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Ievads
Pārskatā par Jumurdas pagasta teritorijas plānojuma izstrādi iekĜauta dokumentācija saskaĦā ar
Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumu Nr. 883 “Vietējās pašvaldības teritorijas
plānošanas noteikumi” 26.punktu.
Teritorijas plānojuma grafiskā daĜa sagatavota uz Valsts zemes dienesta kartogrāfiskās pamatinformācijas LKS-92 koordinātu sistēmā mērogā 1: 10 000.
Jumurdas pagasta teritorijas plānojumam ir izmantota valsts mērėdotācija teritorijas plānošanai (Valsts
mērėdotācijas teritorijas plānojuma izstrādei piešėiršanas komisijas 2005.gada 30.novembra lēmums
Nr.27 (protokols Nr.8, 4.§). 2006.gada 25. maijā un 2006.gada 30. oktobrī komisijai iesniegts
starppārskats par mērėdotācijas izlietojumu.
Jumurdas pagasta teritorijas plānojuma izstrādi uzsāka Jumurdas pagasta padome. Kopš 2006.gada
5.septembra to turpināja ĒrgĜu novada dome. Plānojuma izstrādi turpināja koordinēt Jumurdas pagasta
pārvalde.
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1. ZiĦojums par Jumurdas pagasta teritorijas plānojuma
atbilstību augstāka plānošanas līmeĦa teritorijas plānojuma
prasībām
1.1.

Nacionālais līmenis

Jumurdas pagasta teritorijas plānojums izstrādāts pirms Nacionālā plānojuma spēkā stāšanās. Jumurdas
pagastu neskar līdz šim izstrādātā Nacionālā plānojuma saistošā daĜa1 par nacionālās nozīmes īpaši
vērtīgajām lauksaimniecības zemēm.
Maz iespējams, ka arī citas nacionālā plānojuma daĜas varētu skart Jumurdas pagastu, līdz ar to pie
nacionālā plānojuma stāšanās spēkā, Jumurdas pagasta teritorijas plānojumu nebūs jāpārskata.
1.tabula Nacionālā plānojuma iespējamā saistība ar Jumurdas pagasta teritoriju

Izstrādājamās nacionālā plānojuma daĜas
Jumurdas pagasts
Valsts zemes dzīĜu nogabali, derīgo izrakteĦu un Nav
atradĦu teritorijas
Valsts nozīmes infrastruktūras objekti un tīkli
Valsts autoceĜi, elektolīnijas un sakaru līnijas,
melorācijas sistēmu ūdensnotekas.
Apdzīvojuma struktūra un tās attīstība
Atbilstoši valsts teritorijas apdzīvojuma struktūras noteikumu projektā noteiktajai kārtībai,
Jumurdas ciems ir apdzīvojuma centrs, kas
nodrošina tuvākās apkārtnes iedzīvotājiem ikdienā nepieciešamo pakalpojumu minimumu.
Vējavas ciems turpmāk netiek noteikts kā
ciems, jo tajā nav primārās nepieciešamības
pakalpojumu, ir tikai dzīvojamā apbūve (māju
grupa).
Valsts nozīmes aizsargājamās dabas teritorijas
NATURA 2000 īpaši aizsargājamās dabas
teritorijas – Vestienas aizsargājamo ainavu
apvidus (VAAA) daĜa, dabas liegums
“Jumurdas ezers”, dabas lieguma “Palšu
purvs” daĜa.
Valsts nozīmes kultūrvēsturiskās teritorijas
7 arheoloăijas pieminekĜi un 1 vēstures
piemineklis ar valsts aizsardzības statusu, 1
vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis.
Valsts aizsardzības objekti un teritorijas
VAS “Latvijas gaisa satiksme” lokācijas
komplekss “Alenija” Ezerlīčos.
Valsts nozīmes paaugstināta riska teritorijas Nav
(applūstošās, vēja un ūdens erozijas, noslīdeĦu un
nogruvumu apdraudētās teritorijas, paaugstināta pazemes ūdeĦu piesārĦojuma riska, karsta un sufozijas
apvidi, ugunsbīstami un sprādzienbīstami objekti)
Valsts nozīmes rezerves teritorijas īpašiem mērėiem Nav
(teritorijas, kas tiek noteiktas valsts funkciju realizēšanai atbilstoši šodienas un nākotnes vajadzībām)

1
Ministru kabineta 2003.gada 9.decembra noteikumi Nr 684 “Noteikumi par nacionālas nozīmes lauksaimniecības
teritorijām”
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1.2.

Reăionālais līmenis

SaskaĦā ar Vidzemes reăiona attīstības aăentūras informāciju, ir sagatavota Vidzemes reăiona
Teritorijas plānojuma 2.redakcija2, kuras projekta III daĜā noteiktās vadlīnijas ir ieteikumi rajonu un
vietējo pašvaldību attīstības programmu un teritorijas plānojumu izstrādāšanai, kas Jumurdas pagasta
teritorijas plānojumā ir detalizētas sekojoši:
(pamatā atbilst arī galīgajai redakcijai, kura nodota sabiedriskai apspriešanai 2007. gadā)
Reăiona vadlīnijas
Atzīme par iekĜaušanu teritorijas plānojumā
Apdzīvojuma plānošanai:
Plānot vietējos pakalpojumu sniegšanas centrus,
ievērojot
plānoto apdzīvojuma struktūru un
pakalpojuma sasniedzamību, kas saskaĦā ar
pielikumu nosaka, ka Atvērtās telpas apdzīvotās
vietās jābūt pieejamiem:
- kvalitatīviem telekomunikāciju pakalpojumiem
(tālrunis, internets);
- sabiedriskajam transportam, kas nodrošinātu
izglītības un darba pakalpojumu pieejamību;
- pārtikas un pirmās nepieciešamības precēm;
- ūdensapgādei un kanalizācijai;
- pietiekošas energo jaudas.

Jumurdas pagasta pārvalde ir vietējo pakalpojumu
sniegšanas centrs ĒrgĜu novadā. Jumurdas ciemā,
kas tiek plānots kā zemāka līmeĦa centrs, tiks
nodrošināti pielikumā minētie pakalpojumi.

IekĜaut vai noraidīt valsts, reăiona, rajona vai
novada līmeĦa plānojumos paredzētās aktivitātes
apdzīvojuma vai pakalpojumu sniegšanas jomā.
Plānot teritorijas infrastruktūras
attīstības
nodrošināšanai.

Tiek paredzēta teritorija sabiedriskas nozīmes
objektu, t.sk. saieta nama būvniecībai,
uzĦēmējdarbībai, paredzētas vairākas vietas
tūrisma
infrastruktūras
attīstībai
–
Pārsteigumkalns, Bākūžkalns u.c., ieplānos
Nākotnes ielas pagarinājums.

Plānojumos izvērtēt vietējo attīstības centru un
novada nozīmes centru savienojumu pa ceĜiem un
transporta
iespēju
esamību,
iedzīvotāju
mobilitātes iespējas un pieejamo pakalpojumu
apjomu. Sabiedriskā transporta pieejamības
nodrošināšana augstāka līmeĦa centriem.

Vietējais attīstības centrs Jumurdas ciems
savienots ar novada centru ĒrgĜiem pa valsts
autoceĜu P33 ĒrgĜi – Jaunpiebalga – SaliĦkrogs,
pa kuru var nokĜūt līdz Cēsīm un pēc tam uz
reăiona centru Valmieru. Tiek plānoti vairāki
pašvaldības ceĜi (kuri pagaidām ir kā servitūta
ceĜi), kuri savienojoties ar pašvaldības ceĜiem
ĒrgĜu pagastā, uzlabos iedzīvotāju nokĜūšanas
iespējas gan pagasta pārvaldes centrā, gan novada
centrā.

Teritorijas ražošanas attīstībai:
Potenciālo teritoriju detālākas izpētes veikšana.

Netiek paredzēts, jo ražošanas teritorijas jaunās
vietās netiek plānotas.

Pilsētu, pagastu, novadu plānojumos šim mērėim
paredzēto teritoriju zonējuma noteikšana, zemju Noteikts zonējums ražošanas teritorijām Jumurdas
rezervēšana plānotajās teritorijās.
ciemā.
Jaunas rūpnieciskās zonas plānot tuvu esošām Plānota rūpniecisko zonu teritorijas paplašināšana
ražošanas teritorijām ar pieeju infrastruktūras blakus jau esošajām.
tīkliem un to paplašināšanas iespējām.

2

Vidzemes plānošanas reăiona teritorijas plānojums. III daĜa Vadlīnijas. VAA, 31.10.2005.
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Nav vajadzības, jo tranzīta transporta plūsma, kas
Jāplāno tranzīta transporta plūsmu atdalīšana no
tāpat ir niecīga, neiet caur Jumurdas ciema centru.
vietējās apdzīvotās vietas transporta sistēmas
Ražošanas teritorijas no apdzīvojuma teritorijām
Jāatbalsta zemes gabalu koncentrācija ražošanas
pārsvarā atdala meži un ceĜi, vietā, kur teritorijas
mērėiem un atdalošas vai pārejas joslas
saskaras, jāierīko apstādījumu josla ar dzīvžogu
izveidošana
ražošanas
un
apdzīvojuma
vai koku rindu.
teritorijām.
Attēlotas
Natura
2000
teritorijas
u.c.
Atvērtās telpas plānošanai:
aizsargājamie dabas objekti, valsts aizsargājamie
Valsts un reăionālas nozīmes teritorijas
kultūras pieminekĜi, aizsargjoslas saskaĦā ar
attēlošana pašvaldību plānojumos atbilstoši
Aizsargjoslu likumu, valsts lokācijas sistēma,
augstāka līmeĦa plānošanas dokumentiem un
valsts ceĜi, publiskie ūdeĦi, valsts nozīmes
likumdošanas aktiem.
ūdensnoteces, valsts meži u.c.
Interešu saskarsmes teritoriju apzināšana:
lauksaimniecības zemju un meža areāliem TIAN paredzēti noteikumi un ierobežojumi zemju
(nepieĜaut vērtīgo meža zemju transformāciju un transformācijai, iekĜautas prasības ainavu
apbūvi), tūrisma attīstības areāliem, rūpniecības aizsardzībai, noteikta pieĜaujamā darbība dažādas
attīstības teritorijām, ainaviski nozīmīgām un nozīmes teritorijās. Plānojumā parādītas teritorijas
dabas aizsardzības teritorijām. Lauku telpas ar zonējuma veidā tūrisma attīstībai, rūpniecības
jauktu zemes lietojumu un dažādu saimniecisko attīstībai, attēlotas aizsargājamās dabas teritorijas.
darbību izmantošanas precizēšana un attēlošana
atbilstoši reăiona mērėiem un attīstības
perspektīvai.
Tūrisma pakalpojumu un infrastruktūras attīstības Noteiktas tūrisma, sporta, aktīvās atpūtas un
plānošana apdzīvotas vietās (telšu vietas, viesu rekreācijas teritorijas, kuras attēlotas plānojumā
un pieĜaujamā darbība tajās un citās teritorijās
mājas, istabu izīrēšana lauku mājās u.t.t.).
noteikta TIAN. Paskaidrojuma rakstā 4.4.3. nod.
Pārrobežu sadarbības attīstība: kopēju pārrobežu
interešu teritoriju identificēšana un plānošana,
kopēju pierobežas stratēăiju izstrāde (vides,
tūrisma, u.c. jomās).

Paskaidrojuma rakstā 2.3. nod. identificētas
kopējo
interešu
teritorijas
ar
kaimiĦu
pašvaldībām, kas Ħemtās vērā plānojumā,
savstarpēji sazinoties.

Reăiona plānojumā noteikto teritoriju attīstība:
Ainavu izpēte un vērtējums, apsaimniekošanas Paskaidrojuma rakstā 3.9. un 3.10. nod., TIAN
noteikumu
izstrāde,
ainavu
plānojumi. 1.37.5.punkts.
Neapsaimniekoto zemju, objektu apzināšana,
uzskaite un prioritāšu noteikšana izmantošanai.
Tūrisma attīstības teritoriju noteikšana.

Paskaidrojuma rakstā 4.4.3. nod., grafiskā daĜā.
Jumurdas pagasts iekĜaujas tūrisma attīstības un
kultūrainavas teritorijās

Pieejamības saglabāšana publiskiem un privātiem
Noteikti ceĜa servitūti, attēloti kartē, prasības
ezeriem, upēm, to krastu aizsargāšana no
krastu apbūvei TIAN 2.4.2. punkts.
neplānotas apbūves.
Līdzdalība ĪADT plānu izstrādē un saskaĦošanā. LIFE projekta realizācija Vestienas
Izstrādājot teritoriju plānojumus Ħemt vērā ĪADT Paskaidrojuma rakstā 3.10.1. nod.
zonējuma nosacījumus un ierobežojumus.

AAA

Ekoloăiskajos koridoros jānodrošina dabas Uzsvērta dabas resursu daudzveidība un to
aizsardzība, mozaīkveida elementu saglabāšana aizsardzība – mežu, ūdens, ainavu resursi. TIAN
un attīstība.
precizētas vides un dabas resursu aizsargjoslas, lai
saglabātu ainavu mozaīkveida raksturu, noteiktas
prasības zemes transformācijai.
Precīzāku apbūves noteikumu izstrāde un
Ir izstrādāti.
apstiprināšana
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Infrastruktūras plānošanai:

Paskaidrojuma raksts 6. nod. Kartē parādīti
Vietēja līmeĦa ceĜiem: ceĜu tīkla plānošana, ceĜu, perspektīvie pašvaldības un valsts mežu ceĜi, ielas
ielu funkciju un uzturēšanas klases noteikšana, Jumurdas ciemā, servitūta ceĜi (kas nodrošina
ielu apgaismojuma plānošana vietējos centros.
piekĜuves iespējas katrai zemes vienībai).
Tūrisma infrastruktūras attīstībai: veloceliĦu Paskaidrojuma raksts 6.5. un 4.4.3. nod. un TIAN
plānošana nozīmīgu tūrisma teritoriju un 2.2.3. punkts.
apdzīvojuma centru sasaistei, stāvlaukumu
ierīkošana pie tūrisma un kultūrvēsturiskajiem
objektiem,
tūrisma
informācijas
norāžu
izvietošanas plānošana un ieviešana, kempinga
vietu plānošana un izbūve, tūrisma taku plānošana
un izveide, līgumu slēgšana par apsaimniekošanu
un uzturēšana, dažādu institūciju sadarbības
veicināšana tūrisma vai tūrismam izmantojamās
infrastruktūras daudzveidīgā izmantošanā.
Sabiedriskā transporta organizēšanai: transporta Jauni maršruti un autobusu pieturas netiek plānoti,
mezglu un maršrutu plānošana dažādu transporta jo esošie nodrošina piekĜuvi novadam, rajonam,
veidu un dažāda līmeĦu maršrutu pieejamībai un reăiona centram. Paskaidrojuma raksts 6.4. nod.
saskaĦošanai.
Projekts "Vidzemes josta" - reăionālās attīstības projekts, kura izpētes teritorija atrodas Vidzemes
vidienē un aizĦem daĜu no Cēsu, Madonas, Aizkraukles un Ogres rajonu zemēm, kopumā aizĦemot
aptuveni 75% no Vidzemes centrālās augstienes, tas ir no tās Latvijas teritorijas, kas ir par 200 m
augstāk virs jūras līmeĦa, tas vieno Daugavas ieleju ar Vestienas un Vecpiebalgas aizsargājamo ainavu
apvidiem, Gaujas nacionālo parku un dod iespēju projekta teritoriju paplašināt līdz Burtnieku ezera
baseinam. Svarīga ir arī sasaiste ar VIA BALTICA telpiskās attīstības zonu. Projektā uzsvērts pārsvarā
neizmantotais tūrisma potenciāls, atzīmēts, ka spēcīgākie tūrisma resursi teritorijā ir ainaviskie,
kultūrvēsturiskie, klimatiskie (ziemas sporta un izklaides iespējas), kā piemērotākos tūrisma veidus
minot ekotūrismu, etnisko, lauku, rekreatīvo, sporta tūrismu. Lai attīstītu tūrismu, nepieciešams radīt
piemērotas apmešanās vietas, uzlabot servisu un inženierapgādi, rast izklaides iespējas.
Projekta nosacījumi teritorijas attīstībai
1. Tradicionālā zemes izmantošanas veida un saimnieciskās darbības turpināšana mūsdienu izpratnē
un tehniskajā līmenī – Jumurdas pagasta plānojumā galvenais uzsvars tiek likts uz
lauksaimniecisko un mežsaimniecisko darbību.
2. Ainavas uzturēšana un kopšana, saglabājot reljefu, attīstot tā atsevišėos elementus, saglabājot un
attīstot tradicionālās apbūves raksturu, viensētas un to grupas, būvniecības tradīcijas, raksturīgo
formu, siluetu un mērogu – Paskaidrojuma raksts 3.9. un 5. nod., TIAN prasības 1.37.5. punkts.
3. UzĦēmējdarbības un tūrisma pakalpojumu infrastruktūras attīstība saistībā ar ainavu telpas
kvalitātes palielināšanu - Paskaidrojuma raksts 4.4. nod.
4. Veidojot jaunas struktūras un plānojot dažādus objektus, jāuzstāda īpašas prasības, lai nesagrautu
esošās telpiskās vides kvalitāti – TIAN prasības.
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1.3.

Rajona līmenis

1.3.1. Madonas rajona teritorijas plānojums
Madonas rajona teritorijas plānojums tika apstiprināts 28.10.20033. Madonas rajona plānojums
vairākās sfērās ietver prasības vietējam līmenim.
Madonas rajona teritorijas plānotā un atĜautā izmantošana:
1. Rajona nozīmes lauksaimniecības zemes. Rajona plānojums nenosaka rajona nozīmes
lauksaimniecības zemes Jumurdas pagastā.
2. Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas. Rajona plānojums neparedz jaunu īpaši aizsargājamo
dabas teritoriju noteikšanu Jumurdas pagastā.
3. Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas. Teritorijas plānojumā atzīmēts vietējās nozīmes
parks Pārsteigumkalns. Tas attēlots grafiski. Noteikts, ka tajā papildus jāsaskaĦo zemes
transformēšanas gadījumi.
4. Pilsētas apbūves teritorijas. Neattiecas uz Jumurdas pagastu.
5. Ciemu apbūves teritorijas. Starp ciemu apbūves teritorijām rajona plānojumā kā zemāka
līmeĦa centrs minēts Jumurdas ciems. Jumurdas pagasta teritorijas plānojums arī nosaka
apdzīvotu vietu – ciemu Jumurda un tā robežas.
6. Aizsargjoslas. Rajona plānojumā uzskaitītas aizsargjoslas saskaĦā ar Aizsargjoslu likumu.
Visas aizsargjoslas iekĜautas, Ħemot vērā likuma 22.06.2005 grozījumus.
7. Ūdens kvalitātes mērėi iekĜauti upēm, kurām tie ir noteikti, t.i. Ogrei, Valolai, Ilzītei,saskaĦā
ar MK 12.03.2002. noteikumu Nr. 118 „Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeĦu kvalitāti”
2.1 pielikumam.
8. Ugunsbīstamie meži nav minēti ĒrgĜu mežniecības apkalpes teritorijā, kurā ietilpst Jumurdas
pagasts.
9. Pie transporta infrastruktūras – pie ceĜiem, kur nepieciešama seguma kvalitātes uzlabošana,
minēts P33 ĒrgĜi – Jaunpiebalga – SaliĦkrogs un V839 Lautere – Jumurda, saskaĦā ar rajona
plānojumu.

