INSTITŪCIJU ATZINUMU APKOPOJUMS
Nr.
p.k.

1.

2.

Institūcija/
saņemšanas datums;
Nr.

Valsts vides dienests
Daugavpils reģionālā
vides pārvalde
05.07.2018.
Nr.2.5.-07/1702

Dabas aizsardzības
pārvalde
Latgales reģionālā
administrācija
13.06.2018.
Nr.4.8/3006/2018-N

Atzinums

Komentārs / darbība

Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālā vides pārvalde (turpmāk - VVD Daugavpils RVP) saņēma
Ilūkstes novada pašvaldības 30.05.2017. vēstuli Nr.513, kurā lūdz sniegt atzinumu par Ilūkstes novada
teritorijas plānojuma redakciju 1.0. un saskaņā ar MK 23.03.2004. noteikumu Nr. 157 „Kārtība, kādā
veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums" (turpmāk - Noteikumi Nr.157) 17. punktu, lūdz
sniegt priekšlikumus vai atsauksmes par Ilūkstes novada teritorijas plānojuma Vides pārskata projektu.
VVD Daugavpils RVP atbilstoši MK 14.10.2014. noteikumu Nr. 628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas
attīstības plānošanas dokumentiem” 59. punkta, 85. punkta un Noteikumu Nr. 157 17. punkta prasībām,
izskatīja Ilūkstes novada teritorijas plānojuma redakciju 1.0. un Vides pārskata projektu un paziņo, ka
attiecībā uz augstāk minēto teritorijas plānojumu ir sekojošās piezīmes:
1. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 3.2.4. „Lietus ūdens kanalizācija” sadaļā, precizēt
98.punkta nosacījumu, precizējot teritorijas/funkcionālās zonas, kurās obligāti jāparedz lietus ūdens
savākšanas, novadīšanas un attīrīšanas sistēma.
2. Teritorijas plānojumā jāietver informācija par sadzīves atkritumu dalītās vākšanas punktiem un
laukumiem, norādot to skaitu un adreses, kā arī izvietojumu grafiskajā daļā.

Atzinums ar nebūtiskiem precizējumiem
un papildinājumiem.

3. VVD Daugavpils RVP iesaka, teritorijas plānojuma grafiskajā daļā drošības aizsargjoslas ap rūpnieciskā
riska objektiem/naftas bāzēm nosaukt par: „Aizsargjoslas ap degvielas uzpildes stacijām un naftas
bāzēm” vai aizsargjoslu atzīmēt citā krāsā.
Vienlaikus lūdzam informēt VVD Daugavpils RVP par pieņemto lēmumu attiecībā uz Ilūkstes novada
teritorijas plānojumu.
Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālā administrācija (turpmāk - Pārvalde) ir saņēmusi Ilūkstes
novada pašvaldības iesniegumu ar lūgums sniegt atzinumu par Ilūkstes novada teritorijas plānojuma
2017.-2028. gadam redakciju 1.0. (turpmāk tekstā – TP) un priekšlikumus vai atsauksmes par Ilūkstes
novada teritorijas plānojuma Vides pārskata projektu.
Pārvalde, iepazīstoties ar TP, konstatēja, ka ir neprecizitātes TP Teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumos:
- 315. punktā noteiktais formulējums, ka koku ciršanu ārpus meža zemēm ir jāsaskaņo ar
pašvaldību, ir neprecīzs, jo, ņemot vērā Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumu Nr.
309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 13. punktā noteikto, pašvaldība pieņem lēmumu
par atļaujas izsniegšanu koku ciršanai ārpus meža vai par atteikumu izsniegt atļauju.
- 5.5. nodaļā “Ainaviski vērtīgas teritorijas” ainaviskās teritorijas nav nosauktas un raksturotas.
Ilūkstes novada teritorijā ietilpstošā aizsargājamo ainavu apvidus “Augšzeme” (turpmāk tekstā Augšzeme) viens no izveidošanas mērķiem ir Augšzemes augstienes ainavas saglabāšana.
Augšzemes dabas aizsardzības plānā 2016.-2028. gadam (apstiprināts ar VARAM 04.04.2016.

1. Tika precizēts redakcijā 2.0.

2. Informācija par sadzīves atkritumu
dalītās
vākšanas
punktiem
un
laukumiem sniegta Vides pārskatā
(aktualizēta precizētajā projektā).
3. Tika ņemts vērā redakcijā 2.0.

Atzinums ar nebūtiskiem precizējumiem
un papildinājumiem.

-

Tika precizēts redakcijā 2.0.

-

Redakcijā 2.0 noteiktas ainaviski
vērtīgās
teritorijas
(TIN5)
un
nosacījumi to izmantošanai.
Aizsargājamo
ainavu
apvidus

Nr.
p.k.

Institūcija/
saņemšanas datums;
Nr.

