts 

Mežsaimnieciskā 
darbība, lauksaimniecībā 
neizmantojamo zemju 
apmežošana 

Īpašnieks  
SIA „Rurik” 

5. 09.03.2011. Ilgvars Strelčs -
Pilnvarota persona 

68720060349 
68720060355 
68720010324 
68720060346 
68720060374 
68720060375 
68720060345 

Mežsaimnieciskā 
darbība, lauksaimniecībā 
neizmantojamo zemju 
apmežošana 

Īpašnieks  
SIA „Latgales Zaļā 
zeme” 
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68720060344 
68720070120 
68720070117 
68720070118 
68720070097 
68720010325 
68720010326 
68720040052 
68720010277 
68720040083 
68720040084 
68720040069 
68720040085 
68720040086 
68720010345 
68720070071 
68720070115 
68720070113 
68720070114 
68720060347 
68720060348 
68720070121 
Mērdzenes 
pagasts 

6. 09.03.2011. Ilgvars Strelčs -
Pilnvarota persona 

68540010022 
68540050023 
68540050083 
68540010020 
68540050079 
68540050078 
68540030085 
68540030044 
68540030053 
68540050077 
58540050069 
68540050065 
68540030158 
68540030131 
68540030137 
68540050025 
68540050062 
68540050100 
Goliševas pagasts 
68700100056 
68700100071 
Mežvidu pagasts 
68720020242 
68720010247 
62720050210 
68720010251 
68720010242 
68720010004 
68720010005 
68720010006 
Mērdzenes 
pagasts 
68680130014 
68680110011 
Malnavas pagasts 

Mežsaimnieciskā 
darbība, lauksaimniecībā 
neizmantojamo zemju 
apmežošana 

Īpašnieks  
SIA „Kamelis” 

7. 09.03.2011. Ilgvars Strelčs -
Pilnvarota persona 

68700060347 
68700080008 

Mežsaimnieciskā 
darbība, lauksaimniecībā 

Īpašnieks  
SIA „Ludza 
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Mežvidu pagasts neizmantojamo zemju 
apmežošana 

Laukzeme” 

8. 09.03.2011. Ilgvars Strelčs -
Pilnvarota persona 

68940040024 
68940040008 
Salnavas pagasts 

Mežsaimnieciskā 
darbība, lauksaimniecībā 
neizmantojamo zemju 
apmežošana 

Īpašnieks  
SIA „Lauderi mežs” 

9. 09.03.2011. Ilgvars Strelčs -
Pilnvarota persona 

68720020107 
68720020076 
68720020077 
68720050071 
68720040062 
Mērdzenes 
pagasts 

Mežsaimnieciskā 
darbība, lauksaimniecībā 
neizmantojamo zemju 
apmežošana 

Īpašnieks  
SIA „Pušmucovas 
mežs” 

10. 09.03.2011. Ilgvars Strelčs -
Pilnvarota persona 

68540030026 
68540010015 
68540010016 
68540010011 
68540010014 
68540010063 
68540010064 
68540010065 
68540010066 
68540010068 
68540010017 
68540010046 
68540010018 
68540010047 
68540010048 
68540010007 
68540010008 
68540010009 
68540020001 
68540030036 
68540030082 
68540030183 
68540030083 
68540030163 
68540030164 
68540030088 
Goliševas pagasts 
68680020082 
68680020079 
68680020080 
Malnavas pagasts 

Mežsaimnieciskā 
darbība, lauksaimniecībā 
neizmantojamo zemju 
apmežošana 

Īpašnieks  
SIA „Istalsnas mežs” 

11. 09.03.2011. Ilgvars Strelčs -
Pilnvarota persona 

68940070143 
68940030119 
68940070080 
68940030123 
68940100069 
68940070151 
68940070141 
68940070142 
68940090041 
68940080153 
68940080156 
68940080159 
68940080157 
68940080158 
68940110139 
68940050155 
68940050156 

Mežsaimnieciskā 
darbība, lauksaimniecībā 
neizmantojamo zemju 
apmežošana 

Īpašnieks  
SIA „Ascheberg” 
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89400050158 
68940050157 
68940030172 
68940100112 
68940090088 
68940090089 
68940110135 
68940100114 
68940010072 
68940030174 
68940010075 
68940010074 
68940010085 
68940040031 
68940100123 
68940110131 
68940110140 
68940090092 
68940050173 
68940050174 
68940040028 
68940050175 
68940010062 
68940060510 
68940090074 
68940090100 
68940100015 
68940100021 
68940090109 
68940070147 
68940070109 
68940090091 
68940080147 
6894000148 
68940080149 
68940080150 
68940080152 
68940030122 
68940030120 
68940050159 
68940050160 
68940050161 
68940010077 
Salnavas pagasts 

12. 27.07.2009. Vitauts Gojevs 68720020001 
Mērdzenes 
pagasts 
„Žeikari” 

Derīgo izrakteņu ieguve 
(Dolomīts) 

 

 

2.tabula 

1.redakcijas sabiedriskās apspriešanas laikā saņemtie iesniegumi 

Nr. 
Iesniedzējs/Reģistrāc

ijas datums Kadastra numurs 
Funkcionālais 

zonējums 
1.redakcijā 

Iesniegumā 
iekļautais 

priekšlikums 
(prasība) 

1. V.Aleksandrovs 
19.06.2012. 

68720060362 Derīgo izrakteņu 
ieguve 

Derīgo izrakteņu 
ieguve 
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68720060363 Derīgo izrakteņu 
ieguve 

Derīgo izrakteņu 
ieguve 

68720060075 Derīgo izrakteņu 
ieguve 

Derīgo izrakteņu 
ieguve 

68720060376 Derīgo izrakteņu 
ieguve 

Derīgo izrakteņu 
ieguve 

2. SIA „Jumis Geo” 
Guntars Gailis  
04.07.2012. 

687000200998001 Vērtīgās novada 
lauku zemes 

Ražošanas objektu 
apbūves zeme – 
koģenerācijas 
elektrostacijas 
būvniecība 

3. Mērdzenes pagasta 
iedzīvotāji - 25 

 R1 Teritorija līdz 
Straujas upes 
....krastam neļaut 
dolomīta ieguvi 

4. Mērdzenes pagasta 
iedzīvotāji - 12 

Ceļš no Diervanīšu 
ciema līdz Mežvidu 
pagasta Ašisolas ciemam 

Ceļš  Pašvaldības autoceļš 

5. A. Eljašāns  
Pēc sabiedriskās 
apspriešanas posma 
beigām 

68720060038 Mežu teritorijas 
Vērtīgās novada 
lauku zemes 
(izņemtas uz 
galīgo red.) 

Derīgo izrakteņu 
ieguve 

6. Mērdzenes pagasta 
iedzīvotāji -21 
Pēc sabiedriskās 
apspriešanas posma 
beigām 

 R1 Lokalizēt dolomīta 
ieguves teritorijas 
teritorijā starp 
Straujas upi, Kreiču 
strautu valsts autoceļu 
 V 534 un pagasta 
dienvidu robežu. 