1.3.2. Administratīvi teritoriālā reforma
2006.gada 5.septembrī Ministru kabinets izveidoja ĒrgĜu novadu, kurā ietilpst ĒrgĜu, Jumurdas un
Sausnējas pagasti. Kopējais novada iedzīvotāju skaits - 3819 iedzīvotāji, teritorija - 379,5 km2. ĒrgĜu
novads atbilst Ministru kabineta apstiprinātajam administratīvi teritoriālā iedalījuma projektam.
ĒrgĜi ir nozīmīgākais centrs plānotajā novada teritorijā. Tā stiprās puses ir centra novietojums
teritorijas vidusdaĜā un radiālā ceĜu struktūra, bet trūkums – mazais asfaltēto autoceĜu īpatsvars.
Plānojumā iekĜauti pašvaldības ceĜi novada vajadzībām Nr.8 Lubejas upe, Nr.13 Jumurda -Pakšēni,
Nr.5 BaltiĦi - Skrodervēri.

3

Madonas rajona padomes 28.10.2003 lēmums „Par Madonas rajona teritorijas plānojuma apstiprināšanu un plānoto
pasākumu pabeigšanu”

Pārskats par Jumurdas pagasta teritorijas plānojuma izstrādi
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2. Jumurdas pagasta padomes (ĒrgĜu novada domes) lēmumi
2.1.

Izstrādes uzsākšana un sabiedriskās apspriešanas pirmais posms

Lēmums par Jumurdas pagasta teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu pieĦemts 2004.gada
26.novebrī (lēmums Nr.117, protokols Nr.12.
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Darba uzdevums

5.
Pārskats par Jumurdas pagasta teritorijas plānojuma izstrādi
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Pēc ĒrgĜu novada izveidošanas, novada dome 2006. gada 23. novembrī (sēdes protokols Nr.6, 1.§)

pieĦēma lēmumu par teritorijas plānojuma izstrādes turpināšanu, nosakot 1. redakcijas
izskatīšanas termiĦu.

Pārskats par Jumurdas pagasta teritorijas plānojuma izstrādi
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Pārskats par Jumurdas pagasta teritorijas plānojuma izstrādi
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Par ĒrgĜu un Jumurdas pagastu robežu izmaiĦām

Pārskats par Jumurdas pagasta teritorijas plānojuma izstrādi
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ĒrgĜu novada domes 2006. gada 26. oktobra lēmums (protokols Nr.5, 24.§).

Pārskats par Jumurdas pagasta teritorijas plānojuma izstrādi
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PaziĦojums par I.posma sabiedrisko apspriešanu

Pārskats par Jumurdas pagasta teritorijas plānojuma izstrādi
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Publikācija par I.posma sabiedrisko apspriešanu laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”

Pārskats par Jumurdas pagasta teritorijas plānojuma izstrādi
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Publikācija par I.posma sabiedrisko apspriešanu laikrakstā „Stars” 11.01.2005.

Pārskats par Jumurdas pagasta teritorijas plānojuma izstrādi
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2.2.

Pirmās redakcijas nodošana sabiedriskajai apspriešanai

Lēmums par Jumurdas pagasta teritorijas plānojuma pirmās redakcijas sabiedriskās apspriešanas
organizēšanu pieĦemts ĒrgĜu novada domes sēdē 2006.gada 28.decembrī (sēdes prot. Nr. 8, 3.§).

Pārskats par Jumurdas pagasta teritorijas plānojuma izstrādi
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Sabiedriskās apspriešanas programma:
Sabiedriskās apspriešanas otrā posma termiĦš ir no 2007. gada 15. janvāra līdz 2007. gada 26.
februārim.
Par sabiedriskās apspriešanas pasākumu organizēšanu atbildīgais – teritorijas plānojuma
izstrādes darba vadītāja Agita Opincāne.
Pasākumi:
1. Pieprasījumu nosūtīšana par sabiedriskās apspriešanas uzsākšanu publicēšanai
laikrakstos “Latvijas Vēstnesis” un “Stars” līdz 5. janvārim.
2. Teritorijas plānojuma pirmās redakcijas izstāde no 2007. gada 15. janvāra līdz 2007.
gada 26. februārim Jumurdas pagasta pārvaldē (Ezera iela 2, Jumurda, Jumurdas
pagasts, ĒrgĜu novads, Madonas rajons) apskatāma katru dienu no plkst. 8.00 līdz
17.00, pārtraukums no 12.00 līdz 13.00.
3. Apmeklētāju pieĦemšanas laiks: teritorijas plānojuma izstrādes darba vadītāja Agita
Opincāne pirmdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00 Jumurdas pagasta pārvaldē (Ezera iela
2, Jumurda, Jumurdas pagasts, ĒrgĜu novads, Madonas rajons); ĒrgĜu novada teritorijas
lānošanas speciāliste Emma Cera – trešdienās un piektdienās no plkst.9.00 līdz 16.00
ĒrgĜu novada domes telpās, teritorijas plānotājas kabinetā (Rīgas iela 10, ĒrgĜi, ĒrgĜu
pagasts, ĒrgĜu novads, Madonas rajons); teritorijas izmantošanas un apbūves saistošo
noteikumu projekta izstrādātāja arhitekte Līga Gedrovica – piektdienās no plkst.9.00
līdz 16.00 ĒrgĜu novada domes telpās.
4. Iedzīvotāju sapulce 19. februārī plkst. 17.00 Jumurdas pagasta pārvaldē (Ezera iela 2,
Jumurda, Jumurdas pagasts, ĒrgĜu novads, Madonas rajons) un 7. februārī plkst. 17.00
ĒrgĜu saieta namā (Rīgas iela 5, ĒrgĜi, ĒrgĜu pagasts, ĒrgĜu novads, Madonas rajons).
5. Plānojuma pirmās redakcijas, t.sk. ĒrgĜu un Jumurdas pagastu robežu izmaiĦu
projekta, ievietošana interneta mājas lapās www.madona.lv un www.ergli.lv.
6. Informācijas par sabiedriskās apspriešanas uzsākšanu un norisi ievietošana ĒrgĜu
novada informatīvajā avīzē (janvāra un februāra mēnešos) un Jumurdas informatīvajā
biĜetenā.
7. Institūciju un kaimiĦu pašvaldību iepazīstināšana ar plānojuma pirmo redakciju
(nosūtīšana atzinumu saĦemšanai).
8. VēstuĜu nosūtīšana ar informāciju par sabiedrisko apspriešanu personām, kas rakstīja
priekšlikumus teritorijas plānojuma izstrādei un zemes īpašniekiem, kuru nekustamais
īpašums atrodas teritorijā, kuru skar ĒrgĜu un Jumurdas pagastu robežu izmaiĦu
projekts (līdz 2007. gada 12. janvārim).

Pārskats par Jumurdas pagasta teritorijas plānojuma izstrādi
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II.posma publikācija laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”
2007. gada 16. janvārī laidienā Nr.9

Pārskats par Jumurdas pagasta teritorijas plānojuma izstrādi
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II.posma publikācija laikrakstā „Stars”
06.01.2007., sestdiena, Nr.2 (9338)

Pārskats par Jumurdas pagasta teritorijas plānojuma izstrādi
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II.posma publikācija ĒrgĜu novada informatīvajā izdevumā “ĒrgĜu novada ziĦas”
Janvāris 2007., Nr.1 (4)

Pārskats par Jumurdas pagasta teritorijas plānojuma izstrādi
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PaziĦojuma teksts:

PaziĦojums par Madonas rajona ĒrgĜu novada ĒrgĜu un Jumurdas pagastu teritorijas
plānojumu sabiedriskās apspriešanas 2. posma uzsākšanu.
ĒrgĜu novada dome paziĦo par ĒrgĜu un Jumurdas pagastu teritorijas plānojumu pirmo redakciju, t.sk.
ĒrgĜu un Jumurdas pagastu robežu izmaiĦu projekta, sabiedrisko apspriešanu (28.12.2006. sēdes prot.
Nr.10.3.§ un 4.§), kas noritēs no 2007. gada 15. janvāra līdz 26. februārim.
Plānojumu materiāli pieejami ĒrgĜu novada domē - teritorijas plānotājas kabinetā Rīgas ielā 10,
ĒrgĜos, ĒrgĜu pagastā, ĒrgĜu novadā, Madonas rajonā, LV-4840 katru darbdienu no plkst.8.00 līdz
17.00, pusdienas pārtraukums no plkst.12.30 līdz 13.30., interneta mājas lapā: www.ergli.lv, Jumurdas
pagasta materiāli pieejami arī Jumurdas pagasta pārvaldē Jumurdas pilī, Jumurdā, Jumurdas pagastā,
ĒrgĜu novadā, Madonas rajonā, LV-4844 katru darbdienu no plkst.8.00 līdz 17.00, pusdienas
pārtraukums no plkst.12.00 līdz 13.00.
Apmeklētāju pieĦemšanas laiks: ĒrgĜu novada teritorijas plānošanas speciāliste Emma Cera (tel.
26468124, 4871287, e-pasts emma.cera@inbox.lv) – trešdienās un piektdienās un teritorijas
izmantošanas un apbūves saistošo noteikumu projekta izstrādātāja arhitekte Līga Gedrovica
(tel.29117518) – piektdienās no plkst.9.00 līdz 16.00, pusdienas pārtraukums no plkst.12.00 līdz 13.00
ĒrgĜu novada domes telpās. Jumurdas pagasta teritorijas plānojuma izstrādes darba vadītāja Agita
Opincāne (tel.29400442) pirmdienās no plkst.8.00 līdz 17.00 Jumurdas pagasta pārvaldes telpās.
Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 2007. gada 7. februārī plkst. 17.00 ĒrgĜu saieta namā
(Rīgas iela 5, ĒrgĜi, ĒrgĜu pagasts, ĒrgĜu novads, Madonas rajons) un 19. februārī plkst.17.00
Jumurdas pagasta pārvaldē (Jumurdas pils, Jumurda, Jumurdas pagasts, ĒrgĜu novads, Madonas
rajons).
Rakstiskie priekšlikumi un iebildumi iesniedzami ĒrgĜu novada domē un Jumurdas pagasta pārvaldē
pie lietvedes, var sūtīt pa pastu uz adresi Rīgas iela 10, ĒrgĜi, ĒrgĜu novads, Madonas rajons, LV 4840
vai pa e-pastu: emma.cera@inbox.lv Iebildumi un priekšlikumi, kas tiks iesniegti pēc 2007. gada 26.
februāra var netikt Ħemti vērā.

Pārskats par Jumurdas pagasta teritorijas plānojuma izstrādi
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2.3.

Galīgās redakcijas noteikšana

Lēmums par Jumurdas pagasta teritorijas plānojuma redakcijas noteikšanu par galīgo redakciju
pieĦemts ĒrgĜu novada domes sēdē 2007.gada 31. maijā (sēdes prot. Nr. 7, 12.§).

Pārskats par Jumurdas pagasta teritorijas plānojuma izstrādi

28

2.4.

Teritorijas plānojuma apstiprināšana un saistošo noteikumu
pieĦemšana

Lēmums par Jumurdas pagasta teritorijas plānojuma apstiprināšanu un saistošo noteikumu pieĦemšanu
pieĦemts ĒrgĜu novada domes sēdē 2007.gada 23. augustā (sēdes prot. Nr. 9, 16.§).

Pārskats par Jumurdas pagasta teritorijas plānojuma izstrādi
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2.5.

Publikācijas un teritorijas plānojuma stāšanās spēkā

Publikācija Madonas rajona laikrakstā “Stars” 2007. gada 28. augustā.

Pārskats par Jumurdas pagasta teritorijas plānojuma izstrādi
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Publikācija laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” 2007. gada 12. septembrī.

iepriekšējais sarakstā nākamais
Publicēts: Latvijas Vēstnesis > 12.09.2007 147 (3723) > Sludinājumi > PaziĦojumi par teritorijas
plānošanu

PaziĦojumi par teritorijas plānošanu
PaziĦojums par detālplānojumu
2007.gada 29.augustā Daugmales pagasta padomes sēdē nr.8 pieĦemts lēmums (2.§) "Par
detālplānojuma "ZemgaĜi-1" galīgās redakcijas apstiprināšanu un saistošo noteikumu nr.10
"Zemesgabala "ZemgaĜi-1", kad.nr.8056 002 0056 izmantošanas un apbūves noteikumi" izdošanu".
PaziĦojums par ĒrgĜu novada ĒrgĜu un Jumurdas pagastu teritorijas plānojumu apstiprināšanu
ĒrgĜu novada dome paziĦo, ka 2007.gada 23.augustā ir apstiprināti ĒrgĜu novada ĒrgĜu pagasta (sēdes
protokols nr.9, 15.§) un Jumurdas pagasta (sēdes protokols nr.9, 16.§) teritorijas plānojumi. Teritorijas
plānojumu II daĜa "Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi" un III daĜa "Grafiskā daĜa" izdoti
kā pašvaldības saistošie noteikumi (nr.8 ĒrgĜu pagastam, nr.9 Jumurdas pagastam). Ar teritorijas
plānojumu dokumentiem var iepazīties ĒrgĜu novada domē Rīgas ielā 10, ĒrgĜos, ĒrgĜu pagastā, ĒrgĜu
novadā, Madonas rajonā, LV-4840; tālr. 4871231.

Publikācija ĒrgĜu novada informatīvajā izdevumā “ĒrgĜu novada ziĦas” 2007. gada septembrī
Izdevums atrodams mājas lapā: http://www.ergli.lv/avizes_pdf/avize%20septembris.pdf

Pārskats par Jumurdas pagasta teritorijas plānojuma izstrādi
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3. Pārskats par plānojuma sabiedrisko apspriešanu
3.1.

Pirmais posms

Sabiedriskās apspriešanas pirmais posms noritēja no 19.01.2005 līdz 15.02.2005 jeb 4 nedēĜas.
Tā izsludināšana notika laikrakstos „Latvijas Vēstnesis” (18.01.2005.Nr.9) un Madonas rajona
laikrakstā „Stars” (11.01.2005).
Īpaši pasākumi sabiedriskās apspriešanas laikā netika organizēti. Ieinteresētās personas ar līdzšinējiem
plānošanas dokumentiem varēja iepazīties Jumurdas pagasta padomē darbdienās no plkst. 9 līdz 16.
Tika izstādīti sekojoši materiāli:

Jumurdas pagasta 1999. gadā
programma.

izstrādātā teritorijas plānojuma redakcija un attīstības



Madonas rajona teritorijas plānojums 2014.



2002. gadā izstrādātais ĒrgĜu novada izveidošanas projekts.



Reăonālās attīstības projekts “Vidzemes josta”.



Ūdenssaimniecības attīstības projekts “Valsts investīciju attīstības programma 800+”.

Pirmā posma ietvaros saĦemti 10 iesniegumi, 2 iesniegumi saĦemti pēc noteiktā termiĦa.

3.2.

Otrais posms

Jumurdas pagasta teritorijas plānojuma pirmās redakcijas sabiedriskā apspriešana notika no 2007.gada
15.janvāra līdz 26. februārim. Tā izziĦota laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” (16.01.2007. nr.9) un
Madonas laikrakstā „Stars” (06.01.2007. Nr.2 (9338)), ĒrgĜu novada informatīvajā izdevumā ,,ĒrgĜu
novada ziĦas” (janvāris, 2007. Nr.1(4)).
Otrā posma ietvaros notika izstāde, iedzīvotāju sapulce 2007. gada 19. februārī un atzinumu saĦemšana
no institūcijām.
Teritorijas plānojuma materiāli bija izstādīti Jumurdas pagasta pārvaldē Jumurdas pilī 2.stāvā. Izstādes
materiāli:


Esošā teritorijas izmantošanas karte;



Plānotā (atĜautā) teritorijas izmantošanas karte;


ĒrgĜu novada domes sēdes protokola izraksts par plānojuma apspriešanas uzsākšanu un
sabiedriskās apspriešanas programma;


Paskaidrojuma raksts;



Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi;



Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādi līdz pirmajai redakcijai.
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Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes protokols
2007.gada 19. februārī, plkst. 17.00.
Jumurdas pilī, Jumurdas pagasta pārvaldes sanāksmju zālē
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Dalībnieku saraksts
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3.3.

Kopsavilkums par sabiedriskās apspriešanas posmiem un
publikācijām

.
Sabiedriskās
apspriešanas
posmi
1.posms.

Laikraksts„Latvijas
Vēstnesis”

Madonas rajona
laikraksts „Stars”

18.01.2005.Nr.9

11.01.2005.

Informācija pagasta padomes
ēkā uz ziĦojumu dēĜa.

16.01.2007. nr.9

06.01.2007.Nr.2
(9338)

ĒrgĜu novada informatīvajā
izdevumā ,,ĒrgĜu novada ziĦas”
(janvāris, 2007. Nr.1(4)).

12.09.2007.Nr.147

28.09.2007.Nr.99
(9435)

ĒrgĜu novada informatīvajā
izdevumā ,,ĒrgĜu novada ziĦas”
(septembris, 2007. Nr.9(12)).

no 19.01.2005
līdz 15.02.2005
2.posms
no15.01.2007.
līdz 26.02.2007.
Saistošo
noteikumu
apstiprināšana

Vietējais informatīvais
izdevums

Pārskats par Jumurdas pagasta teritorijas plānojuma izstrādi
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4. ZiĦojums par vērā Ħemtajiem un noraidītajiem fizisko un juridisko personu priekšlikumiem un
iebildumiem
4.1. Iesniegumi no fiziskām un juridiskām personām 1.posma laikā
N.
p.
k.

