Ziņojums par vēra ņemtajiem un noraidītajiem fizisko un juridisko personu priekšlikumiem
un iebildumiem Ilūkstes novada teritorijas plānojuma 2. posmam
Nr.
p.k.

Vārds, Uzvārds i

Adrese

Iesniegums

Ņemts vērā, daļēji ņemts
vērā, neņemts vērā

1.

Vladislavs
Komarovs

Rīgas
rajons,
Mālpils
pagasts,
"Zarumi"

1) Lūdzu iekļaut novada teritorijas plānojumā manu ieceri Ņemts vērā
izveidot grants karjeru manā īpašumā "Censoņi 1", kas
atrodas Sēderes pagastā, saskaņā ar klāt pievienoto karjera
izvietojuma shēmu. Vēsturiski šajā vietā kādreiz jau bija
iesākta grants iegūšana lielos apjomos.

2.

Anna Ivļeva

Grāvju iela
14, Ilūkste

1) Lūdzu iekļaut Ilūkstes novada teritorijas plānojumā manā Ņemts vērā
īpašumā Zemgales ielas rajonā, Ilūkstes pilsēta, sekojošas
izmaiņas, paredzēt "Lāčplēša" ielas turpinājumu aiz
dzīvojamās mājas Jēkabpils 17a līdz grants ceļam Pilskalnes
ielas virzienā, paredzot gar ielas labo pusi, no Jēkabpils
ielas, elektrolīniju 04 kV un citas kominikācijas, veikt
parcelāciju manā īpašumā saskaņā ar pievienotu shēmu.
2) Lūdzu piešķirt jaunizveidotai ielai nosaukumu Ņemts vērā
"Lāčplēša". Gar Pilskalnes pagasta robežu no Jēkapbils
ielas, Pilskalnes ielas virzienā, paredzēt ielu.

Lidija Rubene

Pilskalnes
pagasts,
"Rubeņi"

1) Ilūkstes novada teritorijas plānojumā lūdzu ņemt vērā.
Atbalstāmajos pasākumos ir paredzēts attīstīt ekotūrismu,
kam ir lielas iespējas arī Pilskalnes pagastā, tādēļ pievēršama
uzmanība videi un aizsargjoslām. Aizsargjoslu likuma 8.p.
Aizsargjoslu ap pieminekļiem lauku apvidos paredz 500 m
(ap muižas vārtiem un vācu kapiem Pilskalnē). Nav norādīta
apdzīvotas vietas Pilskalnes aizsargjosla, dabas lieguma.
Nav norādītas piesārņotas vietas:
1. izgāzti sadzīves un celtniecības atkritumi pie SIA
"Help" garāžām purvā (virsū ir uzbērta zeme).
2. Piesārņota vieta pie SIA 'HELP" garāžām, kur uz
asfaltētas daļas tiek mazgātas mašīnas.

-i

Daļēji ņemts vērā

Ņemts vērā
Ņemts vērā
Ņemts vērā
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3. Kā piesārņotājs ir no lopkautuves ejošā kanalizācijas
sistēma, kuras akas periodiski pildās līdz augšai ar
smakojošu šķidrumu, kurš tālāk caur meliorācijas
grāvi un dīķi nokļūst dabas liegumā "Pilskalnes
Siguldiņa". Viena no kanalizācijas akām atrodas pie
meliorācijas grāvja un 10m no dīķa (aizsargjoslās ap
meliorācijas būvēm aizliegts ierīkot atkritumu
apglabāšanas
poligonus
(aizsargjoslu
likums
47.pants)
2) 2004. gads ir mitrāju aizsardzības gads. Meliorācijas Daļēji ņemts vērā
grāvja un ūdeņu aizsargjoslās nedrīkst plānot ražošanas
teritorijas, pie tam pārpurvojies bijušais muižas dīķis, dīķi
centrā kā vienota ūdens sistēma (pastāvēja jau 19.gs). Par cik
meliorācijas grāvī nokļūst piesārņojums no SIA "Help"
izmestiem atkritumiem, kanalizācijas akām lūdzu plānot
meliorācijas grāvja gultnes maiņu vecajās 19.-20.gs robežās,
tas ir meliorācijas grāvi ievadīt mazajā dīķī. Lielais dīķis
neizžūs, jo tajā ieplūst avotu ūdeņi.
3) Zemes īpašums ar kadastra Nr.44800080022 ir
privātīpašums nostiprināts zemes grāmatā. Iebilstu pret
zemes kadastra robežu maiņu un teritorijas iedalīšanu no Ņemts vērā
privātīpašuma par labu citiem objektiem.
4) Civillikuma 1108.p. Paredz, ka ūdeņi, kas atrodas viena Daļēji ņemts vērā
zemes īpašnieka robežās, pieder viņam ar tiesību tos lietot
vienam pašam un pēc sava ieskata. Tauvas joslu nosaka
publiskiem ūdeņiem un ap dīķi nav paredzēta tauvas josla.
5) Uz privātīpašuma zemes atrodas SIA "HELP" patvaļīga Daļēji ņemts vēra
būve - piebūve bijušai katlu mājai (lopkautuvei). Vadoties
no Būvniecības likuma 3.p.l.p. Patvaļīga būve ir jānojauc.
Pie tam tā traucē pašiem piekļūt no visām pusēm ēkai. Šeit ir
arī neatļauta zaļās zonas noklāšana ar betona plāksnēm.
6) Pilskalnes parkā atrodas Rubeņu dižozols ar 6,05 m Ņemts vērā
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apkārtmēru. Jāsaglabā Pilskalnes (Slosbergas) muižas žoga
pamata fragmentus.
4.

Vitālijs Kurmis

Brīvības 86, Ilūkste

Lūdzu iekļaut teritorijas plānojumā man piederošajā zemes Ņemts vērā
īpašumā un lietojumā "Mauriņi" Pilskalnes pagastā
sekojošas apmežojamas teritorijas:
z.vien. 4480-005-0173 (2,2 haplat),
4480-005-0167 (2,7 ha plāt.)
kā arī iezīmēt plānā uz šīm zemes vienībām esošos dīķus
(skat. pielikumu Nr.7 un Nr.8).

5.

Raimonds
Grīn vaids

Pleskodales Lūdzu iekļaut teritoriālajā plānojumā zemes īpašumu ar Ņemts vērā
kadastra apzīmējumu 4407-005-0295,35213 kv.m platībā,
iela 16-1,
savrupmāju apbūves teritorijā
Rīga

6.

Antons Timšāns Pilskalnes
pagasts

Lūdzu iekļaut teritorijas plānojumā artēzisko aku Pilskalnes Ņemts vērā
pagasta ietvaros

7.

Ploriāns
Bleidelis

Pilskalnes
pagasts

Lūdzu teritorijas plānojumā artēzisko aku Pilskalnes pagasta Ņemts vērā
"Ķieģeļos" un divus dīķus

8.

Edvards
Razminovičs

Pilskalnes
pagasts

Lūdzu teritorijas plānojumā artēzisko aku un dīķi Pilskalnes Ņemts vērā
pagasta "Skudrīšos"

9.

Andris
Razminovičs

Dzintari,
Pilskalnes
pagasts

Lūdzu paredzēt teritoriālā plānojumā augļu īslaicīgas Ņems vērā
uzglabāšanas noliktavas un augļu dārza nožogojuma ar
vārtiem celtniecību