Komentārs / darbība

Atzinums

-

-

-

rīkojums Nr. 80, turpmāk tekstā - Augšzemes DAP) 2.2. nodaļā veikts ainaviskais novērtējums un
izstrādāts ainavu struktūrplāns, ainavu telpu un ainaviski nozīmīgu objektu karte, kura nav
iekļauta TP. Savukārt Ministru kabineta 2010. gada 16. marta noteikumu Nr. 264 “Īpaši
aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” 32.1.
apakšpunktā noteikts, ka aizsargājamo ainavu apvidus teritorijā aizliegts ainaviski vērtīgās
teritorijās, ja tādas noteiktas vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā, veikt darbības, kas
būtiski pārveido ainavu un tās elementus, izmaina kultūrvēsturiskās vides īpatnības un reģionam
raksturīgos ainavu elementus vai samazina bioloģisko daudzveidību un ainavas ekoloģisko
kvalitāti, kā arī 35. punktā noteikts, ka gar ainaviskiem ceļiem, ja tādi noteikti vietējās
pašvaldības teritorijas plānojumā, kailcirtei piegulošo mežaudzi nocērt ne agrāk kā 10 gadus pēc
kailcirtes skuju koku audzēs un piecus gadus pēc kailcirtes lapu koku audzēs, ja kailcirtes platībā
mežaudze atzīta par atjaunotu un atjaunotās mežaudzes koku vidējais augstums skuju kokiem ir
viens metrs un vairāk, bet lapu kokiem – divi metri un vairāk. TP Teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumu saturā daudzkārt minētās vērtīgās skatu perspektīvas nav grafiski attēlotas,
663. punktā noteikts, ka motorizēto ūdens transportlīdzekļu izmantošana nav atļauta īpaši
aizsargājamās dabas teritorijās (ĪADT), publisko ūdeņu teritorijās jāievēro ĪADT normatīvajos
aktos un dabas aizsardzības plānos noteiktie ierobežojumi. Teikuma formulējums ir pretrunīgs
un neprecīzs, jo ne visās ūdenstilpēs aizsargājamās teritorijās tiek aizliegts izmantot motorizētos
ūdens transportlīdzekļus.
Pārvalde paskaidro, ka dabas aizsardzības plāniem ir tikai
rekomendējošs raksturs, īpaši aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzību un izmantošanu nosaka
Ministru kabineta 2010. gada 16. marta noteikumi Nr. 264 “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju
vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” un Ministru kabineta 2007. gada 24. aprīļa
noteikumi Nr. 274 „Dabas parka „Dvietes paliene” individuālie aizsardzības un izmantošanas
noteikumi”.
695. punktā kļūda: nav norādīts, ka īpaši aizsargājamās dabas teritorijas - dabas liegums “Raudas
meži”, dabas liegums „Dvietes dumbrāji” - arī ir Natura 2000 teritorijas.
698. punktā minēts, ka grafiskajā daļā attēloti valsts nozīmes dižkoki. Dižkoki ir dabas
pieminekļi, kurus klasificē kā īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, kuru platību nosaka Ministru
kabineta 2010. gada 16. marta noteikumu Nr. 264 “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie
aizsardzības un izmantošanas noteikumi” 38.2. apakšpunkta nosacījumi un Ministru kabineta
2007. gada 24. aprīļa noteikumu Nr. 274 „Dabas parka „Dvietes paliene” individuālie
aizsardzības un izmantošanas noteikumi” 16. punkta nosacījumi. Pagastu funkcionālajos
zonējumos nav attēloti 8. pielikumā minētie valsts nozīmes dižkoki un to projekcijas, kuros
ierobežota saimnieciskā darbība. 8. pielikumā “Valsts nozīmes dižkoki” vītoliem nav uzrādīta
suga.

“Augšzeme” dabas aizsardzības plāna
2016.-2028.g. ietvaros izstrādātājā
ainavu struktūrplānā Ilūkstes novada
teritorijā (Šēderes parastā) nav
noteikti ainaviski augstvērtīgas ainavu
teritorijas, ainaviskie ceļi, skatu punkti.
ĪADT izmantošanā ievērojami ĪADT
izmantošanu regulējošie normatīvie
akti, kā rekomendējams teritorijas
apsaimniekošanā
ievērot
DAP
prasības.

702. punktā noteikts, ka meža zemes atmežošana vai lauksaimniecībā izmantojamās zemes

-

-

Tika precizēts redakcijā 2.0.

-

Tika precizēts redakcijā 2.0.

-

Grafiskās
daļas
funkcionālā
zonējuma kartēs ir attēloti valsts
un pašvaldības nozīmes dižkoki.
TIAN iekļauti nosacījumi 10 m
aizsardzības zonai. Grafiskajā
daļā,
atbilstoši
teritorijas
plānojuma mēroga izstrādes
precizitātei 1: 10 000 tiek
attēlotas tikai aizsargjoslas, kas
lielākas par 10 m.
Tika precizēts redakcijā 2.0.

Nr.
p.k.

Institūcija/
saņemšanas datums;
Nr.

Atzinums

Komentārs / darbība

lietošanas kategoriju maiņa īpaši aizsargājamajās dabas teritorijās var tikt veikta tikai ar Dabas
aizsardzības pārvaldes saskaņojumu. Pārvalde paskaidro, ka zemes lietojuma veida maiņai
Augšzemē normatīvie akti neparedz saņemt Pārvaldes rakstisku atļauju. Atbilstoši Ministru
kabineta 2013. gada 5. marta noteikumu Nr. 118 “Kārtība, kādā lauksaimniecībā izmantojamo
zemi ierīko mežā, kā arī izsniedz atļauju tās ierīkošanai” 11. punktam Dabas aizsardzības
pārvalde pēc vietējās pašvaldības pieprasījuma sniedz atzinumu par lauksaimniecības zemes
ierīkošanas atbilstību dabas aizsardzību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem.

TIAN tiks apstiprināti kā pašvaldības
saistošie noteikumi, kas saistoši visām
gan
fiziskām,
gan
juridiskām
personām.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību
teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 59. punktu un Ministru kabineta 2009. gada 2. jūnija
noteikumu Nr. 507 "Dabas aizsardzības pārvaldes nolikums" 3.11. apakšpunktu
Pārvalde sniedz atzinumu, ka neiebilst pret TP Teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumos ietverto informāciju, ja tiks veikti iepriekšminētie precizējumi.

Redakcijā tika iekļauti iepriekšminētie
precizējumi.

Pārvalde, iepazīstoties ar Vides pārskata projektu, sniedz sekojošus precizējumus un priekšlikumus:

Vides pārskats tika precizēts
papildināts, atbilstoši norādītajam.