Iesniegumi pievienoti Pārskata beigās.
Iesniedzējs
Iesniegšanas
(vārds,
Adrese
datums
uzvārds)

1. Ludmila
Kantore

Ezera iela 3-4, 24.01.2005
Jumurda

2. Raita Veica

Lejasskrandi,
Jumurdas p.

04.02.2005.

Zemes gabals
kadastra Nr.

Lejasskrandi
Uplejas
70600060005
70600050013

Priekšlikums

Piezīmes par iekĜaušanu teritorijas
plānojumā

Jumurdas pagasta
Ezera ielas
labiekārtošanai izzāăēt ceĜmalā
augošos vecos kokus un noasfaltēt
ielu.

Aleja saglabājama, veco koku nozāăēšana
veicama saskaĦojot ar būvvaldi (apb. not.1.22.),
Ezera ielas asfaltēšana paredzēta plānojumā
(pask. raksts 6. nod.) .

Teritorijas plānojumā iezīmēt lauku Servitūta ceĜš iezīmēts pa zemes vienību ar
ceĜu ar valsts ceĜu V839, šėērsojot kadastra Nr. 70600050009 “PaegĜukalns” blakus
īpašumu „Apsītes”
zemes vienības ar kadastra Nr. 70600050075
“Apsītes” robežai R.Veicas klātbūtnē
CeĜa V839 otrā pusē iezīmēt Nobrauktuvju ierīkošana veicama saskaĦā ar
nobrauktuvi uz īpašumu „Uplejas”
apb. not. 1.3. nodaĜu PiekĜūšana.
Veikt pagasta iedzīvotāju aptauju,
kuri nevēlas, lai meža dzīvnieki
postītu zemi. Tā kā „Viesaku”
īpašniece un medību saimniecības
Driāda vadītājs A.Klimanovs ir
pavairojuši meža dzīvnieku skaitu,
iekārtojuši daudzas meža dzīvnieku
barotavas un meža dzīvnieku
postījumi palielinās no gada gadā.
Medību saimniecības izveidošanās
iecere nav apspriesta pagastā.

Pārskats par Jumurdas pagasta teritorijas plānojuma izstrādi

Aptaujai nav nozīmes, jo tāpat zināms, ka
iedzīvotāji nevēlas, ka meža dzīvnieki posta
zemi. Jautājums risināms, slēdzot līgumus ar
mednieku
kolektīviem
un
iesniedzot
priekšlikumus medību likuma grozījumiem. Par
dzīvnieku postījumiem vietējā mežniecībā
sastādami akti. Jautājums par meža cūku
postījumiem, pamatojoties uz zemes īpašnieku
sūdzībām tika izskatīts paplašinātā ĒrgĜu novada
attīstības komitejas sēdē, kurā piedalījās arī
G.Cunska.
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N.
p.
k.

Iesniedzējs
(vārds,
uzvārds)

3. Uăis Skuja

Iesniegšanas
datums

Adrese

„Tulpes”-8,
27.09.2005.
Baldonē, Rīgas
ielā, LV-2125

Zemes gabals
kadastra Nr.
Viduči
70600030063
70600030064

4. MārtiĦš
Dreimanis

Lejasvērsēni,
15.03.2006.
Jumurdas
pagasts,
Madonas
r.,
LV-4844

5. Vija
Dreimane

Lejasvērsēni,
Jumurdas
pagasts,
Madonas
rajons,

70600030038

15.03.2006.

„Pavāri”,
Jumurdas
pagasts,
Madonas
rajons,

15.03.2006.

70600040003
70600040007

LV-4844

7. Anda KaĜva

„Indrāni”,
Jumurdas
Madonas
rajons,
LV-4844

p.,

22.03.2006.

AtĜaut transportēt grunts gabalu
Madonas rajona Jumurdas pagasta
„Viduči”
no
lauksaimniecības
zemes par maz stāvu apbūves zemi.

70600040018

Piezīmes par iekĜaušanu teritorijas
plānojumā
Zemes gabals ar kadastra Nr. 7060-003-0064
atrodas Jumurdas ezera liegumā un zemes
transformācija nav atĜauta. Ir iedzīvotāju
iesniegumi nepieĜaut jaunu apbūvi ezera krastā.
Zemes gabalā ar kadastra Nr. 7060-003-0063
var celt dzīvojamo māju (apbūves not. 2.4.3.
nod.)

IekĜaut
pagasta
teritorijas Ir saskaĦā ar teritorijas izmantošanas un
plānojumā, man piederošajā zemes apbūves noteikumiem 2.4.3. nod.
gabalā
būvēt
pirti,
garāžu,
rekonstruēt dzīvojamo māju, kūti un
šėūĦi, kā arī rakt dīėi.
Ierosinājums ir nepieĜaut nekādu
jaunu apbūvi tieši Jumurdas ezera
un citu pagasta teritorijā esošo ezeru
un upju tuvumā, kā arī rast iespēju
kapsētas teritoriju iežogot ar sētu,
lai novērstu dzīvnieku postījumus.

LV-4844

6. Māra
Dreimane

Priekšlikums

Netiek plānota apbūve lieguma “Jumurdas
ezers” teritorijā. Pārējo ezeru un upju tuvumā
apbūve noteikta saskaĦā ar teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumiem 2.4.3.
nod., 1.37.5. nod.
Kapsētas teritorijas iežogošana saskaĦojama ar
būvvaldi un veicama saskaĦā ar teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumiem
1.13.1.nod.

IekĜaut pagasta teritorijas plānojumā Ir saskaĦā ar teritorijas izmantošanas un
manu vēlmi nākotnē uz sev apbūves noteikumiem 2.4.3. nod.
piederošās zemes būvēt pirti,
saimniecības ēku, malkas šėūni;
atjaunot pagrabus virs tiem, būvēt
nojumītes inventāra novietošanai;
atjaunot dzīvojamo māju, rakt
dīėus.
IekĜaut pagasta teritorijas plānojumā Ir saskaĦā ar teritorijas izmantošanas un
manu vēlmi nākotnē uz sev apbūves noteikumiem 2.4.3. nod.
piederošās zemes būvēt pirti,
garāžu, pagrabu, šėūni. Atremontēt
māju un kūti.

Pārskats par Jumurdas pagasta teritorijas plānojuma izstrādi
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N.
p.
k.

Iesniedzējs
(vārds,
uzvārds)

8. Anda
Miėelsone

9. Aiga Laube

10. NataĜja
Rubīna

Adrese

Iesniegšanas
datums

Zemes gabals
kadastra Nr.

Kūdras iela 6- 30.03.2006.
30, Rīga

70600030043

„BaltiĦi”,
28.02.2006.
Jumurdas p.,
Madonas r.
LV-4844
Rakumi
07.04.2006.
Jumurdas
p.
Madonas r.
LV-4844

Ūdensdzirnavas
VeckapūĦi
70600080043
70600080041
70600030185

Priekšlikums

Piezīmes par iekĜaušanu teritorijas
plānojumā

Piešėirt gruntsgabalu 5000 m 2 Ir saskaĦā ar teritorijas izmantošanas un
platībā uz man piederošās zemes apbūves noteikumiem.
vienăimeĦu mājas un saimniecības
ēku celtniecībai
Izvērtēt priekšlikumu iznomātajos Noslēdzot vienošanos ar zemes īpašnieku, ir
gabalos rakt un ierīkot zivju dīėus.
saskaĦā ar teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumiem. 2.4.3. nod.
IekĜaut
nekustamo
īpašumu Plānota tūrisma, aktīvās atpūtas, sporta un
„Rakumi” perspektīvā izmantošanā rekreācijas teritorija, kurā var nodarboties ar
komercdarbības zonā.
komercdarbību.

Iesniegumi no fiziskām personām pēc sabiedriskās apspriešanas 1. posma līdz 1. redakcijas izstrādei
N.
p.
k.

Iesniegumi pievienoti pārskata beigās.
Iesniedzējs
Iesniegšanas
(vārds,
Adrese
datums
uzvārds)

11. Linda
VedeĦapina

Magnoliju iela 13

17.08.2006.

12. Vita
Lanceniece

A.Dombrovska iela 19.09.2006.
30-68

Zemes gabals
kadastra Nr.

Piezīmes par iekĜaušanu teritorijas
plānojumā

Vējavas muiža

Celt individuālo māju un Ir saskaĦā ar teritorijas izmantošanas un
saimniecības
ēku
īpašumā apbūves saistošajiem noteikumiem 2.4.3.
“Vējavas muiža”.
nod., ievērojot 1.37.5.nod. prasības.

Mazās Laktas

Noteikt ceĜa servitūtu uz īpašumu. Ir iezīmēts ceĜa servitūts uz īpašumu.

70600070005

Celt dzīvojamo māju, garāžu, Ir saskaĦā ar teritorijas izmantošanas un
pirti.
apbūves saistošajiem noteikumiem 2.4.3.
nod.

Ėekavas pag. Rīgas
raj.

Rīga LV-1015

Priekšlikums

Pārskats par Jumurdas pagasta teritorijas plānojuma izstrādi
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4.2. Iesniegumi no fiziskām un juridiskām personām 2.posma laikā
Iesniegumi pievienoti pārskata beigās.
N. Iesniedzējs
(vārds,
Adrese
Datums
p.
k. uzvārds)
1.

Gunta
Cunska

Priekšlikums

A.Čaka iela 24.01.2007. 1. Attiecībā uz Jumurdas ezeru – no teritorijas plānojuma
156-11, Rīga
jāizslēdz piebilde, ka perspektīvā netiks pieĜauts ierīkot
publiskas peldvietas ezera krastā, kas atrodas dabas
lieguma teritorijā. ĥemot vērā to, ka Jumurdas ezeram nav
izstrādāti individuālie aizsardzīvas noteikumi, pašlaik
darbojas vispārīgie noteikumi, kuri neaizliedz peldvietu
ierīkošanu. Varbūt ir mērėtiecīgi visu ezera malu apzīmēt
kā tūrisma un rekreācijas teritoriju, vienlaikus paredzot
visus aprobežojumus, ko paredz pašreizējie noteikumi?
2. Nav skaidrs, precīzi kurās vietās plānots veikt ceĜa būves
un ceĜu rekonstrukcijas, ko paredzējusi AS “Latvijas valsts
meži”. ĥemot vērā to, ka būves var skart arī valsts zemēm
pieguĜošos īpašumus, nep. Pieprasīt precīzu informāciju par
paredzamajiem darbiem, par ceĜu atrašanās vietu.
3. Plānojumā kā prioritārās nozares nākamo 12 gadu periodā
minētas mežsaimniecība un lauksaimniecība, kas pilnībā
neatbilst patlaban iezīmētām tendencēm valsts mērogā, kas
atbilstoši ES direktīvām paredz l/s ražošanas samazināšanu,
kas šajā reăionā būtu loăiski. Tūrisms un rekreācija būtu
jāpopularizē par perspektīvāko attīstības modeli pagastā.
4. Plānojumā pilnībā trūkst perspektīves iespējām attīstīt
apvidum piemērotu rūpniecību. Mani var interesēt koksnes
atlieku pārstrādes cehs skaidu granulu ražošanai, bioetanola
ražotne, sertificēta mazizmēra kautuve. Manā īpašumā ir
pamestas fermas ēka, kas nākotnē var tikt piemērota
ražošanas vajadzībām.
5. Neapmierina servitūta ceĜa variants par labu
“Lejasskrandiem”, kā arī tas neapmierina saimniecības
“ĀriĦi” īpašniekus. Papildus iesniegšu variantu, kas var
risināt problēmas, kas saistītas ar piekĜūšanu īpašumam, par
ko Raita Veica informēta.
Pārskats par Jumurdas pagasta teritorijas plānojuma izstrādi

Piezīmes par iekĜaušanu teritorijas
plānojumā
Lai saglabātu dabas vērtības, kas atrodas
dabas liegumā “Jumurdas ezers”, netiek
plānots ierīkot publiskās peldvietas
lieguma teritorijā.

A/s “Latvijas valsts meži” plānotie ceĜi
precizēti
plānojuma
kartē
un
Paskaidrojuma rakstā 6.3. nodaĜā.
Kā prioritārās nozares tiek atstāta
lauksaimniecība un mežsaimniecība. Kā
prioritāte tiek minēta arī Tūrisma
piedāvājumu popularizēšana; jaunu
apskates
objektu
un
teritoriju
labiekārtošana
un
tūrisma
infrastruktūras izveide Paskaidrojuma
raksta 1.3. nodaĜā.
Plānojums atĜauj attīstīt ar kokapstrādi,
lauksaimniecības produkcijas pārstrādi
saistītu ražošanas uzĦēmumu attīstību,
kā arī celt vieglās rūpniecības uzĦēmumu
lauksaimniecības zemē, arī pamestajās
fermās – TIAN 2.4.3.3) punkts.
Servitūta ceĜi ir pamainīti. Servitūta
ceĜiem plānojumā ir tikai ieteikuma
raksturs (Paskaidrojuma raksts 6.3.
nod.), servitūti nodibināmi saskaĦā ar
TIAN 1.3. punkta prasībām.
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6. Plānojuma izstrādē lūdzu paredzēt kūdras ieguvi manā
īpašumā esošajos purvos, uz kuriem neattiecas dabas
liegumu ierobežojumi. Esmu paredzējusi perspektīvē attīrīt
savā īpašumā esošās aizaugušās ūdenskrātuves, vienlaikus
izmantojot tās sapropeĜa ieguvei.

Plānojumā ir iezīmētas kūdras atradnes,
kas ir LVĂMA datu bāzē. Derīgo
izrakteĦu ieguve veicama pēc TIAN
1.27. punkta prasībām.

2.

Ivans
KuzĦecovs

Mežkalnu
14.04.2007. Likvidēt servitūta ceĜu, kas ved uz zemes gabalu ar kadastra Nr. Servitūta ceĜi pamainīti.
iela 9, Rīga,
70600060060, bet uz šo zemes gabalu iezīmēt servitūta ceĜu no
1. ceĜa
LV-1058

3.

Raita Veica Lejasskrandi, 20.03.2007. Likvidēt servitūta ceĜu, kas ved pa zemes gabalu ar kadastra Nr. Servitūta ceĜš izĦemts.
Jumurdas p.
70600060062 ĀriĦi 2 uz īpašumu ar kadastra Nr. 70600050013,
sakarā ar tiesas noraidījumu.

Pārskats par Jumurdas pagasta teritorijas plānojuma izstrādi
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5.

Sadarbība ar valsts institūcijām
5.1. Sarakste ar institūcijām un ziĦojums par institūciju nosacījumu iekĜaušanu

N.
p.
k.
1.

2.

Institūcija

pieprasīšanas
datums

Reăionālās
attīstības
14.12.2004.
un
Nr.1-08/611
pašvaldību
lietu
ministrija

SIA BO
Vidzemes 14.12.2004.
attīstības
Nr.1-08/614
aăentūra
(Vidzemes
plānošanas
reăiona
attīstības
padome)

izsūtīšanas
datums
14.01.2005
Nr.7-2/
11530/271
11.03.2005
Nr.106/1795

29.12.2004
Nr.1-7/621

saĦemšanas
datums

18.01.2005.
17.03.2005.

29.12.2004.

Nosacījumi vai informācija

Piezīmes par
iekĜaušanu

Ministrija norāda, ka teritorijas plānojuma izstrādi uzsāk atbilstoši ĥemts vērā.
likuma “Par pašvaldībām”14.panta otrās daĜas 1.punktam, Teritorijas
plānošanas likuma 7.punkta sestās daĜas 1.punktam un Ministru
kabineta 19.10.2004.noteikumu Nr.883 “Vietējās pašvaldības
teritorijas plānošanas noteikumi”29.punktam. Uzrakstīt iesniegumu
Vides pārraudzības valsts birojam par stratēăiskā novērtējuma
nepieciešamību. Teritorijas plānojumu noformēt atbilstoši MK
23.04.1996. noteikumiem Nr.154 ,,Dokumentu izstrādāšanas un
noformēšanas noteikumi” prasībām.
Teritorijas plānojumu izstrādāt atbilstoši Vidzemes plānošanas
reăiona telpiskās struktūras plāna projektam. Pagasta teritorija atrodas
dažādu interešu saskarsmes telpā. Vidzemes attīstības aăentūra iesaka,
izvērtēt un attēlot telpiskās struktūras plāna projekta II daĜā
„Attīstības perspektīvu un vadlīnijas” atspoguĜoto Reăionālās nozīmes
apdzīvojuma, infrastruktūras un atvērtās telpas telpiskās attīstības
perspektīvu. Būtiski arī detalizēt reăionu telpiskās struktūras plāna
projektā attēlotās reăionālās vērtības un intereses. Izsakām savu
viedokli par reăionālās nozīmes telpisko interešu saskares jomā.
Infrastruktūras attīstības jautājumos:

Pārskats 1.2. nod.
ĥemti
vērā.
Paskaidrojuma
raksts, kartes,
Teritorijas
izmantošanas un
apbūves
noteikumi.

1. Reăionālās nozīmes lauku teritoriju attīstības koridora „Vidzemes
Josta” (ceĜš P33) teritorijas attīstības plānošana, posmā ĒrgĜiJumurda-Ineši,
2. Sabiedriskā transporta tīkla attīstība.
3. Apdzīvojuma struktūras attīstības jautājumos:
- Sadarbības ar tuvākajiem reăionālās nozīmes centriem-Madonu,
Cēsīm un novada nozīmes centru ĒrgĜiem, daudzveidīgu pakalpojumu
pieejamības nodrošināšanai,
- Ciemu funkciju noteikšanu un pakalpojumu pieejamības plānošana
Pārskats par Jumurdas pagasta teritorijas plānojuma izstrādi
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N.
p.
k.

3.

4.

5.

Institūcija

Madonas
rajona
padome

Vestienas
pagasta
padome
ĒrgĜu
pagasta
padome

pieprasīšanas
datums

izsūtīšanas
datums

Nr.1-08/615

27.12.2004
Nr.674/25/988

14.12.2004.
Nr.1-08/616

03.01.2005
Nr.1-13/01

14.12.2004.

28.12.2004
Nr.1029

14.12.2004.