7. J. Koļčs 
Saņemts pēc Teritorijas 
plānojuma galīgās 
redakcijas izskatīšanas 
komitejā 

68720050413; 
68720060093 

 Derīgo izrakteņu 
ieguves teritorija 

8. P. Jegorovs 
Saņemts pēc Teritorijas 
plānojuma galīgās 
redakcijas izskatīšanas 
komitejā 

68720060001; 
68720060002 

 Derīgo izrakteņu 
ieguves teritorija 
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Saņemtie iesniegumi pēc Teritorijas pl ānojuma 1.redakcijas 
apstiprināšanas 
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Saņemtie iesniegumi pēc Teritorijas pl ānojuma galīgās redakcijas 
apstiprināšanas 
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Saņemtie iesniegumi Teritorijas plānojuma galīgās redakcijas apspriešanas 
laikā 
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Atbildes uz iesniegumiem 
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Atbildes uz iesniegumiem Teritorijas plānojuma galīgās redakcijas 
apspriešanas laikā 
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Pašvaldības lēmumi 

Kārsavas novada domes 26.01.2011. lēmums un darba uzdevums 
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Kārsavas novada pašvaldības 28.03.2012. lēmums Nr.4, 8§ 
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Kārsavas novada pašvaldības 25.04.2012. lēmums Nr. 5, 6§ 
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Domes sēdes protokola izraksts, 25.07.2012. 
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Kārsavas novada domes lēmums , 22.08.2012. Nr. 10, 1§ 
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Kārsavas novada domes lēmums , 22.08.2012. Nr. 10, 1§ 
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Darba grupu protokoli 

Darba grupa Malnavā, 07.03.2012. 
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Darba grupa Malnavā, 11.04.2012. 
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Darba grupa Mērdzenē, 13.07.2012. 
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Darba grupa Kārsavā, 07.08.2012. 
 

  

   

IEGULD ĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 
Kārsavas novada Teritorijas plānojums tiek izstrādāts Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā 

projekta Nr. ID Nr. 1DP/1.5.3.2.0/10/IPIA/VRAA/066/037 “Kārsavas novada teritorijas 
plānojuma un attīstības programmas izstrāde" ietvaros 

 
Kārsavas novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam izstrādes  

darba grupas sanāksmes 
 

PROTOKOLS 
 
2012.gada 7.augustā     Kārsavā    Nr.10 
 
Sēdi sāk plkst. 900 
Sēdi vada:  
Attīstības nodaļas teritorijas plānotāja M.Labanovska 
Sēdi protokol ē: Kārsavas novada pašvaldības Attīstības nodaļas vecākā zemes ierīkotāja Anna 
Orinska 
Sēdē piedalās: 
Darba grupas sastāvs saskaņā ar pielikumu. 
Darba kārt ība: 

1. Derīgo izrakteņu (dolomīta) ieguves teritoriju noteikšanas kritēriju izstrāde 
 

1. 
Derīgo izrakteņu (dolomīta) ieguves teritoriju noteikšanas kritēriju izstr āde 

 
 Sēdi sāk Kārsavas novada domes priekšsēdētāja Ināra Silicka. Tiek izrunāti visi apstākļi, 
kas ir saistīti ar dolomītu Kārsavas novada teritorijā: 1)  lielais izpētīto dolomīta atradņu skaits 
novadā; iedzīvotāju novērojumi, veicot dažādus būvniecības darbus padomju laikā, arī pašlaik, 
ka dolomīta iegulas ir arī teritorijās, kas oficiāli netiek atzītas par dolomīta atradnēm; 2) 
noteiktās  plašas derīgo izrakteņu ieguves teritorijas Kārsavas novada teritorijas plānojuma 
2012.-2024.gadam 1.redakcijā, 3) saņemti iedzīvotāju  iesniegumi ar lūgumiem iekļaut izstrādes 
stadijā esošajā plānojumā viņu priekšlikumus par dolomīta izstrādi, 4) iedzīvotāju iesniegumi ar 
lūgumu samazināt  derīgo izrakteņu ieguves teritorijas Mērdzenes pagastā, 5) negatīvs atzinums 
no Valsts Vides dienesta Rēzeknes reģionālās vides pārvaldes par Kārsavas novada teritorijas 
plānojuma 2012.-2024.gadam 1.redakciju 
 Ņemot vērā visu augstākminēto, tiek lemts par to, ka ir jānosaka stratēģija attiecībā uz 
derīgo izrakteņu ieguves teritoriju noteikšanu plānojumā.   
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 No vienas puses Derīgo izrakteņu ieguve – dolomīts, smilts, grants, kūdra - ir svarīgs 
priekšnosacījums būvniecības, ceļu būvniecības, kā arī citas ražošanas attīstības 
priekšnosacījums. Kārsavas novadā šī nozare perspektīvā ir jāattīsta. No otras puses: karjeru 
izstrāde parasti negatīvi ietekmē ainavas estētisko vērtību, cilvēka dzīves vides kvalitāti, dabas 
vērtības. 
 Deputāts A.Šarkovskis izteica viedokli, ka nevar aizliegt cilvēkam uz savas zemes uzsākt 
jebkādu saimniecisko darbību, ka uzņemties tādu atbildību ir nepareizi. Savukārt M.Romanovska 
uzsvēra, ka deputātiem ir pienākums izvērtēt un līdzsvarot privātpersonu un sabiedrības intereses 
ar teritorijas ilgtspējīgas attīstības iespējām, kā to nosaka Teritorijas attīstības plānošanas likuma 
4.panta, 4.punktā. Savukārt likuma „Par pašvaldībām” 14.pants otrās daļas 1.punkts nosaka, ka 
pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums izstrādāt pašvaldības teritorijas attīstības 
programmu un teritorijas plānojumu, nodrošināt teritorijas attīstības programmas realizāciju un 
teritorijas plānojuma administratīvo pārraudzību, jo pēc Kārsavas novada teritorijas 
plānojuma 2012.-2024.gadam apstiprinājuma uzsākt jebkuru saimniecisko darbību varēs tikai 
saskaņā ar noteikto funkcionālo zonējumu. 
 Deputāts A.Urtāns teica, ka izstrādājot Mērdzenes pagasta teritorijas plānojumu 2004.-
2016.gadam ar diviem grozījumiem 2008.gadā tika noteiktas plašas derīgo izrakteņu ieguves 
teritorijas gan pagasta dienvidaustrumu daļā, gan atsevišķās vietās visa pagasta teritorijā. 
Iedzīvotāju attieksme arī toreiz bija ļoti negatīva. Bet bija cerības uz lielās ražošanas attīstību, jo 
dolomīts, kas atrodas teritorijā, kas pieguļ pie Natura 2000 teritorijas dabas lieguma „Kreiču 
purva” ir augstas kvalitātes, tam ir ļoti plaša izmantošana. Šo faktu apstiprina izpētes, kas tika 
veiktas vēl padomju laikā.  Bet 2008.gadā darbību uzsāka karjers „Baravikas” Rūzoru ciemā, 
Mērdzenes pagastā. Iedzīvotāji vairākkārt protestēja pret karjera darbību, jo izvešana tika 
organizēta caur Mērdzenes ciemu, pa valsts autoceļu, bet dzīvojamās mājas gar šo ceļu atrodas 
pašā ceļa malā. Tāpēc pašlaik plānojot derīgo izrakteņu ieguves teritorijas, nepieciešams noteikt 
zonas, kur tas būtu aizliegts, lai turpmāk  nepieļaut iedzīvotāju dzīves kvalitātes pasliktināšanos. 
Nevar pieļaut dolomīta ieguves teritoriju haotisko izvietošanos. Runājot par saņemtajiem 
iesniegumiem A.Urtāns uzsvēra, ka plānojuma jāizskata tikai tie iesniegumi, kuri tika saņemti 
sabiedriskās apspriešanas posma laikā, kā to paredz likums.  
Sanāksmes vadītāja M.Labanovska nolasīja SIA „Sustainable Advanced Solutions” speciālistu 
atsūtītos kritērijus, lai varētu izvērtēt un izlemt par to iestrādāšanu Kārsavas novada teritorijas 
plānojuma 2012.-2024.gadam. 
 