10. lpp. – nozīmīgāko informācijas avotu sarakstā Dabas aizsardzības pārvalde uzrādīta tikai kā
informācijas iegūšanas avots par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām. Pārvalde paskaidro, ka ir
datu turētāja arī par mikroliegumiem, īpaši aizsargājamām sugām un biotopiem.
13. lpp. – sadaļā “Meži” ir apgalvojums, ka īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, kurās
saimnieciskā darbība ir aizliegta ar normatīvo aktu, aizņem 12 832,7 ha. Nepieciešams
skaidrojums par saimnieciskās darbības aizlieguma raksturu.
35. lpp. – “Vidēji nozīmīga ietekme mežsaimnieciskajai darbībai” minēta kā pozitīvā ietekme
Augšzemē līdztekus ekstensīvai lauksaimniecībai (pļaušana, ganīšana) un teritorijas izmantošanai
rekreācijai. Nepieciešams izvērsts skaidrojums frāzei – “vidēji nozīmīga ietekme
mežsaimnieciskajai darbībai”. Apgalvojums - lai veicinātu Augšzemes aizsardzību, nepieciešamos
nosacījumus, tajā skaitā arī ainavu aizsardzības nosacījumus, jāiekļauj teritorijas plānojumā - nav
izpildīts TP Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos (pamatojums augstākminētajā
iztirzājumā par TP Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos 5.5. nodaļu).
36. lpp. - minēts, ka dabas parkam “Svente” nav aktuāla dabas aizsardzības plāna (dabas
aizsardzības plāns bija izstrādāts 1999. gadā, spēkā līdz 2004. gadam), bet bijušajā dabas
aizsardzības plānā paredzēto apsaimniekošanas pasākumu izvērtējums sniegts Augšzemes
aktuālajā dabas aizsardzības plānā. Pārvalde paskaidro, ka Augšzemes DAP ietvaros ir izstrādāti
arī Augšzemē esošo īpaši aizsargājamo dabas teritoriju - dabas parka “Svente”, dabas lieguma

un

Nr.
p.k.

Institūcija/
saņemšanas datums;
Nr.

Atzinums

Komentārs / darbība

“Bardinska ezers”, dabas lieguma “Skujines ezers” - dabas aizsardzības plāni.
Dabas parka “Svente” aprakstā sniegts Sventes ezera un apkārtnes, kas atrodas Daugavpils
novadā, raksturojums, kas nav aktuāls dabas parkā esošajai Ilūkstes novada teritorijai.
42. lpp. – uzskaitītas īpaši aizsargājamās sugas pagastu teritorijās, bet nav norādītas īpaši
aizsargājamās dabas teritorijas, kurās koncentrējušās aizsargājamo sugu atradnes.

3.

4.

5.

6.

7.

Veselības inspekcija
Latgales kontroles
nodaļa
18.06.2018.
Nr.2.3.712/15470/1546
VAS „Latvijas
Valsts ceļi”
Daugavpils nodaļa
20.06.2018.
Nr.4.6.6/7234
VAS „Latvijas
dzelzceļš”
03.07.2018.
Nr.DN-6.3.1./1922018
Valsts meža dienests
Dienvidlatgales
virsmežniecība
02.07.2018.
Nr.VM4.7-7/483
Latvijas Ģeotelpiskās
informācijas

69. lpp – norādīts, ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas padotībā esošā Dabas
aizsardzības pārvalde realizē īpaši aizsargājamo dabas teritoriju pārvaldi. Pārvalde precizē, ka
likuma “Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” 25. panta sestās daļas nosacījumi paredz, ka,
lai nodrošinātu ar dabas aizsardzību saistīto normatīvo aktu efektīvu izpildi, kā arī lai veicinātu
vienotas dabas aizsardzības un dabas resursu izmantošanas politikas realizēšanu, Ministru
kabinets izveido Dabas aizsardzības pārvaldi.
SLĒDZIENS - Projekta risinājums "Ilūkstes novada teritorijas plānojums 2017. - 2028. gadam Redakcija 1.0
un Vides pārskata projekts" atbilst higiēnas prasībām.

Pozitīvs atzinums.

REKOMENDĀCIJAS - Veselības inspekcija norāda, ka 17.11.2017. spēkā stājušies Ministru kabineta
noteikumi Nr.671 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un
kontroles kārtība" un rekomendē veikt attiecīgās korekcijas Vides pārskatā.
VAS „Latvijas Valsts ceļi” Daugavpils nodaļa neiebilst pret “Ilūkstes novada teritorijas plānojuma 2017.2018.gadam redakcijas 1.0.”.

Tika precizēts.

Valsts akciju sabiedrībā “Latvijas dzelzceļš” ir izskatīts 30.05.2018. iesniegums Nr.514 par atzinuma
sniegšanu Ilūkstes novada teritorijas plānojuma redakcijai.
Izvērtējot Ilūkstes novada teritorijas plānojuma 2017.-2028.gadam redakciju pašvaldības tīmekļa vietnē
www.ilukste.lv, neiebilstam pret teritorijas attīstības risinājumiem, sniedzam pozitīvu atzinumu.

Pozitīvs atzinums.

Valsts meža dienesta Dienvidlatgales virsmežniecībā tika saņemta vēstule, kurā lūdzat sniegt atzinumu
par Ilūkstes novada teritorijas plānojuma redakciju 1.0.
Izskatot
Ilūkstes
novada
teritorijas
plānojuma
redakciju
1.0.
portālā
ĢeoLatvija
https://geolatvija.lv/geo/tapis3#document_7953, Dienvidlatgales virsmežniecībai nav iebildumu un
papildinājumu teritorijas plānojuma 1.0. redakcijai.
Atbildot uz Ilūkstes novada pašvaldības 2018. gada 30. maija vēstuli Nr. 514, informējam, ka Latvijas
Ģeotelpiskās informācijas aģentūra (turpmāk - LĢIA) ir izvērtējusi Teritorijas attīstības plānošanas

Pozitīvs atzinums.

Pozitīvs atzinums.

Pozitīvs
atzinums
precizējumiem.

ar

nebūtiskiem

Nr.
p.k.

Institūcija/
saņemšanas datums;
Nr.

aģentūra
07.06.2018.
Nr.391/7/1-12

8.

9.

Valsts kultūras
pieminekļu
aizsardzības
inspekcija
08.06.2018.
Nr.06-01/3098
Nacionālā kultūras
mantojuma pārvalde
26.06.2018.
Nr.06-01/3417