Nr.1-08/618

saĦemšanas
datums

28.12.2004.

tajos, atbilstoši ieteiktajiem kritērijiem,
- Lauku apdzīvojuma saglabāšana un attīstība.
1. Atvērtās telpas attīstības jautājumos:
• Reăionālā attīstības projekta „Vidzemes Josta” teritorijas
attīstību, ievērtējot kultūrvēsturisko un ainavisko teritoriju
saglabāšanu un attīstību,
• Attīstības teritoriju, reăionu plānojumā iezīmētas kā „Baltās
teritorijas”, izmantošanas precizēšanā atbilstoši reăiona
mērėiem un attīstības perspektīvai:
- lauksaimniecības attīstībai,
- mežsaimniecības attīstībai, tai skaitā lauksaimniecisko zemju
apmežošanai,
- ainavu vērtību noteikšanā, saglabāšanā un kopšanā,
- tūrisma teritoriju noteikšanā un tūrisma infrastruktūras attīstībā
(veloceliĦi, informatīvās norādes, stāvvietas, takas, ekotūrisma
infrastruktūra).
- Publiskas pieejamības saglabāšana ezeriem un upēm, to krastu
aizsardzība no neplānotās apbūves.
Madonas rajona padome Ħemot vērā Madonas rajona attīstības
programmu un Madonas rajona teritorijas plānojumu, iesaka:
1. Ievērot Madonas rajona teritorijas plānojuma saistošos noteikumus,
apstiprināti 28.10.2003. lēmums “Par Madonas rajona teritorijas
plānojuma apstiprināšanu un plānoto pasākumu pabeigšanu”
(Protokols Nr. 9.,1§).
2. Plānojuma 1 eks. iesniegt Madonas rajona padomē.
Vestienas pagasta padome iesaka:

04.01.2005.

29.12.2004.

Piezīmes par
iekĜaušanu

Nosacījumi vai informācija

Izstrādājot Jumurdas pagasta teritorijas plānojumu,
iespējamo sadarbību tūrisma jomā.

Pārskats 1.3. nod.
Ievērots
–
Paskaidrojuma
raksts

Eirovelo
maršruta
E11
paredzēt
kopīga teritorija

ĒrgĜu pagasta padome
Sakarā ar ĒrgĜu
1. Piekrīt 2002.gadā izstrādātā ĒrgĜu, Jumurdas, Sausnējas, novada
Vestienas un Mazozolu pašvaldību apvienošanās ( sadarbības) izveidošanos
projekta realizēšanai.
visus jautājumus

Pārskats par Jumurdas pagasta teritorijas plānojuma izstrādi
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N.
p.
k.

Institūcija

pieprasīšanas
datums

izsūtīšanas
datums

saĦemšanas
datums

Nosacījumi vai informācija
2. Lūdz plānot kā novada nozīmes ceĜus MeĦăeĜi-PakšēniJumurda; Laptēni-ZiediĦi-Jumurda; ĒrgĜi-Palšu purvs-Jumurda.
3. Vēlas sadarboties kopēju tūrisma maršrutu, slēpošanas trašu
izstrādē, it sevišėi Vestienas aizsargājamo ainavu apvidū.
4. Pieprasa Jumurdas pagasta teritorijas daĜā, kas atrodas ĒrgĜu
ciemā, ieplānot Jumurdas ielas turpinājumu gar degvielas
uzpildes staciju „Viada” līdz valsts autoceĜam, kopīgi lemt par
ĒrgĜu ciema robežām un teritorijas perspektīvo izmantošanu.
5. Aicina kopīgi risināt jautājumu par Pārsteigumkalna un Braku
ceĜa pieguĜošo zemju perspektīvo izmantošanu.

6.

7.

Kaives
pagasta
padome
Akciju
sabiedrība
„Latvijas
valsts
meži”

Rietumvid
zemes
mežsaim
niecība

14.12..2004.
Nr.1-08/612

20.02.2006.
Nr.1-08/516

24.12.
2004.
Nr.565

10.03.
2006.
Nr.4.1.1.1./15001/
06/294
03.02.
2006.
Nr.4.1.1.1./15001/
06/159

24.12.2004.

10.03.2006.

Piezīmes par
iekĜaušanu
risina
novada
dome.
Priekšlikumi
iekĜauti.

Kaives pagasta padomei nav īpašu nosacījumu Jumurdas pagasta
teritorijas plānojuma izstrādē.

Akciju sabiedrība „Latvijas valsts meži „ lūdz iekĜaut smilts atradnes
OgriĦi teritoriju pašvaldības attīstības un teritoriālplānojumā.
Nosacījumi
1. Objekta apraksts
Teritorijas plānojuma apraksts ir Madonas rajons Jumurdas pagasts.
Teritorijas plānojuma objekts ietver AS „Latvijas valsts meži”
apsaimniekošanā esošās zemes Rietumvidzemes, ZiemeĜvidzemes,
ZiemeĜlatgales un Vidusdaugavas mežsaimniecībās. Rietumvidzemes
mežsaimniecības 12.Piebalgas iecirknis apsaimnieko Jumurdas
pagasta teritorijā 3338,5 ha.
2. Izmantošanas mērėi
2.1 Lūdzam ietvert teritorijas plānojumā atĜauju izmantot
teritoriju atbilstoši pašreizējam sadalījumam pa sekojošiem
zemes izmantošanas mērėiem un kadastra vienībām:
- 0201”Fizisko un juridisko personu īpašumā vai lietošanā esošie meži
un pārējā mežsaimniecībā izmantojamā zeme”:
N.p.k.
Kadastra vienības Platība, ha (no LVM datu
Nr.
bāzes)

Pārskats par Jumurdas pagasta teritorijas plānojuma izstrādi

Iezīmēta plānotās
jeb
atĜautās
izmantošanas
kartē
Pask.r.3.7. nod.
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N.
p.
k.

Institūcija

pieprasīšanas
datums

izsūtīšanas
datums

saĦemšanas
datums

Nosacījumi vai informācija
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

70600010050
70600020027
70600020037
70600020038
70600020044
70600020045
70600030100
70600060073
70600060074

Piezīmes par
iekĜaušanu

1348,9
678,9
38,2
55,3
45,3
44
12,7
448,3
207,2

- 0401 „ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde”- zemes vienībā ar IekĜauts kartē
kadastra Nr.70600010068.
2.2 Jumurdas pagasta teritorijā tiek plānota šāda LVM Mežs
Rietumvidzemes mežsaimniecības uzĦēmuma ceĜu būve:
CeĜa nosaukums
Garums
Izbūves
Plānotie pasākumi
(km)
gads
Viesaku ceĜs
3,9
2006.
būve
Brilles ceĜš
4,5
2009.
būve
Liezeres ceĜš
1,8
2011.
Rekonstrukcija
Ogres ceĜš
4,2
2012.
Būve
Lācīšu ceĜš
1,0
2013.
Būve
Cirstu ceĜš
5,6
2013.
Būve
Briežudārza ceĜš
2,2
2015.
Būve
LinezeriĦu ceĜš
1,8
2016.
Būve
Palšu purva ceĜš
9,5
2016.
Rekonstrukcija
Briljantu ceĜš
4,6
2018.
Rekonstrukcija
2.3 Jumurdas pagastā atrodas smilts atradnes „OgriĦi”teritorija.
3. Vides aizsardzības prasības
Izstrādājot teritorijas plānojumu lūdzam ievērot LR
05.02.1997.likumā „Aizsargjoslu likums”, LR likumā „Par īpaši
aizsargājamām dabas teritorijām”, LR 16.03.2000.likumā „Sugu
un biotopu aizsardzības likums”, kā arī LR Ministru kabineta
noteikumos Nr.45 „Mikroliegumu izveidošanas, aizsardzības un
apsaimniekošanas noteikumi” noteiktās vides aizsardzības
prasības.
Pārskats par Jumurdas pagasta teritorijas plānojuma izstrādi

IekĜauts
Paskaidrojuma
rakstā 6.3. nod.,
iezīmēts kartē

Iezīmēta kartē un
pieminēta
Paskaidr.rakstā
3.5.nod.
Ievērots “TIAN”
1.25. un 2.5.4.
nodaĜā
“Īpaši
aizsarg.
dabas
teritorijas”,
“Paskaidrojuma
raksts” 3.10.nod.,
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prasības.
3.1 Madonas VM ĒrgĜu M 286.-290.meža kvartālos, 314,3
hektāru platībā, atrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijadabas liegums Palšu purvs, kura apsaimniekošanai 2004.gadā
izstrādāts Vides ministrijā apstiprināts dabas aizsardzības
plāns.
3.2 Lūdzam iestrādāt teritorijas plānojumā ekspertu noteiktus
sekojošus mikroliegumu nogabalus:
Virsmež Meža
Meža
Noga Platī Kadastra Nr.
7602
412
283
6
2,3
70600010050
7602
412
285
6
2,3
70600010050
7602
412
285
3
4,8
70600010050
7602
412
285
4
3,1
70600010050
7602
412
285
5
3,1
70600010050
7602
412
285
6
1,2
70600010050
7602
412
285
7
2,4
70600010050
7602
412
285
8
1,2
70600010050
7602
412
285
9
9,5
70600010050
7602
412
285
10
1,9
70600010050
7602
412
285
11
2
70600010050
7602
412
285
12
1,5
70600010050
7602
412
285
13
1,4
70600010050
7602
412
285
14
0,6
70600010050
7602
412
285
20
0,5
70600010050
7602
412
285
21
3,1
70600010050

Piezīmes par
iekĜaušanu
kā arī iezīmēts
plānotās
izmantošanas
kartēs.

Paskaidrojuma
3.3 Lūdzam iestrādāt teritorijā esošo ūdenstilpju, ūdensteču un
rakstā 3.7. nod.
mitrzemju nogabalus:
pārskatā minēta
kopējā
platība
valsts mežos.
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7602
7602
7602
7602
7602
7602
7602
7602
7602
7602
7602
7602
7602
7602
7602
7602
7602
7602
7602
7602
7602
7602
7602
7602
7602
7602
7602
7602
7602
7602
7602
7602
7602
7602
7602

412
412
412
412
412
412
412
412
412
412
412
412
412
412
412
412
412
412
412
412
412
412
412
412
412
412
412
412
412
412
412
412
412
412
412

283
283
283
286
286
286
286
286
287
289
290
290
290
291
294
294
294
296
296
296
296
296
299
300
300
300
300
301
301
301
301
301
301
301
302

22
24
26
2
4
7
8
12
1
2
2
3
4
5
2
10
11
7
8
16
17
24
4
1
5
6
7
3
4
5
6
7
8
10
3

Pārskats par Jumurdas pagasta teritorijas plānojuma izstrādi

0,3
1,6
0,6
0,3
2,6
3,6
1,5
0,6
0,2
2
4,7
1,5
1
1,3
2,3
0,7
0,7
3,1
1,6
0,9
1,6
0,9
4,6
0,9
5,6
0,7
0,9
1,8
0,3
1,3
1,4
0,5
0,3
1,4
1,2

70600010050
70600010050
70600010050
70600010050
70600010050
70600010050
70600010050
70600010050
70600010050
70600010050
70600010050
70600010050
70600010050
70600010050
70600010050
70600010050
70600010050
70600010050
70600010050
70600010050
70600010050
70600010050
70600010050
70600010050
70600010050
70600010050
70600010050
70600010050
70600010050
70600010050
70600010050
70600010050
70600010050
70600010050
70600010050
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7602
7602
7602
7602
7602
7602
7602
7602
7602
7602
7602
7602
7602
7602
7602
7602
7602
7602
7602
7602
7602
7602
7602
7602
7602
7602
7602
7602
7602
7602
7602
7602
7602
7602
7602

412
412
412
412
412
412
412
412
412
412
412
412
412
412
412
412
412
412
412
412
412
412
412
412
412
412
412
412
412
412
412
412
412
412
412

302
302
302
302
302
303
303
303
304
305
305
305
306
315
315
317
317
317
322
322
322
322
339
340
340
341
341
341
341
348
349
360
360
360
360

5
7
8
13
14
2
3
6
2
24
32
33
1
12
16
15
16
17
2
6
12
13
1
1
7
1
3
7
12
1
5
5
6
7
10

Pārskats par Jumurdas pagasta teritorijas plānojuma izstrādi

1,6
0,1
2
0,4
0,7
0,8
4,3
3
0,8
0,6
0,5
0,2
0,6
0,7
1,8
1,1
0,3
0,3
1,2
1,1
0,1
0,3
2
2
3,4
16,2
1,1
2,7
0,4
1,6
0,4
1,1
0,4
0,4
0,1

70600010050
70600010050
70600010050
70600010050
70600010050
70600010050
70600010050
70600010050
70600010050
70600010050
70600010050
70600010050
70600010050
70600010050
70600010050
70600010050
70600010050
70600010050
70600010050
70600010050
70600010050
70600010050
70600010050
70600010050
70600010050
70600010050
70600010050
70600010050
70600010050
70600010050
70600010050
70600010050
70600010050
70600010050
70600010050
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7602
412
360
7602
412
362
7602
412
362
7602
412
362
7602
412
369
7602
412
369
7602
412
369
7602
412
369
7602
412
372
7602
412
376
7602
412
376
7602
412
376
7602
412
376
7602
412
379
7602
412
379
7602
412
379
7602
412
379
7602
412
379
7602
412
379
7602
412
380
7602
412
380
7602
412
380
7602
412
380
7602
412
381
7602
412
381
7602
412
381
7602
412
381
7602
412
381
7602
412
381
7602
412
381
7602
412
382
7602
412
387
7602
412
387
7602
412
387
4. Vispārējās prasības

11
6
20
26
7
8
16
21
24
11
12
15
24
1
4
10
20
27
28
1
2
3
31
1
2
5
6
14
15
16
1
1
4
9
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0,4
2,4
1,6
0,1
0,4
0,4
0,5
0,4
3,6
0,4
1
0,6
0,5
3,8
0,3
0,3
0,2
0,3
0,2
3,6
0,4
0,1
4,6
0,7
1,5
1,1
3,3
0,4
0,8
0,7
1,5
0,7
1,3
2,5

70600010050
70600010050
70600010050
70600010050
70600010050
70600010050
70600010050
70600010050
70600010050
70600010050
70600010050
70600010050
70600010050
70600010050
70600010050
70600010050
70600010050
70600010050
70600010050
70600010050
70600010050
70600010050
70600010050
70600010050
70600010050
70600010050
70600010050
70600010050
70600010050
70600010050
70600010050
70600010050
70600010050
70600010050

ĥemts vērā.
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4.1. Jebkādas darbības plānojuma teritorijā, kas ietekmē LVM
apsaimniekojamo teritoriju, mežaudzes vai ainas stāvokli tajā,
saskaĦojamas ar A/S „Latvijas valsts meži”.
Tiks iesniegts.
5. Citas prasības
5.1. pēc teritorijas plānojuma izstrādes un galīgās apstiprināšanas,
lūgums iesniegt LVM atbildīgajam pārstāvim(Anitai Lucai, e-pasta
adrese: a.luca@lvm.lv) teritorijas plānojuma dokumentāciju, kas
sagatavota .dgn failu formātā.
NOSACĪJUMI
1. Objekta apraksts
Teritorijas plānojuma objekts ir Madonas rajona Jumurdas pagasts
Teritorijas plānojums ietver A/S „Latvijas valsts meži”
apsaimniekošanā esošās zemes Rietumvidzemes, ZiemeĜlatgales un
Vidusdaugavas mežsaimniecībās. Vidusdaugavas mežsaimniecībā
3.Kokneses iecirknis apsaimnieko Jumurdas pagasta teritoriju 121,4
ha.
Zemju klasifikācija (ha)
Mežs Purvi Lauces Pārpl.klaj.
CeĜi Stigas Grāvji
118,4
0
1,2
0,9
0
0,9
0
2. Izmantošanas mērėi.
2.1. Lūdzam ietvert teritorijas plānojumā atĜauju izmantot
zemes izmantošanas mērėiem:
01-lauksaimniecība
02-mežsaimniecība
Nepieciešamības gadījumā, A/S
„Latvijas valsts meži” lūgs
attiecīgajā situācijā atbilstību teritorijas plānojumam, vai lūgs
iestrādāt teritorijas plānojumā veicot zemes lietošanas mērėa maiĦu
saskaĦā ar 2001.gada 31.jūlija MK noteikumiem Nr.344 „Nekustamā
īpašuma lietošanas mērėa noteikšanas un sistematizācijas kārtību”,
atbilstošu zemes lietošanas mērėi platībām, kurās notiekošā
ekonomiskā darbība neatbilst nekustamā īpašuma Valsts kadastra
reăistrā reăistrētajam zemes lietošanas mērėim.
Teritorijas plānojumā lūdzam Ħemt vērā to, ka A/S „Latvijas valsts
meži” korporatīvā stratēăija paredz palielināt zemju platības
Pārskats par Jumurdas pagasta teritorijas plānojuma izstrādi
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iegādājoties nekustamos īpašumus bez apbūves un veikt pašreiz
esošo un nākotnē iegādāto lauksaimniecībā izmantojamo zemju
transformēšanu uz meža zemēm, palielinot ar mežu apklātās platībās.
Būs nepieciešama zemju transformācija un nekustamā īpašuma
lietošanas mērėa maiĦa.
2.2. Lūdzam Ħemt vērā to, ka A/S „Latvijas valsts meži” korporatīvā
stratēăija paredz arī būvēt, rekonstruēt infrastruktūras objektus
(ceĜus, meliorācijas sistēmu). Lūdzam norādīt esošajiem A/S
„Latvijas valsts meži” teritorijām kādus saimnieciskus
ierobežojumus, lietošanas mērėa aizliegumus u.t.t. Jumurdas
pagastā atrodas un paredzami būvēt, rekonstruēt LVM Mežs
Vidusdaugavas mežsaimniecības uzĦēmuma ceĜi (sk.
kartogrāfiskā materiālā).
2.3. Jumurdas pagastā atrodas LVM Mežs Vidusdaugavas
mežsaimniecībā
apmežošanai
paredzētās
teritorijas
(80.kvartālā). teritorijas plānojumā lūdzam Ħemt vērā, to, ka
A/S „Latvijas valsts meži” korporatīvā stratēăija paredz
palielināt zemju platības iegādājoties nekustamos īpašumus bez
apbūves un veikt pašreiz esošo un nākotnē iegādāto
lauksaimniecībā izmantojamo zemju transformēšanu uz meža
zemēm (apmēram 75 % no lauksaimniecībā izmantojamām
zemēm), palielināt apmežojamās platībās. Būs nepieciešama
zemju transformācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērėa
maiĦa.
3. Vides aizsardzības prasības.
Izstrādājot
teritorijas
plānojumu
lūdzam
ievērot
LR
05.02.1997.likumā „Aizsargjoslu likums”, LR likumā „Par īpaši
aizsargājamām dabas teritorijām”, LR 16.03.2000.likumā „Sugu un
biotopu aizsardzības likums”, kā arī LR Ministru kabineta noteikumos
Nr.45
„Mikroliegumu
izveidošanas,
aizsardzības
un
apsaimniekošanas noteikumi” noteiktās vides aizsardzības prasības.
Jaunās aizsargājamās teritorijas Jumurdas pagastā Vidusdaugavas
mežsaimniecības teritorijā.
Aizsargājamo ainavu apvidus Vestiena
121,4 ha
Lūdzam iestrādāt teritorijas plānojumā esošo aizsargājamo dabas

Pārskats par Jumurdas pagasta teritorijas plānojuma izstrādi
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iekĜaušanu

TIAN
1.3.,
2.3.4.p. attiecībā
uz ceĜiem un
1.37.1.nod.meliorāciju.
Plānotie
ceĜi
iezīmēti kartē.
TIAN 2.4.3. p.
prasības.