Kārsavas novada derīgo izrakteņu teritoriju ieguves pamatprincipi:  
 

1) Jāattīsta dolomīta ieguve, pirmkārt, jau izpētītās atradnēs un tajās, kur iegūta derīgo 
izrakteņu ieguves licence, dolomīta atradnēs „Degļeva”, „Rītupes” un „Salenieki” , 
tādējādi nodrošinot racionālo derīgo izrakteņu izmantošanu. 

2) Nedrīkst ierīkot dolomīta karjerus apdzīvoto vietu tuvumā: Turpmāk būtu jāplāno 
dolomīta karjerus no Kārsavas pilsētas 2 km rādiusā; no ciemiem, kam Kārsavas novada 
teritorijas pl ānojuma 2012.-2024.gadam. noteiktas ciemu robežas, 1 km rādiusā; no 
lauku apdzīvotām vietām, t.i., viensētām 100 m rādiusā.  
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Sabiedriskās apspriešanas sanāksmju protokoli 

Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes protokols Goliševā, 01.06.2012. 
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Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes protokols Malnavā, 01.06.2012. 
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Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes protokols Mērdzenē, 07.06.2012. 
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Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes protokols Mežvidos, 13.06.2012. 
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Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes protokols Salnavā, 15.06.2012. 
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Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes prezentācijas 

Kārsavas novada Teritorijas plānojuma 1.redakcijas sabiedriskās apspriešanas laikā tika 
rīkotas sanāksmes katrā pagasta pārvaldē un noslēdzošā sanāksme: 

1) Goliševas pagasta pārvaldē – 2012.gada 1.jūnijā plkst.10.00; 
2) Malnavas pagasta pārvaldē – 2012.gada 1.jūnijā plkst.14.00; 
3) Mērdzenes pagasta pārvaldē – 2012.gada 7.jūnijā plkst.10.00; 
4) Mežvidu pagasta pārvaldē – 2012.gada 13.jūnijā plkst.10.00; 
5) Salnavas pagasta pārvaldē – 2012.gada 15.jūnijā plkst.10.00; 
6) Kārsavas novada Attīstības nodaļas telpās– 2012.gada 29.jūnijā plkst.14.00. 

Sanāksmes apmeklēja interesenti no pagasta pārvaldēm un aktīvākie novada iedzīvotāji. 

Teritorijas pl ānojuma prezentācija 

KĀRSAVAS NOVADA 
TERITORIJAS PLĀNOJUMS 

2012.-2024.GADAM

1.REDAKCIJA

Kārsava,

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme

29.06.2012.
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Kas ir teritorijas plānojums?
� Vietējās pašvaldības teritorijas plānojums — vietējās pašvaldības 

teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas prasības 
teritorijas izmantošanai un apbūvei, tajā skaitā funkcionālais zonējums, 
publiskā infrastruktūra, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, 
kā arī citi teritorijas izmantošanas nosacījumi un kuru izstrādā 
administratīvajai teritorijai vai tās daļai;

� Teritorijas plānojums ir novada attīstības plānošanas dokuments 
turpmākajiem 12 gadiem;

� Instruments ar kuru tiek realizēta pašvaldības attīstības programma un 
tajā noteiktā telpiskās attīstības vīzija;

� Teritorijas plānojums uzskatāms par sabiedrības kopējo vienošanos 
attiecībā uz novada vēlamo telpiskās attīstības politiku. Tajā skaidri 
norāda vietas, kur jāattīsta dzīvojamā funkcija, kur ražošana, kuras būs 
dabas teritorijas un kā tiks attīstīta transporta infrastruktūra.