Atzinums

informācijas sistēmā https://geolatvija.lv/geo/tapis3#document_7953 publicētos teritorijas plānojuma
materiālus.
Plānojuma grafiskā daļa ir sagatavota atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu
Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” (turpmāk – Noteikumi)
un ir daļēji ievēroti Ilūkstes novada pašvaldībai 2017. gada 5. decembra LĢIA vēstulē Nr. 976/7/1-12
(turpmāk - Atzinums) minētie aizrādījumi.
Teritorijas plānojuma “Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos” teksta daļā ir iekļauti
Aģentūras sniegtie nosacījumi attiecībā uz ģeodēziskajiem punktiem, bet 3. pielikuma 3.1. tabulā “Valsts
ģeodēzisko punktu saraksts” nav iekļauti visi Ilūkstes novadā esošie valsts ģeodēziskā tīkla punkti – trūkst
6 nivelēšanas 2. klases (N2) punkti. Lūdzam papildināt 3.1. tabulu ar trūkstošajiem punktiem.
Norādām, ka plānojuma Grafiskās daļas funkcionālā zonējuma kartēs Apzīmējumos ir dots nekorekts
apzīmējums: “Transversālā Merkatora projekcija (TM-1993)”. Saskaņā ar 2011. gada 15. novembra MK
noteikumiem Nr.879 „Ģeodēziskās atskaites sistēmas un topogrāfisko karšu sistēmas noteikumi” Latvijas
ģeodēzisko koordinātu sistēma ir 1992. gada ģeodēzisko koordinātu sistēma (turpmāk – LKS-92) un ir
1993.gada topogrāfisko karšu sistēmas (turpmāk − TKS-93). Saīsinājums “TM” attiecas uz koordinātu
sistēmu – LKS-92 TM, bet gadskaitlis 1993 attiecas uz Topogrāfisko karšu sistēmu – TKS – 1993.
Tāpat norādām, ka šobrīd Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra nav valsts aģentūra, tāpēc
lūdzam veikt precizējumus pie atsaucēm, kas norādītas teritorijas plānojuma grafiskajā daļā.
Aktuālā informācija par LĢIA produktiem un pakalpojumiem, kā arī Vietvārdu datubāze un Valsts
ģeodēzisko tīklu datubāze, pieejama mājas lapā http://map.lgia.gov.lv/. Aktuālie LĢIA ģeotelpiskie
pamatdati skatāmi Karšu Pārlūkā http://kartes.lgia.gov.lv/karte/.
Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija (turpmāk – Inspekcija) ir saņēmusi iesniegumu ar
lūgumu sniegt atzinumu par Ilūkstes novada teritorijas plānojuma 1.redakciju.
Ņemot vērā izskatāmā jautājuma nozīmību un ievērojot Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra
noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 59.punkta
nosacījumus, Inspekcija informē pašvaldību, ka pagarina atzinuma sniegšanas termiņu līdz š.g.27.jūnijam.
1. Iesniedzējs: Ilūkstes novada pašvaldība.
2. Plānojamā teritorija: Ilūkstes novada teritorija.
3. Iesniedzēja prasījums (iesniegums): sniegt atzinumu par Ilūkstes novada teritorijas plānojuma pirmo
redakciju.
4. Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde (turpmāk – Pārvalde) informē:
4.1. 26.04.2017. vēstulē Nr.06-05/1971 sniegti nosacījumi Ilūkstes novada teritorijas plānojuma
izstrādei (turpmāk – Nosacījumi).
4.2. 08.06.2018. vēstulē Nr.06-01/3098 pašvaldība tika informēta par atzinuma sniegšanas termiņa
pagarināšanu.

Komentārs / darbība

TIAN 2.pielikuma
papildināta.

2.1.

tabula

tika

Tika precizēts.

Tika precizēts.

Atzinuma
pagarinājums.

sniegšanas

Informācija pieņemta zināšanai.

termina
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Atzinums

5. Iepazīstoties ar teritorijas plānojuma pirmās redakcijas materiāliem interneta vietnē
https://geolatvija.lv/geo/tapis3#document_7953, izvērtējot to atbilstību kultūras mantojuma nozari un
teritorijas attīstības plānošanas dokumentu reglamentējošo normatīvo aktu prasībām, kā arī
sniegtajiem Nosacījumiem, konstatēts:
5.1.
Teritorijas plānojuma grafiskajā daļā – Funkcionālā zonējuma kartēs tiek attēloti nekustamie
valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi un to aizsardzības zonas (aizsargjoslas). Taču funkcionālā
zonējuma kartēs nav attēlota aizsardzības zona pa baznīcas ēkas Eglainē, kurā atrodas nekustamie
mākslas pieminekļi, perimetru, ievērojot Nosacījumu 1.8.punktu.
5.2.
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu (turpmāk – TIAN) 7.2. apakšnodaļā ietvertas
vispārīgas prasības valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu aizsardzībai.
5.3.
Teritorijas plānojumā tiek noteikta Subates pilsētas vēsturiskā centra aizsargājamās apbūves
teritorija ar īpašiem noteikumiem (TIN1), kas ietver daļu no pilsētbūvniecības pieminekļa Subates
pilsētas vēsturiskais centrs (valsts aizsardzības Nr.7430) teritorijas un kurā noteikti īpaši noteikumi
teritorijas izmantošanai un apbūves veidošanai. Noteiktas arī vietējas nozīmes kultūrvēsturiskā un
dabas teritorijas (TIN4) – pašvaldības nozīmes aizsargājamās kultūrvēsturiskās un dabas teritorijas
un objekti.
5.4.
TIAN 5.punktā norādīts: “apbūves noteikumi īpaši aizsargājamajās dabas teritorijās un kultūras
pieminekļu teritorijās piemērojami tiktāl, ciktāl tie nav pretrunā ar īpaši aizsargājamo dabas
teritoriju un kultūras pieminekļu teritoriju vispārīgajiem un individuālajiem aizsardzības un
izmantošanas noteikumiem”, kas redakcionāli būtu precizējams šādā redakcijā: “ciktāl tie nav
pretrunā ar kultūras pieminekļu aizsardzību reglamentējošām tiesību normām”.
5.5.
TIAN 21.punktā ir nosacījumi jaunu zemes vienību veidošanai, kur noteikts, ka tas atļauts “valsts
aizsargājamo kultūras pieminekļu aizsardzības zonās, ja tas neapdraud kultūras pieminekļu
saglabāšanu vai pieejamību un ir saskaņots ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju
(VKPAI)”. Minētais punkts būtu precizējams arī likuma “Par kultūras pieminekļu aizsardzību”
8.panta kontekstā, kas nosaka aizliegumu “atsavināt viena kultūras pieminekļa vai pieminekļu
kompleksa atsevišķas daļas, kā arī sadalīt vai apvienot zemi, ja tādējādi tiek apdraudēta kultūras
pieminekļa saglabāšana”, atbilstoši likuma grozījumiem, kas stājušies spēkā 2018.gada 13.jūnijā.
5.6.
TIAN 3.2.8. apakšnodaļā “Alternatīvie elektroapgādes objekti” 112.punktā ir nosacījums, ka vēja
elektrostacijas virs 20 kW nav atļauts izvietot īpaši aizsargājamajās dabas teritorijās, ja to nosaka
spēkā esošie īpaši aizsargājamo dabas teritoriju normatīvie akti, kultūras pieminekļu teritorijās un
to aizsardzības zonās, izņemot, ja saskaņots ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju,
vietējas nozīmes kultūrvēsturiskajās un dabas teritorijās (TIN4) un ainavisko skatu perspektīvās,
izņemot, ja ir saskaņots ar Pašvaldību. Vēršam uzmanību, ka šādas vēja elektrostacijas nav
pieļaujamas kultūras pieminekļos.
5.7. Kultūras pieminekļa Subates luterāņu baznīca (valsts aizsardzības Nr.6299) 4857) teritorijā tāpat