Ir
iezīmētas
aizsargājamās
teritorijas kartēs
un dots pārskats
Paskaidrojuma
rakstā 3.10. nod.
Prasības TIAN
2.5.4. p.
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teritoriju.
Jumurdas pagasta teritoriālplānojumā, saskaĦojot ar Vides ministriju
un citām tās pakĜautībā, pārraudzībā un pārziĦā esošajām institūcijām,
kā arī sadarbojoties ar sabiedriskajām organizācijām un valsts
pārvaldes institūcijām ( Valsts meža dienestu), iestrādāt informāciju
par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām.
Lūdzam visus teritorijā esošos dabas aizsardzības objektus un to
robežas precizēt Valsts meža dienesta Madonas virsmežniecībā, kura
uztur un kārto Meža valsts reăistru.
4. Vispārējās prasības.
Jebkādas darbības plānojuma teritorijā, kas ietekmē LVM
apsaimniekojamo teritoriju, mežaudzes vai ainavas stāvokli tajā,
saskaĦojamas ar A/S „Latvijas valsts meži” kā valsts meža zemju
apsaimniekotāju.
Pamatojoties uz LR likumu „Par atkritumu apsaimniekošanu”,
sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Jumurdas pagastā organizēt tā,
lai novērstu vajadzību veidot nelegālas izgāztuves valsts meža zemju
platībās.
Pašvaldības plānojumā neradīt apstākĜus, kas padarītu apgrūtinātu vai
neiespējamu piekĜuvi valsts meža masīviem saimnieciskās darbības
realizācijas nolūkos.
5. Citas prasības.
5.1. meža apsaimniekošanas režīmu un saimnieciskās izmantošanas,
ekoloăiskās vai sociālās nozīmes prioritāros mērėus nosaka
Meža likums un citi normatīvie akti.
5.2. Neplānot un nenoteikt ierobežojumus, kā arī neveikt cita veida
plānošanas aktivitātes, kuras var noteikt pagasta pašvaldību
teritoriju attīstības plāni un citu institūciju plānojumi attiecībā uz
uzĦēmumam valdījumā un/vai īpašumā esošajām valsts meža
zemēm, bez zemes tiesiskā valdītāja, A/S „Latvijas valsts meži”
saskaĦojuma.
5.3. Lūdzam pēc teritorijas plānojuma izstrādes un galīgās
apstiprināšanas iesniegt LVM atbildīgajam pārstāvim
V.Malašenokai, e-pasts v.malasenoka@lvm.lv. Teritorijas
plānojuma dokumentāciju, kas sagatavota .pdf vai dgn.faila
Pārskats par Jumurdas pagasta teritorijas plānojuma izstrādi

Tika Ħemts vērā.

TIAN 1.20.2. p.

ĥemts vērā
ĥemtas vērā.

Tiks
iesniegta
pdf
un
vektordatu
formātā
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plānojuma dokumentāciju, kas sagatavota .pdf vai dgn.faila
formātā uz CD nesēja.

8.

Madonas
Reăionālā
Vides
pārvalde

20.02.2006.
Nr.1-08/508

28.03.
2006.
Nr.65.27/621

28.03.2006.

Novērtēt dabas resursu izmantošanu un piesārĦojuma slodzes ietekmi
uz vidi, tās prognozi nākotnē:
1. ūdeĦu piesārĦojums
2. gaisa piesārĦojums
3. trokšĦa, vibrācijas un smaku piesārĦojums.
4. augsnes un grunts piesārĦojums
5. dabas resursu izmantošana
6. atkritumu apsaimniekošana.
7. piesārĦotās un potenciāli piesārĦotās vietas.
Attēlot un noteikt:
1. Virszemes ūdeĦu sateces baseinu un ūdenstilpju izvietojumu,
2. Upju un ezeru aizsargjoslas un tauvas joslu.
3. Vides Aizsargjoslu likumā noteiktās visa veida aizsargjoslas
(vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas, ekspluatācijas,
sanitārās un drošības aizsargjoslas).
4. Rekrēcijas un tūrisma infrastruktūras teritorijas, objektus un
resursus.
5. Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, kā parkus, dižkokus,
ăeometriskos objektus u.tml.
6. Īpaši vērtīgās ainaviskās teritorijas. Paredzēt to detālplānojumu un
apbūves noteikumu izstrādi.
7. Dabisko mežu biotropu un īpaši aizsargājamo meža iecirkĦu
teritorijas.
8. Īpaši vērtīgās lauksaimniecībā izmantojamās teritorijas un
meliorētās zemes.
9. SavvaĜas dzīvnieku iežogoto platību teritorijas (briežu dārzi,
savvaĜas putnu un kažokzvēru fermas u.tml.).
10. Hidrotehniskās būves (aizsprosti u.c. ūdensteču regulēšanas
ietaises).
11. Rūpnieciskās ražošanas teritorijas, kas rada paaugstinātu
piesārĦojumu vidē.
12. Lielākos lauksaimniecības produkcijas ražošanas uzĦēmumus
(govju, cūku fermu u.c.), to ietekmi uz vidi.

Pārskats par Jumurdas pagasta teritorijas plānojuma izstrādi

Paskaidrojuma
rakstā 3.3., 3.4.,
3.5., 3.11. nod.
Kartē iezīmētas
piesārĦotās
un
degradētās
teritorijas.

Paskaidrojuma
raksts 3.3.1. nod.
Attēlotas kartē,
TIAN 1.29. p.
Kartē, prasības
TIAN 2.2.3.p.
Kartē, prasības
TIAN 2.5.4.p.
TIAN
1.37.5.,
2.5.4.p.
Kartē attēlotas.
Meliorētās zemes
kartē.
Viesaku briežu
dārzs kartē.
Nav būvju.
Pask.r.
3.11.2.nod.
Nav
lielu
uzĦēmumu.
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13. Paaugstinātas bīstamības un riska teritorijas un objektus (bijušās
un esošās degvielas uzpildes stacijas un noliktavas, minerālmēslu
noliktavas u.tml.).
14. Perspektīvo degvielas uzpildes staciju izvietojumu pie valsts un
rajona nozīmes ceĜiem, saskaĦot to ar Madonas rajona teritorijas
plānojumu.
15. PiesārĦotās un rekultivētās teritorijas, paredzēt to sanāciju.
16. TrokšĦa un cita veida videi kaitīgu traucējumu zonējumi.
17. Atkritumu apsaimniekošanas sistēma: savākšanas un glabāšanas
vietas, dalītās atkritumu sistēmas ieviešanu, Kokapstrādes
atkritumu uzglabāšanas vietas. Paredzēt rekultivāciju un
degradēto vietu sanāciju.
18. Ūdens Ħemšanas (arī bezsaimnieka un pazemes ūdeĦu kvalitāti
apdraudošās vietas, bojātās dziĜurbuma akas) vietas. Ūdens
attīrīšanas būves.
19. NotekūdeĦu attīrīšanas iekārtas un novadīšanas vietas. Samazināt
piesārĦojumu no punktveida avotiem.
20. Zemes dzīĜu nogabalu, derīgo izrakteĦu atradĦu un izstrādes
karjeru teritorijas. Paredzēt izstrādāto karjeru un zemes dzīĜu
ieguves rezultātā degradēto teritoriju rekultivāciju.
21. Būvniecībai nelabvēlīgas un augsnes erozijai pakĜautas teritorijas.
22. Teritorijas, kurās nav pieĜaujama zemju transformācija.
23. Dabas pamatĦu teritorijas.

9.

VAS
Latvijas
20.02.2006.
valsts ceĜi
Vidzemes Nr. 1-08/510
reăiona
Madonas
nodaĜa

10 A/S
Latvenergo
20.02.2006.
Sadales tīli
ZiemeĜaust Nr. 1-08/522

22.02.
2006.
Nr.0112/68

03.03.
2006.

24.02.2006.

03.03.2006.

VAS „Vidzemes ceĜi (filiāles Madonas 10.CP) valdījumā atrodas
nekustamais īpašums ar kadastra Nr.7060-003-0135 un nosaukumu
„Karjers Jumurda” 6,73 ha platībā, kurš sastāv no diviem zemes
gabaliem ar kadastra apzīmējumiem 7060-006-0135 un 7060-0030186 un kurš tiek izmantots un arī turpmāk tiks izmantots smiltsgrants materiāla ieguvei. Īpašuma adrese „Karjers Jumurda, Jumurdas
pagasts, Madonas rajons. Īpašnieks – Latvijas valsts Latvijas
Republikas satiksmes ministrijas personā. Tiek risināts jautājums par
īpašuma pārĦemšanu no satiksmes ministrijas.
Izstrādājot teritoriālo plānojumu, Jumurdas pagasta teritorijā, jāievēro
sekojoši A/S „Latvenergo” filiāles „ZiemeĜaustrumu elektriskie tīkli”
nosacījumi:
1. Esošo elektrotīklu un būvju novietojumam jāatbilst pastāvošo

Pārskats par Jumurdas pagasta teritorijas plānojuma izstrādi

Piezīmes par
iekĜaušanu
Attēlots
DUS,
TIAN 1.37.4.p.

Netiek
plānoti
jauni DUS.
Attēlotas kartē.
Pask.r. 3.1.n.
Paskaidr. raksts
3.11.3. nod.
Pārstrādā šėeldā.
Paskaidrojuma
raksts 3.4., 7.1.1.
nodaĜas
TIAN 1.14.2.p
Paskaidr. raksts
3.5.nod. TIAN
1.27., 2.4.4. p.
TIAN 1.37.9.n.
TIAN 2.4.1.6)a
TIAN 1.22.p.
Karjers iezīmēts
kartē. Paskaidr.
raksts 3.5. nod.,
prasības izstrādei
un rekultivācijai
TIAN 2.4.4. p.

Elektrolīnijas un
to aizsargjoslas
attēlotas kartē.
Paskaidr. raksts
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rumu
reăions

11

12

13

SIA
Latvijas
Mobilais
telefons

Valsts
Zivsaimni
ecības
pārvalde
VAS
Latvijas
Gaisa
Satiksme

20.02.2006.
Nr. 1-08/514

20.02.2006.
Nr. 1-08/519

20.02.2006.
Nr.1-08/520

01.03.2006
Nr.Z/856

07.03.2006
Nr.03/254

03.03.2006
Nr.03/232

saĦemšanas
datums

Nosacījumi vai informācija

elektrotīklu izbūves noteikumu un Latvijas būvnormatīvu
prasībām.
2. Teritoriālajā plānojumā jāuzrāda esošo un perspektīvo elektrotīklu
izveidošanas zonas.
3. Plānojot projektējamo objektu izvietojumu, atkarībā no to
elektriskās slodzes lieluma, rakstura un režīma, paredzēt zemes
gabalus transformatoru apakšstaciju (TP/KTP) izvietošanai.
TP/KTP izvietot pēc iespējas tuvāk slodžu centriem projektējamo
ceĜu, ielu malās, kur būtu brīva pieeja un piebraukšana
apkalpojošam personālam jebkurā diennakts laikā.
4. Teritoriālo plānojumu atbilstoši MK „Noteikumiem par teritorijas
plānojumiem” noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai ZiemeĜu
austrumu elektriskajos tīklos un Madonas elektrisko tīklu rajonā.
Sakarā ar Jūsu 20.02.2006.vēstuli Nr.1-08/514 par Madonas rajona
Jumurdas pagasta teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu
02.03.2006. informējam, ka Madonas rajona Jumurdas pagasta teritorijā neatrodas
„Latvijas Mobilais telefons” SIA piederoši nekustamie īpašumi.
Informējam, ka Latvijas Mobilais telefons SIA Madonas rajona
Jumurdas pagasta teritorijā 2006.gadā neplāno izvietot jaunas bāzes
stacijas. Izstrādājot Madonas rajona Jumurdas pagasta teritorijas
plānojumu, lūdzam paredzēt iespēju pagasta teritorijā uzstādīt un
ekspluatēt publiskā mobilo elektronisko sakaru tīkla iekārtas un ar to
saistītās inženierkomunikācijas, iespēju robežās paredzēt esošu
komunikāciju-elektroapgādes tīklu un piebraucamo autoceĜu tuvumā.
Atbildot uz Jūsu vēstuli Nr.1-08/519, Valsts zivsaimniecības pārvalde
lūdz Jumurdas pagasta padomi, izstrādājot Jumurdas pagasta
plānojumu,
rast iespēju saglabāt līdzšinējās zvejas un makšėerēšanas
10.03.2006.
iespējas Jumurdas ezerā, kā arī Ħemt vērā faktu, ka Jumurdas ezers,
saskaĦā ar Civillikuma pielikumu ir iekĜauts publisko ezeru skaitā.
VAS „Latvijas Gaisa satiksme” ir ieplānojusi 2007.-2008.gadā, mums
piederošā īpašumā (Lokācijas komplekss „Alenija”, Jumurdas pagastā
15.03. 2006. „Ezerlīčos”), veikt savu tehnisko resursu izsmēlušā lokatora
nomaiĦu.Pagasta detālplānojumā būtu vēlams 5 (piecu) km. Rādiusā
ap objektu ierobežot masīvo daudzstāvu ēku un būvju celtniecību ar
augstumu virs 240 metriem no jūras līmeĦa.
Pārskats par Jumurdas pagasta teritorijas plānojuma izstrādi

Piezīmes par
iekĜaušanu
7.3. nod., TIAN
1.14.4. p.

Sakaru līnijas un
to aizsargjoslas
attēlotas kartē.
Paskaidr. raksts
7.2. nod., TIAN
1.14.5. p.

Paskaidr.raksts
3.3.7. nod TIAN
1.28., 2.4.2. p.

Daudzstāvu
apbūve
netiek
plānota.
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15

VZD
Vidusdaugavas
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20.02.
2006.
1-08/523

27.02.2006
Nr.2A6.1/437/
388

29.02.2006.
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VUGD Madonas brigādes prasības ugunsdrošības nodrošināšanas
jomā, kuras jāĦem vērā Jumurdas pagasta teritorijas plānojuma
izstrādāšanai:
- JāĦem vērā Aizsargjoslu likumu, kā arī ekspluatācijas un drošības
aizsargjoslu noteikšanas metodiku;
- JāĦem vērā LBN 201-96 „Ugunsdrošības normas”, kā arī citu spēkā
esošo normatīvo aktu prasības par piebrauktuvēm un caurbrauktuvēm
ugunsdzēsības un glābšanas tehnikai, veidojot perspektīvo ceĜu un
pagastu ielu shēmas;
- JāĦem vērā spēkā esošo normatīvo aktu prasības par ugunsdrošības
atstarpēm starp dažādu ugunsdrošības pakāpju un funkcionālās
nozīmes ēkām un būvēm;
- JāĦem vērā pagasta teritorijas ārējās ugunsdzēsības ūdensapgādes
nodrošinājums saskaĦā ar LBN 222 -99 „Ūdensapgādes ārējie tīkli un
būves” prasībām;
- Jāparedz pagasta teritorijā strādājošo un paaugstinātas bīstamības
zonā dzīvojošo cilvēku apziĦošanas sistēmu izveidi avārijas un
ārkārtēju situāciju gadījumā;
- Jāparedz rūpniecisko avārijas risku novērtējumu ar rūpniecisko
avārijas novērtēšanas programmu paaugstinātas bīstamības objektos,
kā arī objektu avārijas gatavības un civilās aizsardzības pasākumu
plānu izstrāde un pagasta apbūves attīstību;
- Jāizvērtē teritorijas apkalpojošā ugunsdzēsības depo funkcionēšanas
materiāli tehniskās bāzes nodrošinājums saskaĦā ar likumiem
„Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumu” un „Civilās aizsardzības
likumu” un citiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
- Pielietoto terminu un definīciju, kā arī jēdzienu skaidrojumam
jāatbilst spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
Pamatojoties uz Jūsu pieprasījumu iesniedzam LR Valsts zemes
dienesta nosacījumus un ieteikumus teritorijas plānojumam:
- Teritorijas plānojuma grafisko daĜu izstrādāt digitālā veidā,
vektordatu formā 1992.gada Latvijas koordinātu sistēmā (LKS-92) ar
mēroga noteiktību 1:10000.
- Apdzīvotu vietu teritorijā plānojuma grafisko daĜu izstrādāt digitālā
veidā LKS-92 sistēmā ar M 1:2000 vai M 1:5000 noteiktību, ja ir

Pārskats par Jumurdas pagasta teritorijas plānojuma izstrādi

Piezīmes par
iekĜaušanu
Paskaidr. raksts
3.12.nod. TIAN
1.37.4. p.