 

Kāda ir teritorijas plānojuma 
nozīme Jūsu dzīvē?
� Kārsavas novada teritorijas plānojums ir dokuments, kurā ietvertās prasības tiešā

veidā attieksies uz Jūsu nekustamo īpašumu, ja veicat tajā vai grasāties veikt
saimniecisko darbību-uzsākot apbūvi, veicat zemes dalīšanu, ēku
rekonstrukciju/renovāciju, funkcijas maiņu;

� pēc teritorijas plānojuma pieņemšanas, ja pašvaldība vai kāds uzņēmums, vai fiziska 
persona, kurai pieder attiecīgajā pašvaldībā nekustamais īpašums, būs nolēmusi 
veikt kādu no šīm darbībām: 
� uzsākt jebkuru zemesgabalu sadalīšanu, apvienošanu vai robežu pārkārtošanu;
� izstrādāt detalizētus plānojumus jeb tā saucamos detālplānojumus atsevišķām 

pašvaldības teritorijas daļām; 
� uzsākt būvprojektēšanu un būvniecību, kā arī esošo būvju renovāciju, 

rekonstrukciju un restaurāciju;
� uzsākt inženierkomunikāciju, ceļu un tiltu būvniecību; 
� veikt teritorijas labiekārtošanu, apzaļumošanu, rekultivāciju; 
� uzsākt zemes dzīļu izmantošanu un citu saimniecisko darbību pašvaldības 

teritorijā,

tad ikreiz pašvaldībai būs jāpārbauda iecerētās idejas atbilstība apstiprinātajam 
teritorijas plānojumam, jo Pašvaldībai, pieņemot turpmākos lēmumus novada 
teritorijas attīstībā, obligāti ir jāievēro teritorijas plānojuma prasības
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Teritorijas plānojuma izstrādes mērķi un 
uzdevumi

Teritorijas plānojums ir tiesisks pamats pašvaldības vadības lēmumu 
pieņemšanai par teritorijas izmantošanu, t.i., apbūvi, infrastruktūru, 
labiekārtošanu, dabas resursu ieguvi un atjaunošanu u.c. saimniecisko 
darbību.

1. Izvērtēt Kārsavas novada teritorijas attīstības tendences un iespējas, un 
noteikt to izmantošanai nepieciešamās prasības un ierobežojumus; 

2. Nodrošināt pilsētas un pagastu teritorijas racionālu izmantošanu. Tas 
nozīmē, ka plānojums jāveido tā, lai šajā administratīvajā teritorijā 
veicinātu ekonomisko attīstību un vienlaikus saglabātu dabu, sociālo un 
kultūrvidi;

3. Nodrošinātu kvalitatīvu dzīves vidi ikvienam indivīdam un sabiedrībai 
kopumā; 

4. Garantētu zemes īpašnieku un lietotāju tiesības izmantot un attīstīt savu 
īpašumu vai lietošanā nodoto zemi;

5. Sabalansēt dažādu personu vēlmes;

 

Kāda informācija veido 
teritorijas plānojumu?
� Pirmkārt, teritorijas plānojums sastāv no paskaidrojumu 

raksta, kas sniedz informāciju par:

� teritorijas pašreizējās izmantošanas aprakstiem un 
teritorijas attīstības priekšnoteikumiem; 

� teritorijas attīstības mērķiem un virzieniem; 

� vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma risinājumu 
aprakstu un pamatojumu. 
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� Otrkārt tā ir grafiskā daļa, kurā ietilpst:
� topogrāfiskā karte (plāns), kas izmantota vietējās 

pašvaldības teritorijas plānojuma sagatavošanai;
� karte (plāns), kurā parādīta teritorijas pašreizējā 

izmantošana;
� karte (plāns), kurā parādīta teritorijas plānotā (atļautā) 

izmantošana, nosakot plānoto maģistrālo inženiertehnisko 
komunikāciju un satiksmes infrastruktūras izvietojumu, 
aizsargjoslas (aizsardzības zonas), kuru attēlošana 
iespējama izvēlētajā kartes (plāna) mērogā, kā arī 
teritorijas, kurām izstrādājami detālplānojumi;

� citas kartes (plāni), kas nepieciešamas atsevišķu plānoto 
(atļauto) izmantošanas veidu un izmantošanas 
aprobežojumu attēlošanai, norādot administratīvo teritoriju 
robežas.

 

� Treškārt, un kas ir visbūtiskāk sabiedrībai, — teritorijas 
plānojums sastāv no teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumiem, kas ietver prasības zemesgabalu apbūvei 
un teritorijas labiekārtojumam. 

Tās ir rakstiski formulētas prasības teritorijas izmantošanai katrā 
atšķirīgajā teritorijā, un rakstiski formulēti visi teritorijas izmantošanas 
ierobežojumi. 
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� Ceturtkārt ,Pārskata, kurā ietilpst:
� vietējās pašvaldības lēmumi par vietējās pašvaldības teritorijas 

plānojuma izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma apstiprināšanu 
(pievienojot darba uzdevumu), sabiedriskās apspriešanas 
organizēšanu un vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma 
apstiprināšanu;

� sabiedriskās apspriešanas materiāli (ietverot priekšlikumus, kas 
saņemti, uzsākot vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma izstrādi, kā 
arī izstrādes otrā posma sabiedriskās apspriešanas rezultātus);

� ziņojums par vērā ņemtajiem un noraidītajiem fizisko un juridisko 
personu priekšlikumiem un iebildumiem;

� institūciju sniegtā informācija, nosacījumi un atzinumi;
� ziņojums par institūciju nosacījumu ievērošanu;
� ziņojums par vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma atbilstību 

augstāka plānošanas līmeņa teritorijas plānojuma prasībām;
� cita informācija, kas izmantota vietējās pašvaldības teritorijas 

plānojuma izstrādei.

 

� Piektkārt, Vides pārskata, kurā iekļauts 
izvērtējums par jaunā Kārsavas novada 
teritorijas plānojuma risinājumu ietekmi uz 
apkārtējo vidi, kas , savukārt, ļauj pieņemt 
pilnīgāku un izsvērtāku lēmumu par 
novada turpmāko attīstību.
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Kārsavas novada teritorijas 
plānojuma izstrādes gaita
� 2011.gada 26.janvārī tika pieņemts lēmums par teritorijas 

plānojuma izstrādes uzsākšanu.
� 08.02.2011. tika publicēts paziņojums par teritorijas 

plānojuma izstrādes uzsākšanu un  sabiedrība bija aicināta 
izteikt savus priekšlikumus un ierosinājumus novada teritorijas 
plānojumam.