Komentārs / darbība

5.1. Ņemts vērā, redakcijā 2.0. aizsargjosla
attēlota .

5.2. Konstatējums.
5.3. Konstatējums.

5.4. Tika precizēts.

5.5. Tika precizēts.

5.6. Tiks precizēts, ka vēja elektrostacijas
virs 20 kW nav atļauts izvietot kultūras
pieminekļu teritorijās un to aizsardzības
zonās.

5.7. Ņemts vērā. Redakcija 2.0. Subates
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saņemšanas datums;
Nr.

Atzinums
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kā citviet noteikta Publiskās apbūves teritorija (P), kur atļauti visdažādākie izmantošanas veidi,
tostarp rindu māju apbūve un daudzdzīvokļu māju apbūve, ar apbūves augstumu līdz 3 stāviem
(15 metriem). Šāda unificēta pieeja, nosakot vienādus izmantošanas veidus un apbūves
parametrus funkcionālajā zonā neatkarīgi no atrašanās vietas un tās nozīmes, perspektīvā pieļauj
ievērojamas izmaiņas un apbūves apjoma palielināšanos kultūras piemineklī, kas nav savienojams
ar kultūras pieminekļa aizsardzību. Tā rezultātā teritorijas plānojuma risinājumi ir pretrunā ar
spēkā esošo normatīvo regulējumu un kultūras pieminekļu aizsardzības mērķiem, Nosacījumu
2.1.punktu.
TIAN 713.punktā norādīts: “Vēsturisko ēku nojaukšana pieļaujama tikai tad, ja to tehniski nav
iespējams saglabāt. Lēmumu par ēkas vai citas būves nojaukšanu pieņem Pašvaldības dome tikai
pēc slēdziena par ēkas konstruktīvā stāvokļa un vēsturiskās vērtības noteikšanas iesniegšanas. Ja
ēka ir kultūras piemineklis, tad pirms lēmuma pieņemšanas Pašvaldībā papildus jāsaņem atļauja
ēkas nojaukšanai no Valsts kultūras pieminekļu inspekcijas.” Vēršam uzmanību, ka atbilstoši
normatīvajam regulējumam kultūras pieminekļus nav atļauts nojaukt.

luterāņu baznīcas teritorijā noteikta
apakšzona Publiskā apbūve (P1), kurā
noteikti specifiski nosacījumi atļautajai
apbūvei un labiekārtojumam.

6. Atzinums par teritorijas plānojuma pirmo redakciju:
Pārvalde savas kompetences ietvaros š.g. 26.jūnijā Teritorijas plānojuma izskatīšanas komisijā izvērtēja
teritorijas plānojuma pirmo redakciju un atzinīgi vērtē tos teritorijas plānojuma risinājumus, kas vērsti uz
kultūras mantojuma, tostarp kultūras pieminekļu, saglabāšanu.
Tajā pašā laikā Pārvalde uzskata, ka teritorijas plānojuma risinājumi koriģējami, novēršot nepilnības, kas
norādītas šī atzinuma konstatējošā daļā, un radot priekšnoteikumus, lai plānotās darbības, īpaši jaunu
īpašumu un apbūves veidošana, nebūtu pretrunā ar Nosacījumu 2.1.punktu un respektētu kultūras
pieminekļus un to apkārtnes kultūrvēsturiskās ainavas, tradicionālās apbūves telpisko struktūru,
raksturīgo apbūvi, saglabājot vēsturisko būvapjomu proporcijas, ēku mērogu, tolerantu attieksmi pret
dabisko vidi, un harmoniski iekļautos kultūrvēsturiskajā vidē.
Pārvalde atgādina, ka saskaņā ar pastāvošo normatīvo regulējumu kultūras pieminekļu aizsardzības jomā,
kultūras pieminekļu pārveidošana vai tā oriģinālo daļu aizstāšana ar jaunām daļām pieļaujama ar
Pārvaldes atļauju un tikai tad, ja tā ir vienīgā iespēja, kā saglabāt pieminekli, vai arī, ja pārveidojuma
rezultātā nepazeminās pieminekļa kultūrvēsturiskā vērtība.

Atzinums
ar
precizējumiem
un
papildinājumiem.
Teritorijas plānojuma redakcijas 2.0.
risinājumi tika koriģēti atbilstoši atzinumā
norādītajam.

Lūdzam teritorijas plānojuma teksta daļās redakcionāli labot nosaukumu “Valsts kultūras pieminekļu
aizsardzības inspekcija”, tā vietā lietojot jauno nosaukumu “Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde”.

Veikti atbilstoši redakcionāli labojumi.

Ja tiek pieņemts pašvaldības lēmums par šīs teritorijas plānojuma redakcijas pilnveidošanu, tad tā
pilnveidoto redakciju iesniegt Pārvaldē atkārtotai izskatīšanai. Savukārt, ja pilnveidotā redakcija tiek
precizēta kā galīgā redakcija, tad pirms galīgās redakcijas apstiprināšanas lūdzam to iesniegt Pārvaldē
atkārtotai izskatīšanai.

Redakcija 2.0. iesniegta atzinumam.

5.8.

5.8. Ņemts vērā. Izslēgta
pieminekļu nojaukšana.

kultūras

Nr.
p.k.

10.

Institūcija/
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Nr.