Ievērots
M1:5000
noteiktība
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veidā LKS-92 sistēmā ar M 1:2000 vai M 1:5000 noteiktību, ja ir
pieejama atbilstoša mēroga kartogrāfiskā pamatne.
- Teritorijas plānojuma un to grozījumu izstrādāšanā izmantot aktuālu
Nekustamā īpašuma valsts kadastra grafisko un teksta informāciju, ko
izsniedz VZD reăionālā nodaĜa.
- Teritorijas plānojumā nosakāmas un grafiskā materiālā attēlojamas
visas aizsargjoslas saskaĦā ar „Aizsargjoslu likumu”33.panta 1.daĜu
un attiecīgiem MK noteikumiem, kuri nosaka aizsargjoslu noteikšanas
metodiku, kā arī īpaši aizsargājamos dabas objektus, vides un dabas
resursu, sanitārās, ekspluatācijas un drošības aizsargjoslas t.sk.to
objektu aizsargjoslas, kuri izvietoti ārpus plānojuma teritorijas, bet
aizsargjoslas zona atrodas plānojuma teritorijā.
- Teritorijas plānojuma grafiskās daĜas aizsargjoslu sadaĜas izstrādei
izmantot VZD ieteikumus teritorijas plānojuma grafiskās daĜas
aizsargjoslu sadaĜas izstrādei.
- Teritorijas plānojuma grafisko daĜu saskaĦot ar blakus esošajām
pašvaldībām, lai nebūtu aizsargjoslu līniju nesavienojamība.
Izstrādātais teritorijas plānojums atzinuma sniegšanai, kurā ietverti
grafiskie materiāli (digitālā veidā, vektordatu formā LKS-92
koordinātu sistēmā uz elektroniskā datu nesēja un manuālā veidā
iesietā sējumā), iesniedzams VZD reăionālajā nodaĜā.
- Pašvaldībā apstiprināts eksemplārs, kurā ievietoti grafiskie materiāli
(vektordatu formā digitālā veidā LKS-92 koordinātu sistēmā uz
elektroniskā datu nesēja un manuālā veidā iesietā sējumā)
iesniedzams VZD reăionālajā nodaĜā divu nedēĜu laikā pēc teritorijas
plānojuma spēkā stāšanās, klāt pievienojot pašvaldības lēmuma kopiju
un
informāciju
par
publicēšanu
laikrakstā
„Latvijas
Vēstnesis”(datums, numurs).

16

17

CeĜu
satiksmes
drošības
direkcija
VMD
Madonas

20.02.2006.
Nr.1-08/512

20.02.2006.

06.03.2006
Nr.744

08.03.2006.

Piezīmes par
iekĜaušanu
Jumurdas c.
Uz 01.01.2006.,
kas precizēta uz
01.01.2007.
Ir attēlots

ĥemti
vērā
esošie
objekti
blakus pašvald.
Izpildīts.

Tiks izpildīts.

Atbildot uz Jūsu pieprasījumu informējam, ka Jūsu vēstulē minētie ĥemts vērā.
jautājumi ir VAS „Latvijas Valsts ceĜi” (iepriekšējais nosaukums
„Latvijas autoceĜu direkcija”) http://www.lad.lv kompetencē. Pēc
informācijas lūdzu griezties VAS „Latvijas valsts ceĜi” Vidzemes
reăiona Madonas nodaĜā Saules ielā 16.
SaskaĦā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.883 „Vietējās
pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” no 19.10.2004., plānojot
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pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” no 19.10.2004., plānojot
atĜauto izmantošanu jāĦem vērā noteikumu 4.punktā minētie
teritorijas apstākĜi. Atbildot uz Jumurdas pagasta padomes vēstuli
Nr.1-08/524 no 2006.gada 20.februāra, Madonas Virsmežniecība kā
valsts pārvaldes institūcija, kas uzrauga meža apsaimniekošanas
normatīvo aktu ievērošanu, vēlas vērst plāna izstrādātāju uzmanību uz
vairākiem būtiskiem teritorijas apstākĜiem, kurus nepieciešams Ħemt
vērā:
1. Jumurdas pagastā atrodas vairākas īpaši aizsargājamās dabas
teritorijas:
- aizsargājamo ainavu apvidus „Vestiena”,
- dabas liegums „Jumurdas ezers”
Šīm teritorijām pašreiz nav izstrādātas dabas aizsardzības plāns un
individuālie izmantošanas un apsaimniekošanas noteikumi, līdz ar to
teritorijas izmantošanu regulē MK noteikumi Nr.415 „Īpaši
aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas
noteikumi” no 22.07.2003.
- dabas liegums „Palšu purvs”
dabas liegumam ir izstrādāts dabas aizsardzības plāns (apstiprināts ar
VIDM rīkojumu Nr.212 no 16.06.2005.), „Īpaši aizsargājamo dabas
teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” no
22.07.2003.
Ar shēmām, kurās atzīmētas dabas parku robežas, var iepazīties
Madonas virsmežniecībā Cesvainē, Dārzu ielā 4 vai ĒrgĜu mežniecībā
ĒrgĜu pagasta „CeriĦos”. Likums „Par īpaši aizsargājamām dabas
teritorijām”21.pants nosaka, ka veicot teritoriālo plānošanu, jāievēro
aizsargājamās teritorijas izvietojums, tās aizsardzības un
izmantošanas noteikumi, kā arī dabas aizsardzības plāns.
2. Teritorijas plānojumā nepieciešams atzīmēt aizsargjoslas (500 m
zonu) ap kultūras pieminekĜiem, un teritorijas izmantošanu plānot
saskaĦā ar normatīvos aktos atĜautajām darbībām šajā zonā.
Jumurdas pagastā atrodas 7 valsts nozīmes aizsargājamiem
kultūras (arheoloăijas) pieminekĜi.
Saimniecisko darbību kultūras pieminekĜu teritorijā un to aizsargjoslā
regulē Likums „Par kultūras pieminekĜu aizsardzību” un „Grozījumi
likumā „Par kultūras pieminekĜu aizsardzību” un „Aizsargjoslu

Pārskats par Jumurdas pagasta teritorijas plānojuma izstrādi

Piezīmes par
iekĜaušanu

Iezīmētas kartē,
aprakstītas
Paskaidrojuma
rakstā 3.1. nod.,
prasības TIAN
2.4.1., 2.5.4. nod.

Atzīmētas kartē,
apraksts
Paskaidrojuma
rakstā 3.13. nod.,
prasības TIAN
2.5.,
1.24.,
1.29.1.c) p.
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Piezīmes par
iekĜaušanu

likums” (8.un 38.punkts).
N.p.k.
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725

Nosaukums
AizbetĦu apmetne
AizbetĦu senkapi (Mājas
kalns)
DreimaĦu senkapi (Krievu
kapi)
SīĜi Badakmens-kulta vieta
Cirstu skanste(Valvītes)
Vējavas pilskalns
Tjaku- Viesaku senkapi
(Velna klāpji)

Vieta
Jumurdas pagastā pie Aizbetnēm
Jumurdas pagastā pie Aizbetnēm
Jumurdas pagastā pie DreimaĦiem
Jumurdas pagasta pie bij.SīĜiem
Jumurdas pag.pie Cirstiem
Jumurdas pagastā pie Pilskalniem
Jumurdas pagastā starp Tjakiem un
Viesakām

3. Teritorijas plānojumā vēlams atzīmēt aizsargjoslas gar upēm un
ap ezeriem atbilstoši „Aizsargjoslu likuma” 7.panta prasībām,
teritorijas izmantošanu plānojot saskaĦā ar pieĜaujamām darbībām
aizsargjoslās. Ar upju sarakstu, kurām noteikta aizsargjosla,
variepazīties Madonas reăionālajā vides pārvaldē.
Mežsaimniecisko darbību aizsargjoslās un aizsargzonās regulē arī
MK noteikumi Nr.89 „Dabas aizsardzības noteikumi meža
apsaimniekošanā”no 08.05.2001.
4. Teritorijas plānojumā vēlams atzīmēt aizsargjoslas ap purviem
(atbilstoši
„Aizsargjoslu
likuma”7.1.pantam).
Teritorijas
izmantošanu aizsargjoslās plānot Ħemot vērā prasības Ministru
kabineta noteikumos Nr.89 „Dabas aizsardzības noteikumi meža
apsaimniekošanā”. No 08.05.2001.
5. Jumurdas pagastā meža zemēs
2003.gadā noteikts 1
mikroliegums 38,1 ha platībā īpaši aizsargājamās putnu sugas
(medĦa) aizsardzībai (Mikrolieguma buferzona 76,0 ha),
koordinātes : X=600548y-6314497.Lēmums un mikroliegumu
shēma Jumurdas pagasta padomei tika nosūtītas pēc lēmumu
pieĦemšanas.
Teritorijas izmantošana jāplāno Ħemot vērā prasības Ministru
kabineta noteikumos Nr.45 „Mikroliegumu izveidošana,
aizsardzības un apsaimniekošanas noteikumi ”no 30.01.2001.
Mikroliegumu izveidošanas, aizsardzības un apsaimniekošanas
noteikumi”nosaka, ka informāciju par mikroliegumā esosšo īpaši
Pārskats par Jumurdas pagasta teritorijas plānojuma izstrādi

Atzīmētas kartē,
minētas
TIAN
1.29.1. p.

Atzīmētas kartē,
TIAN 2.4.1. p.

Iezīmēts kartē,
minēts
Paskaidrojuma
rakstā
3.10.4.
nod.,
prasības
TIAN 2.5.4. p.

60

N.
p.
k.

Institūcija

pieprasīšanas
datums

izsūtīšanas
datums

saĦemšanas
datums

Nosacījumi vai informācija

Piezīmes par
iekĜaušanu

aizsargājamo sugu un biotopu atradnēm drīkst izplatīt tikai ar
Latvijas vides, ăeoloăijas un metreoloăijas aăentūras atĜauju.
6. Izstrādājot plānojumu Jumurdas pagasta teritorijai, vēlams
pieĦemt konceptuālu lēmumu par koku rindu stādījumiem un
citām alejām pagasta teritorijā. ěoti pozitīvi būtu vērtējam iespēja
atzīmēt plānā visas nozīmīgākās alejas un koku rindu stādījumus,
kā arī lēmuma pieĦemšana par to iespējamo apsaimniekošanu vai
aizsardzību. Pieaugušu un vecu koku stādījumiem ir ne vien
nozīmīga ainaviska vērtība, bet tiem ir arī noteikta loma kā dzīvo
organismu dzīvotnei bioloăiskās daudzveidības uzturēšanas
procesos. Šajā sakarā Latvijas Entomoloăijas biedrība ir
izstrādājusi
rekomendācijas
bioloăiski
veco
koku
apsaimniekošanai.
7. Latvijas Republikā līdz 2000.gadam 1.janvārim meži iedalīti
kategorijās un tajos noteikti arī īpaši aizsargājamie iecirkĦi.
Saimnieciskajos mežos tika izdalīti 26 veidu īpaši aizsargājamie
iecirkĦi. Viens no iecirkĦu veidiem bija „citi parki un
dendroloăiskie stādījumi”, kas tika izdalīti pēc pašvaldības
apstiprināta saraksta vai taksatora ieskatiem. MK noteikumu
Nr.89 „Dabas aizsardzības noteikumi meža apsaimniekošanā” no
08.05.2001.22.punktā noteikts, ka īpaši aizsargājamo iecirkĦu
statuss Meža valsts reăistrā tiek saglabāts līdz atbildīgās
institūcijas lēmuma pieĦemšanai par mikrolieguma izveidošanu
vai īpaši aizsargājamā iecirkĦa statusa atcelšanu. Pamatojoties uz
minētajiem noteikumiem, tika veikta īpaši aizsargājamo iecirkĦu
inventarizācija. Apsekojot daĜu īpaši aizsargājamo iecirkĦu,
privāto mežu īpašniekiem mežos Jumurdas pagasta teritorijas,
konstatēts, ka vairumā gadījumu nav konstatēts aizsardzībai
pieĜaujamas dabas vērtības un īpaši aizsargājamā iecirkĦa statuss
ir atcelts, bet četrām teritorijām piešėirts vietējās nozīmes parka
nosaukums. Meža valsts reăistrā kā vietējās nozīmes parks
atzīmēts „Pārsteigumkalns” -7060-008-0004(4,7 ha); 7060-0080010(7,8 ha). Teritorijas apsaimniekošana regulē MK noteikumi
Nr.415 „Īpaši aizsargājamo
dabas teritoriju vispārējie
aizsardzības un izmantošanas noteikumi”no 22.07.2003., kas
attiecas uz dabas parkiem. Pielikumā rekomendācijas uz
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lauksaimniecības zemēm un stādījumos augošo bioloăiski vecu
koku (dižkoku) apsaimniekošanai uz 3.lp.
Latvijas Entomoloăijas biedrība.
Rekomendācijas uz lauksaimniecības zemēm un stādījumos augošu
bioloăisku vecu koku (dižkoku) apsaimniekošanai.
Daudzas dabas vērtības ir saistītas ar vecajiem kokiem, it īpaši
dižkokiem, kas aug gan kā atsevišėi koki uz lauksaimniecības zemēm,
gan lauku parkos, gan alejās. Tie ir arī nozīmīga dzīvesvieta daudzu
augu un dzīvnieku sugām: ėērpjiem, piepēm un citām koksnes sēnēm,
kukaiĦiem un citiem bezmugurkaulniekiem, kā arī putniem,
sikspārĦiem un reizēm arī susuriem. Daži no minētajiem dzīvo uz
koku mizās, tās spraugās, citi lapotnē, bet daudziem vienīgā dzīves
vieta ir trupoša koksne. Kopējais sugu skaits, kas padzīvo vienu pašu
bioloăiski vecu koku, var sasniegt vairākus simtus. TamdēĜ ir
jāsabalansē dižkoku(arī potenciālo dižkoku un vienkārši bioloăiski
vecu koku) uz tiem dzīvojošo organismu saglabāšanas intereses. Ja ir
jāizsargā dižkoks, kurā vai uz kura mīt aizsargājamās sugas, bet šīs
sugas(lai arī retas) ir arī citos vecos kokos tuvākajā apkārtnē,
prioritāte dodama dižkoka kā indivīda saglabāšanai. Koka dzīves
ilgumu visvairāk ietekmē piepju un citu koksnes sēĦu klātbūtne. Retās
sugas parasti nav aktīvās koksnes noārdītājas, bez tam apkarot tās ir
praktiski nepieejami. Bet lai izvairītos no postošāko sugu iekĜūšanas,
der ievērot, ka koka veselības labad ir pēc iespējas jāizvairās no
jebkādas tā traucēšanas, tātad arī apzāăēšanas jāveic tikai pilnīgas
nepieciešamības gadījumos.
Koku vēlams saglabāt pat ja tas ir nokaltis. Tā ainaviskā un
kultūrvēsturiskā vērtība nav zudusi. Tā stumbrs var saglabāties
vairākus gadu desmitus, atsevišėos (dižkoku, dižpriežu) gadījumos
pat gadu simtus. Un visu šo laiku to turpinās apdzīvot dažādi
organismi, vienai sugai nomainot citu atkarībā no koka satrūdēšanas
pakāpes. Ja nepieciešams, koka pamatstumbru var apzāăēt, bet to
vēlams atstāt līdz tā pilnīgai satrūdēšanai. Šāds pasākums nodrošinās
mirušajā kokā dzīvojošo bezmugurkaulnieku, kā arī ėērpju, sēĦu un
citu organismu attīstību, iespējas tiem pabeigt attīstību un izplatīties
uz piemērotiem biotopiem. Šādi paskumi ir īpaši svarīgi, ja koka
tuvumā atrodas citi sugām piemēroti koki. Katru gadījumu, kad
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nepieciešamas manipulācijas ar koku vai koku grupu, ir nepieciešams
izvērtēt individuāli, izveidojot darba grupu, kurā tiktu iekĜauti dižkoku
un attiecīgo sugu speciālisti. Dižkoku, potenciālo dižkoku, bioloăiski
vecu koku un uz tiem dzīvojošo organismu dzīves vides ilgstošai
saglabāšanai būtu jāvadās pēc ieteikumiem:
- neveikt nekādas darbības koka sakĦu zonā(koka vainaga platībā, bet
ne mazāk kā 3 m rādiusā), kas var ietekmēt tā sakĦu sistēmu;
- ja kādreiz klajumā augušu koku tagad ieskauj jaunizauguši koki,
vēlams izcirst visus tos, kuri ieauguši vecā koka vainagā;
- pēc iespējas izvairīties no jebkādas koka apzāăēšanas, it īpaši nav
ieteicams nozāăēt masīvus zarus stumbra pamatdaĜā, līdz 2 m
augstumā no zemes;
- gadījumā, ja koka stāvoklis apdraud cilvēku veselību un dzīvību, vai
lai saglabātu vēl dzīvo koku ilgāk, pieĜaujamas sekojošas darbības:
bīstamo zaru nozāăēšana līdz tādam garumam, lai zars nelūztu no
sava svara; galotnes nozāăēšana pēc iespējas augstāk virs zemes vai
virs augstākā dobuma;
- dzīvas koksnes zāăēšana veicama tikai pavasarī, bet nokaltušas
koksnes –jebkurā gadalaikā;
- gadījumā, ja koks nokaltis, un, ja tas nepieciešams cilvēku drošības
apsvērumu dēĜ, pamatstumbru nozāăēt pēc iespējas augstāk un zarus
līdz tādam garumam, lai zars nelūztu no sava svara un mirušo koku
atstāt līdz tā pilnīgai satrūdēšanai; ja nepieciešams apzāăēšanu var
atkārtot;
- neveikt nekādas darbības, kas var izmainīt mikroklimatu koku
dobumos(dobumu aizmūrēšana, tīrīšana, piegružošana, ierobežot
cilvēku iekĜūšanu dobumā, paplašināšana un tamlīdzīgi);
- vietās, kur dobumos lien cilvēki, vai kuros dedzina uguni, tos
piesāķĦo ar sadzīves atkritumiem un tml., ap koku izveidot estētiski
izskatīgu nožogojumu;
- gadījumos, kad cilvēku drošības apsvērumu dēĜ koku, kurā dzīvo
aizsargājamās sugas, nepieciešams nozāăēt, koka atliekas
bezmugurkaulniekiem vai citiem organismiem pārvietojamas uz citu
vietu ar sugām piemērotu biotopu;
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- pie kokiem, kuros konstatētas briežvabole, ozolu dižkoksgrauzis,
lapkoku praulgrauzis vai gaismu mīlošas ėērpju sugas, veikt krūmu un
koku novākšanu tik lielā laukumā, lai koka stumbrs būtu labi saules
apspīdēts;
- „publiskās vietās” pie kokiem pievienot plāksnīti ar informāciju par
koka parametriem un kokā dzīvojošajām apdraudējām sugām un to
aizsardzībai nepieciešamajiem pasākumiem;
- katram kokam vai koku grupai, kurā konstatēta īpaši aizsargājamā
suga, vēlams izstrādāt individuālo apsaimniekošanas pasākumu plānu;
- koka nociršanas nepieciešamības vai tā izgāšanās/nolūšanas
gadījumā par to nekavējoties paziĦot sugu ekspertiem (skat.
kontaktadrešu sarakstu) un Gaujas NP administrācijai.
SaskaĦā ar MK 11.10.2005.noteikumu Nr.883 Vietējās pašvaldības
teritorijas plānošanas noteikumi 12.pantu Inspekcija sniedz
informāciju, nosacījumus un ieteikumus, kas ietverami teritorijas
plānojumā.
1. INFORMĀCIJA.
1.1. Jumurdas pagasta teritorijā atrodas kultūras pieminekĜi-objekti,
kas iekĜauti spēkā esošajā valsts aizsargājamo kultūras
pieminekĜu sarakstā, kuru 29.10.1998.apstiprinājusi LR Kultūras
ministrija ar rīkojumu Nr.128 (izraksts pielikumā).
1.2. SaskaĦā ar likuma Par kultūras pieminekĜu aizsardzību 23.pantu
un Aizsargjoslu likuma 8.pantu aizsardzības zona ap valsts
aizsargājamiem kultūras pieminekĜiem lauku teritorijā noteikta
ne mazāk kā 500 m, ja tā nav noteikta īpaši. Jebkura
saimniecisko darbību pieminekĜu aizsardzības zonā drī8kst veikt
tikai ar Inspekcijas atĜauju.
2. NOSACĪJUMI.
2.1. Plānojot teritorijas izmantošanu vai paredzot jebkāda veida
darbību kultūras pieminekĜos vai to aizsardzības zonās, sasitoši
sekojosī normatīvie akti:
- Likums Par kultūras pieminekĜu aizsardzību;
- MK 26.08.2003.noteikumi Nr.474 Noteikumi par kultūras
pieminekĜu aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju, valsts
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pirmpirkuma tiesībām un vidi degradējoša objekta statusa
piešėiršanu;
- Citi normatīvie akti, kuros ietverti kultūras pieminekĜu
aizsardzības jautājumi.
2.2. Kultūras mantojums iesaistāms teritorijas plānošanā, vadoties
pēc
nacionālās
programmas
„kultūra
2000-2010”
apakšprogrammas „Kultūras mantojums” nostādnēm.
2.3. Teritorijas plānojuma teksta daĜā ietverama informācija par
kultūras pieminekĜiem
šajā teritorijā: to uzskaitījums,
raksturojums, informācija par pieminekĜa pašreizējo stāvokli,
izpēti, un saglabāšanas pasākumiem. Aprakstu vēlams papildināt
ar objektu raksturojošo foto
2.4. Grafiskajā daĜā ar apzīmējumiem un numerāciju uzrādāmi
nekustamie kultūras pieminekĜi un aizsardzības zonas ap tiem.
Grafiskajam materiālam pievienojams skaidrojums (eksplikācija)
ar katra pieminekĜa nosaukumu un valsts aizsardzības numuru.
2.5. Kultūrvēsturiski nozīmīgus objektus, kas nav iekĜauti valsts
aizsargājamo pieminekĜu sarakstā, uzrādīt atsevišėi. Tiem
aizsardzības zona nav jāuzrāda.
3. IETEIKUMI.
3.1. Teritorijas plānojumā aizsardzības zonu izstrādes gaitā,
sadarbojoties ar Inspekcijas Arheoloăijas centra speciālistiem,
precizēt arheoloăisko pieminekĜu teritorijas plānojuma grafiskā
daĜā. Robežas nosakāmas vai precizējamas tiem objektiem,
kuriem uz patreizējo brīdi tās nav noteiktas.
3.2. Teritorijas plānojumā ap kultūras pieminekĜiem var izstrādāt
individuālās aizsardzības zonas, vadoties no
konkrētas
pieminekĜa atrašanās vietas un iespējamās ārējās vizuālās
ietekmes un pieminekĜa ainaviskās uztveres, atbilstoši MK
19.07.2003.noteikumiem
Nr.392
Kultūras
pieminekĜu
aizsargjoslu (aizsardzības zonu) noteikšanas metodika. Kultūras
piemineklim individuāli noteikta aizsardzības zona-samazināta
vai paplašināta, atbilstoši konkrētai situācijai dabā, Ĝautu
racionālāk plānot teritorijas izmantošanu un precizēt ar kultūras
pieminekĜa aizsardzību saistītos apgrūtinājumus.
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3.3. Ieteicams apzināt un teritorijas plānojumā uzrādīt pagastam
nozīmīgus objektus un teritorijas, kam piemīt kultūrvēsturiska
vērtība-ēkas, kultūrvēsturisku norišu vietas, ainaviski vērtīgas
kultūrvēsturiskās vides un dabas teritorijas, kas nav iekĜautas
spēkā esošajā valsts aizsargājamo kultūras pieminekĜu sarakstā.
Plānojot objektiem piemērotu izmantošanu, paredzēt tos iesaistīt
teritorijas kultūras potenciālā papildināšanā un pilnveidošanā.
Šādu objektu saglabāšana, aizsardzība un izmantošana regulējam
pašvaldības līmenī.
3.4. Jautājumos par kultūrvēsturisko mantojumu plānojumā teritorijā
konsultēties ar Madonas rajona valsts kultūras pieminekĜu
aizsardzības inspektoru Bruno PodiĦu(tel.4823844).
Kultūras pieminekĜi Jumurdas pagastā,
aizsargājamo kultūras pieminekĜu saraksta.
Valsts
1724.
1725.
6126.
6127.
1719.
1720.
1721.
1722.