� Institūcijām tika pieprasīti tehniskie nosacījumi plānojuma 
izstrādei;

� Tiek uzsākts darbs pie esošās situācijas, spēkā esošo 
plānošanas dokumentu izvērtēšanas un teritorijas 
plānojuma izstrādes;

� 2012.gada 25.aprīlī tika pieņemts lēmums par Kārsavas 
novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam 
1.redakcijas nodošanu sabiedriskai apspriešanai.

 

KĀRSAVAS NOVADA TERITORIJAS 
PLĀNOJUMS 2012.-2024.GADAM

Kārsavas novada raksturojuma kopsavilkums

Teritorija Teritorijas kopēja plātība ir 628 kv.km, tai skaitā pilsēta – 4 kv.km.

Ģeogrāfiskais 
novietojums

Kārsavas novada teritorija atrodas Latvijas austrumu daļā, Latgales 
plānošanas reģionā. Robežojas ar Krievijas Federāciju.
Kārsavas novada teritorija sastāv no Kārsavas pilsētas, Goliševas, 
Malnavas, Mežvidu, Mērdzenes, Salnavas pagastiem.
Attālums līdz nozīmīgākajiem centriem: Rīgai-295 km, Daugavpils-133 
km, Rēzeknei-38 km

Ceļu tīkls Galvenie autoceļi ir valsts galvenais autoceļš Krievijas robeža-

Rēzekne-Daugavpils-Lietuvas robeža(A 13) un Viļaka-Kārsava (P45), 

Kārsava-Tilža-Dubļukalns (P48), Kārsava-Ludza-Ezernieki (P49), Kārsava-

Krievijas robeža (Aizgārša) (P50)

Dzelzceļš Daugavpils-Rēzekne-Kārsava-Krievijas robeža

Dabas vērtības Visa novada teritoriju šķērso Rītupe. Izveidots dabas parks „Numernes 
valnis” un dabas liegums „Kreiču” purvs.
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Dabas resursi Pēc zemes lietošanas veidiem Kārsavas novadā ir 48% jeb 
30276,8 ha lauksaimniecībā izmantojamās zemes. 
Mežu platība aizņem 38% jeb 24101,8 ha, pārējo teritoriju 
aizņem krūmāji 3%, purvi 4%, ūdens objektu zeme 2%, zeme 
zem ēkām un pagalmiem 1%, zeme zem ceļiem 2%.  
15 smilts – grants atradnes; 
14 dolomīta atradnes un viens prognozētais laukums. 
Dolomītu iegūst divās atradnēs – „Baravikas” un „Rītupes”;
2 māla un viena mālsmilts atradne - neviena no atradnēm 
netiek izmantota; 87 kūdras atradnes vai to daļas. Uz šo 
brīdi nenotiek rūpnieciskā ieguve nevienā no Kārsavas 
novada kūdras atradnēm. 

Kultūrvēsturiskais 
mantojums 

Kārsavas novadā atrodas 8 arheoloģijas pieminekļi un 3 
arhitektūras valsts aizsargājamie pieminekļi. Ievērojams 
skaits novada nozīmes kultūrvēstures objektu, piem. 
Malnavas muiža un parks

Iedzīvotāju 
skaits

2012.gada sākumā novadā dzīvoja 6148, t.sk. Kārsavas 
pilsētā 2198

Uzņēmumi Uzņēmumi ar lielāko apgrozījumu novadā: zemnieku 
saimniecības „Lūsēni”, „Bērziņi”, Glāžnieki”; SIA „Salenieku 
dolomīts”, kas veic dolomīta ieguvi un  vairāki uzņēmumi, 
kas nodarbojās ar mazumtirdzniecību, galvenokārt pārtikas.

 

Nodrošinājums
ar 
inženierkomunikācijām

Dzelzceļš 
110 kV elektrolīnija
330 kV elektrolīnija

Sociālās infrastruktūras 
nodrošinājums

Kārsavas novadā ir četras vispārējās izglītības iestādes; trīs 
pirmskolas izglītības iestādes; Mūzikas un mākslas skola; 
Malnavas koledža; slimnīca; pansionāts „Mūsmājas”; seši 
kultūras nami un septiņas bibliotēkas; divas sporta zāles.

Pašvaldības 
ekonomiskā situācija

2011.gadā pamatbudžeta ieņēmumi sastāda 3 745 099 Ls. Uz 
vienu iedzīvotāju tas sastāda 553Ls. Vidēji novados – 624Ls. 
Nodokļu ieņēmumi sastāda 29 % no pamatbudžeta; transferti -
64%, tai skaitā arī dotācija no PFIF. 
VRAA apkopotais teritorijas indekss Kārsavas novadā jau 
vairākus gadus turpina samazināties un 2011.gadā bija 
sliktākais starp visiem novadiem.
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Teritorijas plānojuma sastāvdaļas

� Paskaidrojuma raksts;

� Grafiskā daļa (kartes);

� Teritorijas izmantošanas un apbūves 

noteikumi;

� Pārskats par plānojuma izstrādi;

� Vides pārskats.

 

Funkcionālais zonējums
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Teritorijas, kur apbūve nav galvenais izmantošanas veids

� Lauku zemes
250. Galvenā izmantošana:

250.1. Lauksaimnieciskā darbība; 

250.2. Lauksaimnieciskās ēkas  – siltumnīca, tehnikas novietne, šķūnis, pagrabs, noliktava, 
kūts; 

250.3. Mežsaimnieciskā darbība – mežu ieaudzēšana;

250.4. Zivju audzētava, dīķsaimniecība;

250.5. Dzīvojamās mājas - savrupmāja;

250.6. Pirts;

250.7. Komercdarbības būves:

1) mazumtirdzniecības un/vai pakalpojumu objekts;

2) viesnīcas un tām līdzīga lietojuma ēka;

3) biroju ēka;

4) sporta un rekreācijas objekts; 

5) sporta spēļu laukumi un/vai trases;

6) dabas tūrisma infrastruktūras objekts;

250.8. Sabiedriskas būves:

1) izglītības un/vai zinātnes 

2) sociālo pakalpojumu un/vai veselības aprūpes iestāde;

3) pārvaldes iestāde;

4) kultūras iestāde;

5) kulta celtne.