AS „Latvijas Valsts
meži”
Dienvidlatgales
reģions
19.06.2018.
Nr. 4.12_04zm_101_18_396

Atzinums
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AS “Latvijas valsts meži” ir saņemta Ilūkstes novada pašvaldības (turpmāk - Pašvaldība) 30.05.2018.
vēstule “Par atzinuma sniegšanu par Ilūkstes novada teritorijas plānojuma redakciju 1.0.” (Nr. 514), kurā
Pašvaldība informē par Ilūkstes novada teritorijas plānojuma 2017.-2028.gadam redakcijas 1.0. un Vides
pārskata projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un lūdz sniegt atzinumu par Ilūkstes novada
teritorijas plānojuma redakciju 1.0 (turpmāk - Teritorijas plānojuma redakcija).
Teritorijas plānojums redakcija izskatīta Ilūkstes novada pašvaldības mājaslapā.
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu sadaļā “4.6.3. Rūpnieciskās apbūves teritorija (R2)”
lūdzam iekļaut teritorijas papildizmantošanas veidu - būves, kas nepieciešamas derīgo izrakteņu ieguvei
un pārstrādei (4.6.3.3. punkts).
Lūdzam pārskatīt teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 284.punkta nosacījumus, kas ierobežo
derīgo izrakteņu karjeru izstrādi. Derīgo izrakteņu ieguvi ūdensteču un ūdenstilpju aizsargjoslās
reglamentē Aizsargjoslu likums un 18.12.2012. MK noteikumi Nr. 93 “Noteikumi par koku ciršanu mežā”.
Vienlaikus vēršam uzmanību, ka teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 746. punktā minēts, ka
grafiskajā daļā ir attēlota meža aizsargjosla ap Subates pilsētu (kopā 108 ha, t.sk. 35,3 ha Eglaines pagastā
un 72,7 ha Subates pilsētā). Ilūkstes novada Subates pilsētas teritorijas funkcionālā zonējuma kartē meža
aizsargjosla Subates pilsētā nav attēlota.

Atzinums ar nebūtiskiem precizējumiem
un papildinājumiem.

Nav pretrunā. Rūpnieciskās apbūves
teritorijā (R2) atļautais izmantošanas veids
“Derīgo izrakteņu ieguve (1304)” ietver arī
būves, kas nepieciešamas derīgo izrakteņu
ieguvei un pārstrādei.
Nosacījumi derīgo izrakteņu ieguvei
noteikti redakcijā 2.0. precizēti, ,
vienojoties teritorijas plānojuma izstrādes
darba grupā. (“Lai netiktu izmainīts ūdens
līmenis un pārveidoti ūdensteču un
ūdenstilpņu krasti, derīgo izrakteņu
karjeru izstrāde nav atļauta tiešā upju un
ezeru tuvumā - 50 m attālumā no krasta
līnijas. Atsevišķos gadījumos atļauta
attāluma samazināšana līdz 10 m. Veicot
derīgo izrakteņu ieguves karjera izstrādi,
jānovērtē tā potenciālā ietekme uz ūdens
līmeņa izmaiņām.”)
Izskatot pieejamos dokumentus, meža
aizsargjoslas teritorija ap Subates pilsētu
precizēta - noteikta un attēlota Eglaines
pagasta teritorijā (~31,1 ha), atbilstoši
precizējot TIAN, Paskaidrojuma rakstu un
Vides pārskatu. Subates pilsētā esošie
meži nav iekļauti aizsargjoslā, bet TIAN
nosacījumi aizliedz veikt galveno cirti
Subates pilsētas teritorijā, saglabājot
mežus rekreācijai un citu zaļo funkciju
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nodrošināšanai.

11.

12.

13.

AS „Latvenergo”
13.06.2018.
Nr.01VD00-13/1881

Atbildot uz 2018.gada 30.maija vēstuli Nr.514 par Ilūkstes novada teritorijas plānojuma publiskās
apspriešanas uzsākšanu, informējam, ka AS “Latvenergo” nav iebildumu par Ilūkstes novada teritorijas
plānojuma 2017.-2028.gadam 1.redakciju.

AS „Augstsprieguma
tīkls”
11.06.2018.
Nr.50SA10/2.5/2018/
2198

Pievēršam uzmanību tam, ka nosacījumus un atzinumus par 0,4 - 20 kV sprieguma elektrotīkliem ir
jāpieprasa no sadales sistēmas operatora – AS “Sadales tīkls” (Šmerļa ielā 1, Rīga, LV-1160; e-pasts:
st@sadalestikls.lv).
Atbildot uz vēstuli ar lūgumu sniegt atzinumu par sagatavoto Ilūkstes novada teritorijas plānojumu 2017.2028.gadam informējam, ka Teritoriju attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS) reģistrētie
dokumenti izskatīti sakarā ar to, ka novada teritoriju šķērso akciju sabiedrības “Augstsprieguma tīkls”
valdījumā esošas publiskas infrastruktūras elektroenerģijas pārvades tīkla 110 kV gaisvadu elektrolīnija
Nr.290A un Ilūkstē, Zemgales ielā 44 atrodas pārvades tīkla transformatoru apakšstacija “Ilūkste”.