Piemine
Valsts
Valsts
Valsts
Valsts
Valsts
Valsts
Valsts
Valsts

Piemi
arheolo
arheolo
arheolo
arheolo
arheolo
arheolo
arheolo
arheolo

Piemi
Vējavas
Tjaku-Viesaku
Zemnieku sēta
Akmens verstu
AizbetĦu
AizbetĦu senkapi
DreimaĦu
SīĜu badakmens
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nozīmes
Valsts
nozīmes

ăija
arheolo
ăija

Kulta vieta.
Cirstu skanste
(Valvītes)
viduslaiku
nocietinājums

bij.SīĜiem.
pie
Cirstiem

Noteikumi teritorijas plānojuma izstrādāšanai
Valsts autoceĜi
kartē,
Izstrādājot pagasta teritorijas plānojumu jāievēro, ka pagasta teritoriju iezīmēti
apraksts
šėērso divi valsts autoceĜi ar šādiem tehniskajiem rādītājiem:
Paskaidrojuma
N AutoceĜa
Posma
Posma CeĜa
CeĜa
CeĜa nod. Aizsargjoslas
rakstā 6.1. nod.,
adrese garums kateklātnes
joslas
platums uz
p Nr.
k
km-km
gorija platums
platums katru pusi no
prasības
nosaukums
m
(m)
ceĜa ass (m)
pieslēgumiem pie
valsts autoceĜiem
Valsts 1.šėiras autoceĜi:
TIAN
1.3.,
12,0
IV
10,0
22,0
30,0
1 P33 ĒrgĜi- 1,01.15.p.,
Jaunpiebalga 130
aizsargjoslas
-SaliĦkrogs
1.29.2.p. a)ap.
Valsts 2.šėiras autoceĜi
2 V839
LautereJumurda

7,0322,6

15,57

IV

10,0

22,0

30,0

Zemes lietojuma maiĦai teritorijas plānojumā paredzēt pieslēgumiem
maksimāli izmantot esošos, mazākas nozīmes ceĜus. Apbūves
teritoriju(jauno vai rekonstruējamo)saiti ar valsts autoceĜu tīklu veikt
ievērojot „pakāpeniskuma” principu, t.i., tiešos pieslēgumus paredzēt
pie pašvaldības (galvenokārt autoceĜa, orientējoties uz pieslēguma
skaita samazināšanu (LVS 190-3/A1:2002) uz valsts autoceĜiem.
Pašvaldības teritorijas perspektīvo apbūvi plānot ievērojot
būvnormatīvu LBN „Teritoriālplānošana. Pilsētu un pagastu apbūve”
noteikumus. Jebkura darbība valsts autoceĜu aizsardzības joslā ir
jāsaskaĦo LVC Madonas nodaĜā. Jumurdas pagasta teritorijas
plānojums jāsaskaĦo VAS „Latvijas Valsts celi” Madonas nodaĜā.
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Projektēšanas higiēniskais uzdevums 2006.gada 27.februārī Nr.137
1. Objekta nosaukums Jumurdas pagasta teritorijas plānojums
2. Objekta adrese: Jumurdas pagasts, Madonas rajons
3.Objekta īpašnieks Jumurdas pagasta padome
4.Iesniegtie dokumenti 1.Vēstule Nr.1-08/515
5. Apsekojums veikts
6. Konstatēts Atbilstoši Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra
noteikumiem Nr.883 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas
noteikumi” un saskaĦā ar Jumurdas pagasta padomes sēdes lēmumu
un darba uzdevumu paredzēts izstrādāt Jumurdas pagasta teritorijas
plānojumu.
UZDEVUMS
1. Analizēt Jumurdas pagasta teritorijas pašreizējo izmantošanu un
ietvert noteikto plānoto (atĜauto) izmantošanu un izmantošanas
aprobežojumus, noteiktos attīstības virzienus un pakalpojumu
nodrošināšanu apdzīvojuma centros ilgtermiĦa perspektīvā.
2. Nosaka aizsargjoslas un to noteiktos aprobežojumus attiecīgo
teritoriju un objektu ekspluatācijas nodrošināšanai vai apkārtnes
aizsargāšanai no to kaitīgās ietekmes, iezīmējot aizsargjoslu
robežas, teritorijas plānojumā.
3. Izvērtē visus būtiski ietekmējošus faktorus-potenciāli piesārĦotas
vietas, lai izslēgtu vai mazinātu ietekmi uz ūdens
objektu(pazemes ūdeĦu, gruntsūdeĦu un virszemes-upes, ezeri)
ūdens kvalitātes stāvokli, gaisa, gruntsūdeĦu piesārĦojumu,
īslaicīgas būvniecības ierobežojumiem un citas ietekmes.
4. Plāno oficiāli atzītas labiekārtotas peldvietas ar atbilstošu
infrastruktūru, rekreācijas un tūrisma objektu attīstību pagastā.
5. Pievērš uzmanību ūdensapgādes un kanalizācijas risinājumam:
esošās infrastruktūras sakārtošanai un rekonstrukcijai,
centralizētas ūdensapgādes un kanalizācijas infrastruktūras
izbūves paplašināšanai, katra konkrēta ūdensapgādes urbuma
apsaimniekošanas kārtībai (turpmākas izmantošanas perspektīva,
urbuma tehniskais stāvoklis, stingrā režīma aizsargjoslas
stāvoklis).

Pārskats par Jumurdas pagasta teritorijas plānojuma izstrādi

Piezīmes par
iekĜaušanu

Ievērots.
raksts.

Pask.

Attēlotas kartē,
TIAN 1.29.p.
Paskaidrojuma
raksts 3.11.nod.
Paskaid. raksts
3.3.6.nod. TIAN
1.37.6.p.
Paskaid. raksts
3.4., 7.1.1.nod.
TIAN
1.14.2.,
1.29.p.,2.3.2.-3.p.
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Institūcija

pieprasīšanas
datums

izsūtīšanas
datums

saĦemšanas
datums

Nosacījumi vai informācija
6. Novērtē un plāno pieĜauto vides riska faktoru ietekmi uz
teritorijas higiēnisko un epidemioloăisko stāvokli: apbūves
blīvums un intensitāte, teritorijas zonējums, dzeramā ūdens avotu
aizsardzība, satiksmes un inženiertehnisko komunikāciju
infrastruktūra, izvietojums, dabas pamatnes teritoriju saglabāšana
un aizsardzība.
7. Izvērtē kapsētu atbilstību Madonas rajona teritorijas plānojumā
noteiktajam, to paplašināšanās iespējas, higiēnas prasību
nodrošināšanu.
8. Ietvert civilās aizsardzības shēmu un informāciju par rīcības
pasākumiem ārkārtas situācijās. Informējam, ka saslimšanas
gadījumi, kas saistīti ar dzeramā ūdens kvalitāti un citiem riska
faktoriem, kā arī grupveida saslimšanas gadījumi ar infekcijas
slimībām, Jumurdas pagasta teritorijā nav reăistrēti vairāk kā
desmit gadus.

21

22

A/S
Latvijas
gāze
SIA
VIADA

20.02.2006.
Nr.1-08/517

Nav saĦemti

20.02.2006.
Nr.1-08/521

Nav saĦemti

23 SIA
20.02.2006.
Lattelekom
Nr.1-08/513

28.04.2006
Nr.29-2/65

15.05.2006.

Atsaucoties uz Jūsu 20.02.2006.vēstuli Nr.1-08/513, informēju Jūs, ka
Jumurdas pagasta teritorijā atrodas analogā ATC Jumurdas ar kopējo
montēto tilpumu 100 numuri, aizĦemtais tilpums 29 numuri.
Ciparu līniju skaits-6I
SDN līniju skaits-1
CNL (ciparu nomātā līnija) skaits-1
Līdz 2007.gada beigām abonentus plānots pieslēgt ciparu tīklam
izmantojot bezvadu tehnoloăiju.
Izstrādājot pagasta teritorijas attīstības plānu un veicot būvniecības
darbus, jāievēro šādi vispārējie noteikumi:
1. Visi būvniecības darbi jāveic atbilstoši spēkā esošajiem
būvnormatīviem, ievērojot arī Aizsargjoslu likumā un
Ekspluatācijas aizsargjoslu gar sakaru līnijām noteikšanas
metodikā (MK noteikumi Nr.465) ietvertās normas;
2. Teritorijas
aizsargjoslu
plānā
jābūt
atzīmētam
arī

Pārskats par Jumurdas pagasta teritorijas plānojuma izstrādi

Piezīmes par
iekĜaušanu

ĥemts vērā.
TIAN, kartes

Paskaid. raksts
3.11.4.
nod.
TIAN 2.5.1. p.
Paskaid. raksts
3.12.nod. TIAN
1.37.4. p.

Paskaidrojuma
raksts 7.2.1.nod.
Sakaru
līnijas
attēlotas kartē,
saskaĦojot
ar
SIA Lattelekom
speciālistiem
Madonas rajonā.
Prasības
elektronisko tīklu
izbūvei
TIAN
1.14.5.p.
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Institūcija

pieprasīšanas
datums

izsūtīšanas
datums

saĦemšanas
datums

Nosacījumi vai informācija

Piezīmes par
iekĜaušanu

telekomunikāciju līniju un objektu aizsargjoslām;
3. Privātiem telekomunikāciju tīkliem, kurus paredzēts pieslēgt SIA
Lattelekom publiskajam telekomunikāciju tīklam, jāatbilst
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprinātajiem
tehniskajiem noteikumiem (SPRK 2002.11.12.sēdes protokols
Nr.64(94)(10.p.), kuros norādīti tīklu savienošanas nosacījumi;
4. Ja ar privātā tīkla
īpašnieku noslēgts līgums
„Par
telekomunikāciju tīkla robežu”, tad iekšējie telpu un teritoriju
telefonizācijas darbi jāveic ēkas vai teritorijas saimniekam
saskaĦā ar šo noslēgto robežlīgumu;
5. Lielos uzĦēmumos būtu jānodrošina atsevišėa telpa
telekomunikāciju iekārtām, atsevišėā gadījumā arī līniju ievadam;
6. Privātie un publiskie telekomunikāciju tīkli jāierīko un jāizbūvē
atbilstoši Ministru Kabineta apstiprinātajiem Telekomunikāciju
tīklu ierīkošanas un būvniecības noteikumiem (MK noteikumi
Nr.496);
7. Lai veiktu telekomunikāciju tīkla infrastruktūras attīstības
plānošanu un pakalpojumu savlaicīgu nodrošināšanu, vēlams
savlaicīgi informēt SIA Lattelekom par pagasta attīstības plānā
iekĜauto jauno dzīvojamo māju un uzĦēmējdarbības objektu
celtniecību;
8. Katra kalendārā gada beigās vēlams informēt SIA Lattelekom par
nākamajā gadā plānoto ielu un teritoriju rekonstrukciju.
Pagasta teritoriju un detālplānojuma izstrādes jautājumos, kā arī par
telekomunikāciju
infrastruktūras
objektu
informatīvajiem
materiāliem, lūdzu kontaktēties ar SIA Citrus Solutions
Austrumlatvijas reăiona Tīklu uzturēšanas nodaĜas līniju saimniecības
ekspertu Ilmāru KrūmiĦu, tālr.4471567, mob.telefons6434116,
Minētajai kontaktpersonai nepieciešams iesniegt teritoriju plānus
mērogā 1:10000(ciemati 1:2000, vai lielākā mērogā) ciparu formātā
vai krāsainas izdrukas veidā.
Lai saskaĦā ar Ministru Kabineta apstiprināto noteikumu Nr.883
(Vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma noteikumi) p.37.2.Jūs
saĦemtu atzinumu no SIA Lattelekom par izstrādāto teritoriālo
plānojumu, materiālus lūdzu iesniegt SIA Lattelekom Komercdienesta
Tīkla attīstības daĜas direktoram Mārim Petrovskim (Pērses ielā 8,
Rīga, LV-1011).
Pārskats par Jumurdas pagasta teritorijas plānojuma izstrādi
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24

Institūcija

pieprasīšanas
datums

LAD
Aiviekstes 20.02.2006.
meliorāci
Nr.1-08/596
jas sistēmu
valsts
pārvalde
06.04.2006.
Nr.1-08/596
pieprasījums
meliorācijas
sistēmu
izvietojumam

izsūtīšanas
datums

28.02.2006
Nr.1/11-72

13.04.2006
Nr.1/11173

saĦemšanas
datums

29.02.2006.