250.9. Ražošanas būves:

1) ferma;

2) lauksaimniecības produkcijas pārstrādes uzņēmums; 

3) vieglās ražošanas uzņēmums;

4) lauksaimnieciskajā ražošanā izmantojamās saimniecības un noliktavu būves;

5) kokapstrādes uzņēmums;

6) rūpniecības transporta un citu uzņēmumu noliktavas;

250.10. Teritorijas labiekārtojums.

250.11. Bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguve.

250.12. Palīgizmantošana:

1) palīgēkas;

2) lauku saimniecību nedzīvojamās ēkas.

250.13.Izstrādājot detālplānojumu vai organizējot ieceres sabiedrisko apspriešanu:
1) rūpnieciskās ražošanas uzņēmums;
2) pārtikas rūpniecības uzņēmums;
3) derīgo izrakteņu ieguves rūpniecības uzņēmums;
4) vēja elektrostacija; 
5) koģenerācijas stacija;
6) biogāzes ražošanas uzņēmums.

Jaunveidojamās zemes vienības min platība-2ha.
Atļautais dzīvojamo ēku skaits zemes vienībā – 2.

� Novada vērtīgās lauku 
zemes

Atļautā izmantošana ir analoga Lauku zemēm, izņemot, to ka :
� nav atļauta to apmežošana;
� Jaunveidojamās zemes vienības min platība-5ha;
� Nav atļauta sekojošu veidu apbūve:

1) rūpnieciskās ražošanas uzņēmums;
2) pārtikas rūpniecības uzņēmums;
3) derīgo izrakteņu ieguves rūpniecības uzņēmums;
4) vēja elektrostacija;
5) koģenerācijas stacija;
6) biogāzes ražošanas uzņēmums.

 

� Mežu teritorijas 
265. Galvenā izmantošana:

265.1. Mežsaimnieciska izmantošana;
265.2. Kokapstrādes uzņēmums;
265.3. Lauksaimnieciskā darbība - kultivēto ogu audzēšana;
265.4. Dzīvojamā māja – savrupmāja;
265.5. Teritorijas labiekārtojums;
265.6. Dabas tūrisma infrastruktūras objekti;
265.7. Bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguve.

266. Palīgizmantošana – palīgēkas.
267. Izņemot īpaši aizsargājamajās dabas teritorijās, papildus 
noteiktajam, veicot būvniecības ieceres sabiedrisko apspriešanu 
vai izstrādājot detālplānojumu, atļauts:

267.1. viesnīcas un tām līdzīga lietojuma ēka;
267.2. sporta un rekreācijas objekts;
267.3. ieguves rūpniecības uzņēmums.

Jaunveidojamās zemes vienības minimālā platība - 2 ha
Atļautais dzīvojamo ēku skaits zemes vienībā – 1.
Meža teritorijas drīkst transformēt lauku zemēs.
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Apbūves zemes

� Savrupmāju apbūves teritorija
309. Galvenā izmantošana:

309.1. Dzīvojamās mājas:
1) savrupmāja; 
2) dvīņu māja.

309.2. Papildus izmantošana:
1) Komercdarbības būves:
a) biroju ēkas;
b) mazumtirdzniecības un/vai pakalpojumu objekts.

310. Palīgizmantošana - palīgēka;
311. Papildus noteiktajam, veicot būvniecības ieceres sabiedrisko apspriešanu vai izstrādājot 
detālplānojumu atļauts:

311.1. Komercdarbības būves:
1) viesnīcas un tām līdzīga lietojuma ēka;
2) sporta un rekreācijas objekts. 

311.2. Sabiedriskas būves:
1) pārvaldes iestāde;
2) sociālo pakalpojumu un/vai veselības aprūpes iestāde;
3) kultūras iestāde;
4) pirmsskolas izglītības iestāde.

312. Jaunveidojamas zemes vienības minimālā platība:
312.1. pilsētā – 1200 m2, 
312.2. ciemos – 2500 m2.

313. Maksimālais apbūves blīvums – 30%.
316. Maksimālais būves stāvu skaits – 2.
317. Atļautais dzīvojamo ēku skaits zemes vienībā – 1. 

 

� Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija
323. Galvenā izmantošana:

323.1. Dzīvojamās mājas:
1) rindu māja; 
2) daudzdzīvokļu 1–3 stāvu māja; 
3) savrupmāja;
4) dvīņu māja.

324. Papildus izmantošana:
324.1. Komercdarbības būves:

1) biroju ēka;
2) mazumtirdzniecības un/vai pakalpojumu objekts;
3) viesnīcas un tām līdzīga lietojuma ēkas;
4) sporta un rekreācijas objekts.

324.2. Sabiedriskas būves:
1) pārvaldes iestāde;
2) sociālo pakalpojumu un/vai veselības aprūpes iestāde;
3) kultūras iestāde;
4) pirmsskolas izglītības iestāde.

325. Palīgizmantošana - palīgēka;
326. Jaunveidojamas zemes vienības minimālā platība:

326.1. pilsētā:
1) esošas apbūves situācija, ja zemes vienība robežojas ar Mazstāvu dzīvojamās 
apbūves teritoriju – 600 m2;
2) citos gadījumos - 800 m2.

326.2. ciemos – 2500 m2
326.3. rindu mājas vai dvīņu mājas sekcijai:

1) pilsētā - 400 m2;
2) ciemos - 1200 m2.

327. Maksimālais apbūves blīvums – 40%
331. Atļautais dzīvojamo ēku skaits zemes vienībā – 1.
334. Ierīkojot mazumtirdzniecības vai pakalpojumu objektu daudzdzīvokļu nama pirmajā stāvā, 
tam ir jāparedz atsevišķa ieeja.
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� Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorija
336. Galvenā izmantošana:

336.1. Dzīvojamās mājas:
1) daudzdzīvokļu 3-5 stāvu māja; 

2) rindu māja.

337. Papildus izmantošana:
337.1. Komercdarbības būves:

1) mazumtirdzniecības un/vai pakalpojumu objekts;

2) biroju ēkas;

3) viesnīcas un tām līdzīga lietojuma ēka;

4) sporta un rekreācijas objekts.

337.2. Sabiedriskas būves:
1) izglītības un/vai zinātnes iestāde;

2) sociālo pakalpojumu un/vai veselības aprūpes iestāde.

339. Jaunveidojamās zemes vienības minimālā platība:
339.1. daudzdzīvokļu 3-5 stāvu mājai – 1200 m2;

339.2. rindu vai dvīņu mājas sekcijai – 400 m2;

339.3. pārējām izmantošanām – 800 m.