AS „Sadales tīkls”
01.06.2018.
Nr.30AT20-05/259

AS “Augstsprieguma tīkls” 07.04.2017. vēstulē Nr. 50SA10-08-928 ierosinātie priekšlikumi ievēroti daļēji.
Plānojuma projekta Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos nav iekļauti ierosinātie priekšlikumi.
Iepazīstoties ar Ilūkstes novada teritorijas plānojuma redakciju 1.0., portālā ĢeoLatvija
https://geolatvija.lv/geo/tapis3#document_7953, nākas secināt, ka informācija par 20kV elektropārvades
līnijām un to aizsargjoslām, kā arī 20/0,40 kV transformatoru apakšstacijām ir novecojusi un nederīga
atzinuma saņemšanai.
Lūdzu veikt labojumus, pēc zemāk norādītajiem teritorijas plānojuma nosacījumiem un iesniegt laboto
versiju AS "Sadales tīkls" izskatīšanai atkārtoti.
Nosacījumi teritorijas plānojuma izstrādei:
I.
Objekts: "Ilūkstes novada teritorijas plānojums redakcija 1.0."
II.
Plānojumā jāattēlo esošie un plānotie elektroapgādes objekti ((6-20)/0,4 kV apakšstacijas,
0,23 kV līdz 20 kV elektropārvades līnijas u. c. objekti), inženierkomunikāciju koridorus, kā arī
atbilstošās aizsargjoslas, ja iespējams tās attēlot noteiktajā kartes mērogā (pielikumā obligāti
jāpievieno grafisko attēlu (pdf, dwg, dgn u. c.) ar esošajiem un plānotajiem energoapgādes
objektiem noteiktā kartes mērogā).
III.
Plānojumā norādīt, ka elektroapgādes projektēšana un būvniecība ir īpaša būvniecība, kura
jāveic saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 573 " Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales
būvju būvnoteikumi".
IV.
Plānojuma teritorijā plānoto inženierkomunikāciju izvietojumam jāatbilst LBN 008-14
"Inženiertīklu izvietojums". Pie esošajiem un plānotajiem energoapgādes objektiem jānodrošina
ērta piekļūšana AS "Sadales tīkls" personālam, autotransportam u. c. to tehnikai.

Pozitīvs atzinums.
Informācija pieņemta zināšanai.

Atzinums ar precizējumiem un
papildinājumiem.

Ņemts vērā. TIAN papildināti, iekļaujot
nosacījumu priekšlikumus TIAN.
Atzinums ar precizējumiem un
papildinājumiem.

Informācija precizēta un atbilstoši
saņemtajiem aktuālajiem digitālajiem
datiem no AS "Sadales tīkls" papildināta
Grafiskās daļas karte.
Tiek sniegti nosacījumi, nevis atzinums.
Ieļauti, ņemot vērā teritorijas plānojuma
izstrādes kompetenci un nedublējot
normatīvo aktu prasības. Grafiskajā daļā,
atbilstoši teritorijas plānojuma mēroga
izstrādes precizitātei 1: 10 000 tiek
attēlotas tikai aizsargjoslas, kas lielākas
par 10 m.
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V.

Plānojumos norādīt noteiktās aizsargjoslas gar elektriskajiem tīkliem, ko nosaka Aizsargjoslu
likuma 16. pantā.
VI.
Izstrādājot plānojumu, iekļaut prasības par aprobežojumiem, kas noteikti saskaņā ar
Aizsargjoslu likumu (īpaši 35. un 45. panta prasībām):
VII.
Plānojumā ietvert prasības par elektrotīklu ekspluatāciju un drošību, kā arī prasības vides un
cilvēku aizsardzībai, ko nosaka MK noteikumi Nr. 982 "Enerģētikas infrastruktūras objektu
aizsargjoslu noteikšanas metodika" – 3., 8. – 11. punkts:
VIII.
Elektroenerģijas lietotāju elektroapgādes kārtību, elektroenerģijas tirgotāja un
elektroenerģijas sistēmas operatora un lietotāja tiesības un pienākumus elektroenerģijas
piegādē un lietošanā nosaka MK noteikumi Nr. 50 "Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas
noteikumi".
IX.
Jaunu elektroietaišu pieslēgšana un atļautās slodzes palielināšana AS "Sadales tīkls" notiek
saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmumu "Sistēmas
pieslēguma noteikumiem elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem".
X.
Plānojuma paskaidrojošā daļā lūdzam iekļaut informāciju, ko nosaka Enerģētikas likuma 19.,
191, 23. un 24. pants:
XI.
Veicot jebkādus darbus/darbības aizsargjoslās, kuru dēļ nepieciešams objektus aizsargāt, tie
jāveic pēc saskaņošanas ar attiecīgā objekta īpašnieku:
XII.
Plānojumu grafiskās daļas kartes mērogi: Vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma izmanto
Latvijas ģeodēziskajā koordinātu sistēmā LKS 92 TM izstrādātu topogrāfisko karti (ne vecāku par
pieciem gadiem ar mēroga nenoteiktību 1:2000 līdz 1:10000.
XIII.
Pirms plānojuma iesniegšanas publiskajai apspriešanai un tā augšupielādes TAPIS sistēmā,
plānojumu ar elektroapgādes tehnisko risinājumu jāiesniedz saskaņošanai AS "Sadales tīkls"
Austrumu tehniskās daļas Daugavpils tīklu nodaļā, kab. 26, A.Pumpura ielā 5, Daugavpilī
(t.nr.65480405) vai sūtot e-pastu uz st@sadalestikls.lv.. Plānojuma atzinums tiks sagatavots pēc
pieprasījuma iesnieguma saņemšanas.
Teritorijas plānojumam: Ilūkstes novada teritorijā esošo ST elektrolīniju vektoru dati (1.pielikums)
01.06.2018. nosūtīti uz e-pasta adresi: natalija.formanicka@ilukste.lv
Nosacījumi derīgi 2 gadus no to izsniegšanas dienas.

14.

AS „Gaso”
Gāzapgādes attīstības
departaments
11.06.2018.
Nr.15.1-1/1837

Pielikumā: ST elektrolīniju vektoru dati uz 1 lp.
Atbildot uz 2018.gada 30.maija vēstuli Nr.514 par atzinumu izstrādātajai Ilūkstes novada teritorijas
plānojuma 1.redakcijai (turpmāk – Teritorijas plānojums), akciju sabiedrība “Gaso” informē, ka ir
iepazinusies ar izstrādāto Teritorijas plānojumu.
Teritorijas plānojumam:

Pozitīvs atzinums.

Nr.
p.k.

Institūcija/
saņemšanas datums;
Nr.

Atzinums

−

Komentārs / darbība

Paskaidrojuma raksta 6.attēls „Galvenie transporta koridori un inženierkomunikācijas”

saskaņotas un nav iebildumu Teritorijas plānojuma tālākai apstiprināšanai pašvaldībā.

15.

16.

17.

18.

SIA „Lattelecom”
06.07.2018.
Nr.PN-8121
Valsts SIA „Latvijas
Vides, ģeoloģijas un
meteoroloģijas
centrs”
04.06.2018.
Nr.4-6/819
Latgales plānošanas
reģions
12.06.2018.
Nr.2.4.3/247

SIA „Ornaments”
04.07.2018.