340. Maksimālais apbūves blīvums – 40%.

347. Ierīkojot mazumtirdzniecības vai pakalpojumu objektu daudzdzīvokļu nama pirmajā 
stāvā, tam ir jāparedz atsevišķa ieeja, kā arī jānodrošina papildus stāvvietu izveide pie 
ēkas. 

 

� Publiskās apbūves teritorija
349. Galvenā izmantošana:

349.1. Sabiedriskas būves: 
1) pārvaldes iestāde;
2) sociālo pakalpojumu un/vai veselības aprūpes iestāde;
3) izglītības un/vai zinātnes iestāde;
4) kultūras iestāde;
5) sporta spēļu laukumi un/vai trases;
6) kulta ēkas.

349.2. Komercdarbības būves:
1) mazumtirdzniecības un/vai pakalpojumu objekts;
2) biroju ēkas;
3) viesnīcas un tām līdzīga lietojuma ēka;
4) sporta un rekreācijas objekts.

349.3. Ražošanas un noliktavu būves - vieglās ražošanas uzņēmums.
350. Palīgizmantošana:

350.1. savrupmāja;
350.2. dzīvoklis;
350.3. palīgēka.

351. Jaunveidojamās zemes vienības minimālā platība:
351.1. pilsētā - 800 m2;
351.2. ciemos – 2500 m2;
351.3. pirmsskolas izglītības iestādēm – ne mazāk par visu stāvu kopplatību.

352. Maksimālais apbūves blīvums – 50%.
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� Rūpniecības apbūves teritorijas
359. Galvenā izmantošana:

359.1. Ražošanas un noliktavu būves:
1) rūpnieciskās ražošanas uzņēmums; 
2) vieglās ražošanas uzņēmums;
3) pārtikas rūpniecības uzņēmums;
4) lauksaimniecības produkcijas pārstrādes uzņēmums;
5) derīgo izrakteņu ieguves rūpniecības uzņēmums;
6) rūpniecības transporta un citu uzņēmumu noliktava; 
7) lauksaimnieciskajā ražošanā izmantojamā saimniecība un noliktavu būve;
8) vairumtirdzniecības iestāde.

359.2. Komercdarbības būves:
1) biroju ēkas;
2) mazumtirdzniecības un/vai pakalpojumu objekts;
3) degvielas uzpildes stacija.

359.3. Sabiedriskas būves - ugunsdzēsēju depo.
360. Palīgizmantošana:

360.1. atklāta āra (ārpustelpu) uzglabāšana;
360.2. palīgēka.

361. Jaunveidojamās zemes vienības minimālā platība:
361.1. pilsētā – 1200 m2;
361.2. ciemos – 2500 m2;
361.3. lauku teritorijā ārpus ciemiem – 5000 m2.

362. Maksimālais apbūves blīvums - 70%.

 

� Tehniskās apbūves teritorija
372. Galvenā izmantošana:

372.1. Maģistrālās inženierbūves;
372.2. Maģistrālo elektropārvalde un sakaru līniju 
būves; 

372.3. Ūdens ņemšanas un notekūdeņu 
attīrīšanas būves;
372.4. Ar ūdens cauruļvadiem saistītās būves;
372.5. Inženiertehniskās un energoapgādes ēkas;
372.6. Zaļo atkritumu kompostēšanas laukumi;
372.7. Vēja elektrostacijas, saskaņā ar 188.punkta 
prasībām;
372.8. Sūkņu stacijas;
372.9. Katlu mājas
372.10. Ražošanas un noliktavu būves:

1) vieglās ražošanas uzņēmums;
2) derīgo izrakteņu ieguves uzņēmums;
3) rūpniecības, transporta un citu uzņēmumu noliktavas; 
4) atkritumu šķirošanas būve un/vai laukums.

372.11. Sabiedriskas būves - ugunsdzēsēju depo

374. Jaunveidojamās zemes vienības minimālā platība  
– atbilstoši tehnoloģiskajai nepieciešamībai.

375. Maksimālais apbūves blīvums – 80%.  

� Transporta infrastruktūras 
teritorija

381. Galvenā izmantošana:
381.1. Transporta infrastruktūras objekti: 

1) valsts autoceļš;
2) pašvaldības ceļš;
3) komersantu ceļš;
4) māju ceļš;
5) gājēju un/vai velosipēdu celiņš;
6) iela;
7) piebrauktuve; 
8) laukums; 
9) autostāvvieta;
10) autoosta;
11) dzelzceļa infrastruktūras būves;
12) garāžu komplekss.

381.2. Maģistrālās inženierbūves.  

� Turpmākās izpētes un 
plānošanas teritorija

391. Turpmākās izpētes (TI)  un plānošanas teritorija 
noteikta, lai rezervētu teritoriju  Kārsavas pilsētas 
apvedceļa izveidei.

� Valsts aizsardzības objektu 
teritorija

Valsts aizsardzības objektu teritorijas  (VA)  nozīmē teritorijas, kur 
galvenais zemes un 
būvju izmantošanas veids ir valsts aizsardzībai, robežsardzei un 
muitai nepieciešamo būvju, 
ēku un ar tām saistītās infrastruktūras izvietošana.
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Aizsargjoslas
� Viens no Teritorijas plānojuma uzdevumiem ir aizsargjoslu noteikšana. Aprobežojumus 

aizsargjoslās nosaka Aizsargjoslu likums un no tā izrietošie normatīvie akti. Kārsavas 
novada teritorijas plānojumā 2012.-2024.gadam ir noteiktas 4 veidu aizsargjoslas:

� Vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas. Aizsargjoslas galvenais uzdevums ir 
samazināt vai novērst antropogēnās negatīvās iedarbības ietekmi uz objektiem, kuriem 
noteiktas aizsargjoslas. 

� Ekspluatācijas aizsargjoslas. Aizsargjoslas galvenais uzdevums ir nodrošināt dažāda veida 
komunikāciju un objektu efektīvu un drošu ekspluatāciju un attīstības iespējas. 

� Sanitārās aizsargjoslas. Aizsargjoslu galvenais uzdevums ir paaugstinātu sanitāro prasību 
nodrošināšana. 

� Drošības aizsargjoslas. Aizsargjoslu galvenais uzdevums ir nodrošināt vides un cilvēku 
drošību likumā noteikto objektu ekspluatācijas laikā un iespējamo avāriju gadījumā, kā arī 
pašu objektu un to tuvumā esošo objektu drošību. 

 

Sabiedrības līdzdalība plānošanas 
procesā

Uzsākot teritorijas plānojuma izstrādi tika saņemti 12 
iesniegumi ar ierosinājumiem.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes ir notikušas: 

� 1.jūnijā, Goliševas pagastā;

� 1.jūnijā, Malnavas pagastā;

� 7.jūnijā, Mērdzenes pagastā; 

� 13.jūnijā, Mežvidu pagastā;

� 15.jūnijā, Salnavas pagastā.
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Priekšlikumi no iepriekšējām sanāksmēm:
� Visos pagastos tika izteikts priekšlikums noteikt nosacījumus lopu 

turēšanai ciemu teritorijā: lopu vienību skaits, lopu turēšanai 
paredzētas saimniecības ēkas attālums no kaimiņu zemesgabala 
robežas.

� Precizēt (parasti samazināt) novada nozīmes lauku zemes teritorijas
� Daudzdzīvokļu māju šķūnīši un kūtiņas. Nākotnē pašvaldības vai 

privātais īpašums? Tas noteiks arī plānoto zonējumu. DzD – turpināsies 
kopīpašums vai Cits zonējums - privatizēs un apsaimniekos viena 
persona.

� Vairāki labojumi, kas attiecas uz ielu nosaukumiem, pašvaldības 
autoceļu vietām, ģeogrāfiskajiem nosaukumiem, 

� Mainīt funkcionālo zonējumu: t.i. no lauku zemēm uz ražošanas 
teritorijām; no dabas teritorijām uz apbūves teritorijām.

� Samazināt Derīgo izrakteņu ieguves teritorijas Mērdzenes pagastā –
Dolomīts

 

Vienīgi uzklausot novadnieku ieceres ir iespējams sagatavot teritorijas 
plānojumu, kas kalpos kā patiess novada attīstības stimuls, tāpēc 

būsim pateicīgi, ja radīsiet iespējas līdzdarboties šī nozīmīgā 
dokumenta tapšanā un sniegts savus ierosinājumus

PAR PLĀNOJUMA 1.REDAKCIJU LĪDZ ŠĀ GADA XX.JŪNIJAM!

PALDIES, KA ATNĀCĀT!
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Vides pārskata prezentācija 

KĀRSAVAS NOVADA 

TERITORIJAS PLĀNOJUMA 

2012.-2024.GADAM

VIDES PĀRSKATS

1.REDAKCIJA

Kārsava,

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme

29.06.2012.

 

Likumdošana

• Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums 
izstrādāts, pamatojoties uz likuma „Par ietekmes uz 
vidi novērtējumu” 4. panta 3. daļas prasībām un 
saskaņā ar Ministru kabineta 23.03.2004. 
noteikumiem Nr. 157 „Kārtība, kādā veicams 
ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” 
nosacījumiem.
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• Vides pārskatā sniegts pārskats par 
nacionālajiem un starptautiskajiem vides 
aizsardzības mērķiem, sniegts esošais vides 
stāvokļa apraksts Kārsavas novada teritorijā, 
raksturotas galvenās vides problēmas, 
būtiskākie vidi piesārņojošie objekti. Pārskatā 
sniegts īss plānošanas dokumenta raksturojums, 
stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma 
procedūras raksturojums. Vides pārskatā 
izvērtētas plānotās darbības un to ietekme uz 
vidi, raksturoti pasākumi monitoringa 
nodrošināšanai.

 

Vides pārskatā ir iekļauta prasība - Īstenojot 
jebkuru projektu, ir jāievēro Kārsavas novada 
teritorijas plānojuma prasības plānotajai 
(atļautajai) teritorijas izmantošanai un pirms 
konkrēto projektu īstenošanas, ir jāizvērtē to 
atbilstība likuma „Par ietekmes uz vidi 
novērtējumu” 1. un 2. pielikumā noteiktajām 
darbībām, kurām jāveic ietekmes uz vidi 
novērtējums, t.sk., ietekmes uz vidi sākotnējais 
novērtējums
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Vides pārskatā izmantotās darba 
metodes

• Esošās situācijas analīze;
• Konsultēšanās ar vides aizsardzības 

institūcijām;
• Plānotās situācijas analīze;
• Plānoto izmaiņu realizācijas ietekmes 

veida un būtiskuma novērtējums;
• Sabiedrības viedokļa noskaidrošana

 

Teritorijas plānojuma īstenošanas 
ietekmes izvērtējums

• Vides pārskatā ir izvērtētas Teritorijas plānojumā  plānotās zemju 
izmantošanas, to ietekme uz vidi. Novērtējums veikts Teritorijas 
plānojuma detalizācijas ietvaros, pieņemot, ka visa plānotā 
izmantošana tiek realizēta, kā arī ņemot vērā normatīvo aktu 
prasības.

• Ietekmes var iedalīt – tiešās un netiešās. Tiešās ietekmes var būt 
pozitīvas un negatīvas. Netiešās ietekmes var būt pozitīvas un 
negatīvas. Duāla ietekme nozīmē to, ka projekta vai darbības 
realizācija var būt pozitīva un/vai negatīva. Piemēram, projekta 
izstrādes laikā ietekme ir negatīva, bet pēc projekta realizēšanas 
ietekme samazinās vai tās nav vispār. 

• Darbības pēc to ietekmes ilguma var iedalīt: īslaicīgās un ilglaicīgās. 
Izvērtējot Teritorijas plānojuma plānotās darbības, par īslaicīgu 
ietekmi tiek uzskatīta tāda ietekme, kuras ietekme ir mazāka par 1 
gadu.

 



Kārsavas novada Teritorijas plānojums 2012. -2024. gadam 
Pārskats par teritorijas plānojuma  izstrādi2.daļa 

104 

Kārsavas novada pašvaldība  

Izvērtējot Teritorijas plānojumu kopumā, redzams, ka tā 
pamatmērķis ir sabalansēt cilvēka un dabas vajadzības, 

veidojot ilgtspējīgu vidi ar iespējām izmantot to 
ilgtermiņā.

PALDIES!
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Publikācijas presē 

Publikācijas presē, uzsākot Teritorijas pl ānojuma izstrādi 
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Publikācijas par Teritorijas pl ānojuma 1.redakciju 
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