Detalizētu informāciju un precizētas esošo un plānoto sadales gāzesvadu un to iekārtu novietnes, kā arī
to ekspluatācijas un drošības aizsargjoslas uzrādīt detālplānojumos, kā arī izstrādājot topogrāfiskos
plānus, ielu, ceļu, jaunbūvju, rekonstrukciju un inženierkomunikāciju tehniskos projektus.
Veicot ēku un inženierkomunikāciju projektēšanu un būvniecības darbus, nepieciešams ievērot
Aizsargjoslu likumā noteiktās ekspluatācijas un drošības aizsargjoslas ap sadales gāzesvadu sistēmām un
to iekārtām.
SIA “Lattelecom” akceptē projektētāja SIA “Reģionālie projekti” izstrādāto Ilūkstes novada teritorijas
plānojumu 2017.-2028. gadam redakciju 1.0. un Vides pārskata projektu.

Pozitīvs atzinums.

Atbildot uz 2018. gada 30. maija vēstuli Nr. 514 par Ilūkstes novada teritorijas plānojuma redakciju 1.0.,
VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” (turpmāk LVĢMC) sniedz atzinumu, ka LVĢMC
nosūtītā informācija Ilūkstes novada pašvaldībai 2017. gada 13. aprīļa vēstulē Nr. 4-6/515 par
nosacījumiem teritorijas plānojuma izstrādei Ilūkstes novada teritorijas plānojuma 2017.-2028. gadam
redakcijā ir iekļauta pilnībā.

Pozitīvs atzinums.

Latgales plānošanas reģions 2018.gada 30.maijā saņēma Ilūkstes novada pašvaldības vēstuli ar lūgumu
sniegt atzinumu par Ilūkstes novada teritorijas plānojuma redakciju 1.0.
Latgales plānošanas reģions 2017.gada 28.aprīlī nosūtīja Ilūkstes novada pašvaldībai vēstuli Nr.2-4.3/157
Par nosacījumu sniegšanu Ilūkstes novada teritorijas plānojuma izstrādei.
Latgales plānošanas reģions ir iepazinies ar Ilūkstes novada pašvaldības interneta vietnē ievietotajiem
materiāliem un kopumā atzinīgi novērtē izstrādāto teritorijas plānojumu. Teritorijas plānojuma redakcija
1.0 ietver reģionālā līmeņa attīstības plānošanas dokumentos noteiktās prasības un nostādnes attiecībā
uz novadu attīstības plānošanas dokumentiem, tai skaitā Latgales stratēģijā 2030, Latgales programmā
2010 – 2019 un Latgales plānošanas reģiona teritorijas plānojuma II daļā Telpiskās attīstības perspektīva
ietvertos uzstādījumus.
Saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 11.panta ceturto daļu, Ministru kabineta 2014.gada
14.oktobra Noteikumu Nr.628 Par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem 54.un
59.punktu, Latgales plānošanas reģions sniedz pozitīvu atzinumu un uzskata, ka Ilūkstes novada
Teritorijas plānojuma risinājums atbilst plānošanas reģiona attīstības un teritorijas plānošanas
dokumentos noteiktajam.
SIA “ORNAMENTS” tika saņemta vēstule, kurā lūdzat sniegt atzinumu par Ilūkstes novada teritorijas
plānojuma redakciju 1.0..

Pozitīvs atzinums.

Pozitīvs atzinums.

Nr.
p.k.

Institūcija/
saņemšanas datums;
Nr.

Nr.1.-9.1.3./55

19.

Daugavpils novada
dome
12.06.2018.
Nr.2.1-08/644

20.

Aknīstes novada
pašvaldība
31.05.2018.
Nr.1.-9/360
Jēkabpils novada
pašvaldība
11.06.2018.
Nr.JNP/2-41/18/666

21.

Atzinums

Izskatot
Ilūkstes
novada
teritorijas
plānojuma
redakciju
1.0.
portālā
ĢeoLatvija https://geolatvija.lv/geo/tapis3#document 7953, SIA “ORNAMENTS” nav iebildumu un
papildinājumu teritorijas plānojuma 1.0. redakcijai.
Atsaucoties uz 2018.gada 30.maija vēstuli Nr.514 par atzinuma sniegšanu par Ilūkstes novada teritorijas
plānojuma redakciju 1.0. un ņemot vērā Daugavpils novada domes 24.04.2017. Nr.2.1-08/475 par
nosacījumiem Ilūkstes novada teritorijas plānojuma 2017.-2028.gadam izstrādei, Daugavpils novada
dome informē, ka Ilūkstes novada teritorijas plānojuma redakcijā 1.0. nav atrodama informācija par
2012.gada 5.decembra līgumu Nr.2012/76 starp Ilūkstes novada pašvaldību un Daugavpils novada domi
par meža aizsargjoslu ap Ilūkstes pilsētu, uz kā pamata Daugavpils novada teritorijas plānojuma 2012.2023.gadam Grafiskās daļas kartē „Sventes pagasta teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana” ir attēlota
meža aizsargjosla ap Ilūkstes pilsētu 100 ha platībā, veidojot apgrūtinājumu, kas nodrošina Ilūkstes
pilsētu iedzīvotājiem atpūtai un veselības uzlabošanai nepieciešamos apstākļus, kā arī samazina pilsētas
negatīvo ietekmi uz vidi.
Aknīstes novada pašvaldība informē, ka tai nav iebildumu pret Ilūkstes novada teritorijas plānojuma
redakciju 1.0.

Jēkabpils novada pašvaldība ir iepazinusies ar izstrādāto Ilūkstes novada teritorijas plānojuma redakcijas
1.0. projektu.
Jēkabpils novada pašvaldībai nav precizējumu vai papildinājumu par izstrādāto Ilūkstes novada teritorijas
plānojuma redakcijas 1.0. projektu.

Komentārs / darbība

Atzinums ar sniegtu informāciju.
Meža aizsargjosla ap Ilūkstes pilsētu
atrodas Daugavpils novada teritorijā,
tāpēc to nav iespējams attēlot Ilūkstes
novada teritorijas plānojuma Grafiskajā
daļā.
Vides pārskatā sniegta informācija.

Pozitīvs atzinums.

Pozitīvs atzinums.