14.04.2006.
saĦemts
digitālā
veidā CD

Nosacījumi vai informācija
Izstrādājot teritorijas plānojumu, ierosinām Jums kā vienu no
iespējamiem risinājumiem, lai īstenotu infrastruktūras attīstības
pasākumus, izvērtēt iespējas piesaistīt Eiropas Savienības
struktūrfondu finansējumu. Atbilstoši pagājušā gada decembrī
apstiprinātajam Latvijas Attīstības plānam, pašvaldības kā palīdzības
saĦēmēji varēs pieteikt projektus Eiropas Reăionālās attīstības fonda
pasākumā „Informācijas un komunikāciju tehnoloăijas attīstība”, kura
ietvaros tiks atbalstītas arī tādas aktivitātes, kuru mērėis ir attīstīt
informācijas un telekomunikāciju tīklus perifērijas teritorijās. No
savas puses esam gatavi sniegt Jums atbalstu šādu projektu
sagatavošanā un īstenošanā.
No Viduslatvijas reăionālās lauksaimniecības pārvaldes esam
saĦēmuši pārsūtītu Jūsu vēstuli par teritorijas plānojuma uzsākšanu.
Ierosinām teritoriālajā plānojuma izstrādē ievērot sekojošus
likumdošanā un citos administratīvajos aktos noteiktās prasības:
1. Ūdenstilpju un ūdensteču aizsargjoslas (Aizsargjoslu likuma
7.,12.,15.,18.,37.,44.,47.panti;
2. Meliorācijas sistēmu aizsardzību (Meliorācijas likums
3.,4.,5.panti, 2003.gada 13.maija MK noteikumiem Nr.258
„Noteikumi par ekspluatācijas aizsargjoslu ap meliorācijas būvēm
un ierīcēm noteikšanas metodiku lauksaimniecībā izmantojamās
zemēs un meža zemēs”);
3. Visa veida jaunās būvniecības vai rekonstrukcijas objektu
būvniecība uz lauksaimniecībā izmantojamās zemes jāsaskaĦo vai
jāsaĦem tehniskie noteikumi Aiviekstes MSVP(valsts
meliorācijas dienestu);
4. Sadzīves notekūdeĦus bez Aiviekstes MSVP
un vides
aizsardzības institūciju saskaĦojuma meliorācijas tīklā ievadīt
aizliegts;
5. Paredzēt, ka nepieciešama valsts un valsts nozīmes regulētu
ūdensteču periodiska renovācija vai rekonstrukcija atbilstoši
pastāvošajiem administratīvajiem aktiem, lai varētu izpildīt
Meliorācijas likuma un 2004.gada 08.aprīĜa MK noteikumu
Nr.272 „Meliorācijas sistēmu ekspluatācijas un uzturēšanas
noteikumi” prasības.

Pārskats par Jumurdas pagasta teritorijas plānojuma izstrādi

Piezīmes par
iekĜaušanu

Iezīmētas kartē,
TIAN 1.29.1.p.
TIAN 1.37.1.p.,
1.29.2.p. e)ap.
TIAN 2.4.3.p.
TIAN 1.14.2.p.4)
TIAN 1.18.p
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Institūcija

Latvijas
vides,
ăeoloăijas
un meterolo
ăijas
aăentūra

pieprasīšanas
datums

15.05.2006.
Nr.1-08/617

izsūtīšanas
datums

24.05.
2006.
Nr.43/1991

saĦemšanas
datums

26.05.2005.

Nosacījumi vai informācija
Pamatojoties uz jūsu 15.05.2006.gada vēstuli Nr.1-08/617 un saskaĦā
ar Ministru Kabineta 19.10.2004.noteikumiem Nr.883 „Vietējās
pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 13.punktu, Latvijas
vides, ăeoloăijas un metereoloăijas aăentūra sniedz nosacījumus
Jumurdas pagasta teritorijas plānojuma izstrādei.
Teritorijas plānojumā lūdzam ietvert:
1. dabas resursi:
1.1. virszemes ūdensobjetu raksturojums: morfometriskie un
hidrometriskie rādītāji (ūdenstilpnēm-ezera tips, dziĜums,
apsaimniekotāts u.c: ūdenstecēm-garusm, gada notece, kritums),
gultnes un ūdens kvalitātes raksturojums (pieejamās informācijas
ietvaros), esošā un plānotā izmantoša, izdalot ūdensobjektus,
kuros notiek internsīva zivsaimniecība un kuros tā tiek plānota;
1.2. pazemes ūdens resursu krājumi, to kvalitāte (pieejamās
informācijas ietvaros) un aizsardzības raksturojums;
1.3. mežu resursu raksturojums (platība, meža tips un
apsaimniekotājs), plānotās apmežojamās platības;
1.4. purvu raksturojums (platība, tips un apsaimniekotājs), prasības
plānotajai izmantošanai;
1.5. īpaši aizsargājamās dabas teritorijas.
2. Ekonomiskās aktivitātes:
2.1. rūpnieciskās un lauksaimnieciskās ražošanas uzĦēmumu
raksturojums(darbības veids pēc NACE koda, ūdens resursu
patēriĦa raksturojums, notekūdeĦu novadīšana, attīstības
prognozes), izdalot rūpniecības uzĦēmumus, kuru novadītie
notekūdeĦi satur Ministru Kabineta 22.01.2002.noteikumos
Nr.34 „Noteikumi par piesārĦojošo vielu emisiju ūdenī”
noteiktās bīstamības un īpaši bīstamās vielas;
2.2. lauksaimniecībā izmantojamās zemes lietojuma veidi (izdalot
intensīvi mēslotas teritorijas), platības, prognozējamās zemes
lietojumu veidu strukturālās izmaiĦas;
2.3. meliorācijas sistēmas raksturojums (tehniskais stāvoklis,
apsaimniekotājs un uzturēšanai nepieciešamie pasākumi).
3. Antropogēnā slodze:

Pārskats par Jumurdas pagasta teritorijas plānojuma izstrādi

Piezīmes par
iekĜaušanu

Paskaidr.
3.3.nod.

raksts

Paskaidr.
3.4.nod.

raksts

Paskaidr. raksts
3.7.nod.
Paskaidr. raksts
3.8.nod.
Pask. r. 3.10.n.
Paskaidr. raksts
4.4.nod.,
3.1.2.nod.

Paskaidr.
3.6.nod.
Paskaidr.
7.5.nod.

raksts
raksts
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saĦemšanas
datums

Nosacījumi vai informācija
3.1. apdzīvojam struktūras raksturojums (iedzīvotāju skaits un
lielākās apdzīvotās vietas) un attīstības prognozes;
3.2. ūdens patēriĦa raksturojums: esošā un plānotā centralizētā
ūdensapgādes sistēma (pieslēguma skaits, patēriĦa apjomi,
tehniskais stāvoklis); decentralizētā ūdensapgāde (artēziskie
urbumu t.sk. neizmantojamie urbumi, debits, dziĜums,
ierīkošanas gads, apsaimniekotājs, tehniskais stāvoklis);
grafiskajā daĜā parādīt centralizētajai ūdensapgādei pieslēgtās
teritorijas un plānotās pieslēguma teritorijas;
3.3. esošās un plānotās notekūdeĦu savākšanas sistēmas raksturojums
(notekūdeĦu attīrīšanas iekārtas, to jauda, noslodze, notekūdeĦu
attīrīšanas kvalitāte un iekārtu tehniskais stāvoklis), notekūdeĦu
izplūdes vietas; izmantošanas nosacījumi teritorijām, kuras nav
pieslēgtas un netiek plānots pieslēgt centralizētajai notekūdeĦu
savākšanas sistēmai; grafiskajā daĜā parādīt centralizētajai
notekūdeĦu savākšanas sistēmai pieslēgtās teritorijas un plānotās
pieslēguma teritorijas;
3.4. esošo un plānoto dārzkopības sabiedrības un/vai mazdārziĦu
teritoriju ūdensapgādes un notekūdeĦu novadīšanas sistēmas
raksturojums;
3.5. notekūdeĦu attīrīšanas iekārtu dūĦu uzglabāšanas vietas un
izmantošanas nosacījumi;
3.6. esošās plānotās atkritumu apsaimniekošanas
sistēmas
raksturojums (atkritumu apjoms, savākšana un noglabāšanas
vietas);
3.7. kritušo dzīvnieku apglabāšanas risinājums;
3.8. piesārĦotās un potenciāli piesārĦotās vietas: piesārĦojuma veids
un objekta izveidošanas gads.
4. Riska teritorijas:
4.1. īslaicīgas un pastāvīgās applūšanas riska teritorijas;
4.2. augšĦu un dabisko krastu erozijas apdraudētas teritorijas.
5. Stipri pārveidotie un mākslīgie ūdensobjekti un hidrotehnikas
būves (HES, dambji, iztaisnotās ūdensteces, polderi, dīėi u.c.), to
izveides gads, tehniskais stāvoklis, esošā un plānotā

Pārskats par Jumurdas pagasta teritorijas plānojuma izstrādi

Piezīmes par
iekĜaušanu
Paskaidr. raksts
4.1..nod.
Paskaidr. raksts
3.4., 7.1.1.nod.

Parādīts.

Paskaidr. raksts
7.1.1.nod.

Parādīts.
Nav un netiek
plānotas
mazd.teritorijas.
TIAN 1.14.2. p.
Paskaidr. raksts
3.11.3.nod.
Novadā risin.
Paskaidr. raksts
3.11.nod.
Paskaidr. raksts
3.12.nod., TIAN
1.37.9. p.
Paskaidr. raksts
3.3.4.nod.
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pieprasīšanas
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izsūtīšanas
datums

saĦemšanas
datums
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izmantošana.
6. Rekrēcija un tūrisms:
6.1. rekreatīvā potenciāla raksturojums, izdalot tūrisma aktivitātēm
piemērotas teritorijas;
6.2. peldūdeĦu raksturojums un labiekārtotu peldvietu izvietojums;
6.3. ūdensobjekti, kuros plānota motorizēto u.c. ūdens braucamrīku
izmantošana, izmantošanas nosacījumi.
7. Izstrādājot
teritorijas plānojumu, Ħemt vērā Ūdens
apsaimniekošanas
likumā,
Ministru
Kabineta
19.10.2004.noteikumos Nr.588 „Noteikumi par virszemes
ūdensobjektu tipu,
klasifikāciju, kvalitātes kritērijiem un
antropogēno slodžu noteikšanas kārtību” un Ministru kabineta
19.10.2004.noteikumos Nr.857 „Noteikumi par pazemes ūdens
resursu apzināšanas kārtību un kvalitātes kritērijiem „ noteiktās
prasības.

Pārskats par Jumurdas pagasta teritorijas plānojuma izstrādi

Piezīmes par
iekĜaušanu

Paskaidr. raksts
4.4.3.nod.
Paskaidr. raksts
3.3.6.nod.
Paskaidr. raksts
2.4.2.n.7)d) ap.
ĥemts vērā.
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5.2. Sarakste ar institūcijām un ziĦojums par institūciju atzinumu iekĜaušanu
N.
p.
k.
1.

Institūcija

pieprasīšanas
datums

Reăionālās attīstības un 11.06.2007.
pašvaldību lietu ministrija Nr.540

izsūtīšanas
datums

saĦemšanas
datums

10.07.2007.
Nr.1-22/
8118/5734

13.07.2007.
Nr.364

Atzinums

Piezīmes par
iekĜaušanu

Konstatētās neprecizitātes:
1.Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos
1.1. pretēji Teritorijas plānošanas likuma 6. panta
(5) daĜā un noteikumu Nr.883 5. un 6.punktā
noteiktajam, 2.nodaĜas 2.2.1., 2.2.2., 2.2.3.
apakšpunktos nosakot aprobežojumus atšėirīgas
izmantošanas teritorijām ietverta norma – “ja ar
detālplānojumu nav noteikts citādi”;

Dzēsta norma –
“ja
ar
detālplānojumu
nav
noteikts
citādi”.

1.2. 2.nodaĜas 2.2.3. apakšpunktā norādīti nekustamā
Mērėi laboti.
īpašuma lietošanas mērėi saskaĦā ar spēkā
neesošiem MK 31.07.2001. noteikumiem Nr.344;
TIAN
1.3. nav noteikti izmantošanas aprobežojumi IekĜauts
grafiskās daĜas pagasta teritorijas plānotās (atĜautās) 2.4.3.6.j),k),l)
izmantošanas kartē norādītajām “lauksaimniecībā apakšpunktos.
izmantojamām zemēm ar drenāžu”;
TIAN
1.4. 29.3.apakšpunktā nav noteiktas sanitārās IekĜauts
aizsargjoslas ap dzīvnieku kapsētām un atkritumu 1.29.3.b) un c)
izgāztuvēm, attiecīgi, tās nav attēlotas arī grafiskajā apakšpunktos.
materiālā.
2. Grafiskajā daĜā:

Šo teritoriju nav
2.1. Apzīmējumu daĜā dots mazdārziĦu teritoriju un
netiek
apzīmējums, bet šādas teritorijas ar minēto plānotas, bet nav
apzīmējumu kartēs nav atrodamas.
iespējams dzēst
no
kartēm
apzīmējumu.
Pielikumā minēts, ka nav norādīts sabiedriskās Pasākumi
apspriešanas 1. posma pasākumu norises laiks un nenotika – tika
vieta.
ierakstīts
3.1.nod.
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N.
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k.

Institūcija

pieprasīšanas
datums

izsūtīšanas
datums

saĦemšanas
datums
Nav norādītas
detālplānojumi.

2.

SIA
BO
Vidzemes 24.04.2007.
attīstības aăentūra
Nr. 385/22

22.05.2007.
Nr.1-15/193

25.05.2007.
Nr.273

Piezīmes par
iekĜaušanu

Atzinums
teritorijas,

kurām

izstrādājami

Izvērtēt atzinumā un tā pielikumā minēto, veikt
redakcionālus labojumus un atbilstoši MKN 883
45.punktam, ĒrgĜu novada Jumurdas pagasta
teritorijas plānojuma grafiskā daĜa un teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi izdodami kā
pašvaldības saistošie noteikumi.
Nav konstatētas pretrunas ar spēkā esošo Vidzemes
plānošanas reăiona attīstības programmu. Nosūta
izskatīšanai Vidzemes plānošanas reăiona teritorijas
plānojuma galīgo redakciju, kas nodota sabiedriskai
apspriešanai.
Kartogrāfiskajā materiālā “plānotā (atĜautā)
teritorijas izmantošana” un TIAN teritorijas
sagrupētas atšėirīgi, kas traucē izprast plānojuma
prasības (leăenda sakaru kabelis attēlots pie
Inženiertehnisko būvju teritorijām, bet TIAN
aprakstīts pie Tehnisko līnijbūvju teritorijām.
Atzīst par atbilstošu Madonas rajona teritorijas
plānojumam.

3.

Madonas rajona padome

24.04.2007.
Nr. 385/14

23.05.2007.
nr.216/25/292

25.05.2007.
Nr.272

4.

Vestienas pagasta padome

24.04.2007.
Nr. 385/20

22.05.2007.
Nr.1-13/154

25.05.2007.
Nr.275

5.

Liezēres pagasta padome

24.04.2007.
Nr. 385/11

6.

Kaives pagasta padome

24.04.2007.
Nr. 385/6

08.05.2007.
Nr.3-30/254

14.05.2007.
Nr.231

Nav papildinājumu.

7.

Inešu pagasta padome

24.04.2007.
Nr. 385/5

09.05.2007.
Nr.1-7/108

14.05.2007.
Nr.230

Nav iebildumu.

Nav paredzētas,
1.35.5)
apakšpunktā
minēti gadījumi,
kuros
izstrādā
detālplānojumus.

TIAN
labots
Tehnisko
līnijbūvju
teritorijas
uz
Inženiertehnisko
būvju teritorijām

Atzīst par atbilstošu MK 19.10.2004. not. Nr. 883
“Vietējās
pašvaldības teritorijas plānošanas
noteikumi”.
Nav iesniegts
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N.
p.
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8.

Institūcija

A/s„Latvijas valsts meži”

saĦemšanas
datums

24.04.2007.
Nr. 385/18

30.05.2007.
Nr.4.11.1/02kx/15
0/07/58/

31.05.2007.
Nr.288/290

24.04.2007.
Nr. 385/1

25.05.2007.
Nr.4.11.1/02iu/15
0/07/566

31.05.2007.
Nr.288/290

Madonas Reăionālā Vides 24.04.2007.
pārvalde
Nr. 385/20

25.05.2007.
Nr.6.5.27/856

28.05.2007.
Nr.279

Rietumvidzemes mežsaim.

10

izsūtīšanas
datums

A/s„Latvijas valsts meži”
Vidusdaugavas mežsaimn.

9.

pieprasīšanas
datums

Atzinums

Piezīmes par
iekĜaušanu

Paskaidrojuma rakstā 3.nod. Mikroliegumi neuzrādīt Sugu nosaukumi
sugu nosaukumu (medĦi) un precīzo atrašanos.
un
atrašanās
vietas
koord.
izĦemti.
Atzīmē, ka LVM nosacījumi ir iestrādāti plānojumā,
nav iebildumu un citāda veida ierosinājumu par
plānojuma pirmo redakciju.
Plānojums izstrādāts atbilstoši Madonas RVP
nosacījumiem un ievērotas vides aizsardzības
normatīvo aktu prasības attiecībā uz teritorijas
plānojumu. Jānovērš neprecizitātes:
1. Paskaidrojuma rakstā 24.lpp Jumurdas pagasta
plānojums neaizliedz lauksaimniecības un meža
zemju transformēšanu derīgo izrakteĦu ieguvei –
nepieciešama atruna uz Natura 2000 teritorijām,
kurās zemes transformācija nav pieĜaujama.
2. Paskaidrojuma rakstā 48.lpp. Dzīvnieku kapsētas
nav paredzētas, un šis jautājums tiks skatīts
sadarbībā ar citiem Madonas rajona pagastiem
– Jumurdas pagastā ir dzīvnieku kapsēta “Kalna
Vērsēni”. Šī teritorija ir potenciāli piesārĦota un
tā jāatzīmē kā piesārĦota un riska teritorija.
3. TIAN 23.lpp. Zemes gabaliem Vestienas AAA
noteikta minimālā platība 3ha, Ogres dabas
parkā 10 ha. Jumurdas pagastā nav Ogres dabas
parks, bet ir dabas liegumi “Palšu purvs”un
“Jumurdas ezers”, kur zemes sadalīšanas
minimālajai platībai jābūt 10 ha.
4. TIAN 80.lpp. Jaunveidojamas zemes vienības
minimālā platība Vestienas AAA teritorijā - 3ha,
Jumurdas ezera dabas lieguma teritorijā 10 ha.
Dabas liegumā “Palšu purvs” arī minimālajai
zemes sadalīšanas platībai jābūt 10 ha.
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Tika dzēsts šis
teikums, jo TIAN
precīzi noteiktas
prasības zemes
transformācijai
dažādās
teritorijās.
Ir
minēta
šī
kapsēta aprakst.
daĜā, kura tika
slēgta,
kartē
atzīmēta kā pot.
piesārĦota vieta.
Labots

Labots
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N.
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izsūtīšanas
datums

saĦemšanas
datums

VAS Latvijas valsts ceĜi 24.04.2007.
Vidzemes
reăiona Nr. 385/16
Madonas nodaĜa

14.05.2007.
Nr.4.5.7.-41

15.05.2007.
Nr.238

12 VAS Latvenergo Sadales 24.04.2007.
tīkli
ZiemeĜaustrumu Nr. 385/10
reăions

30.05.2007.

30.05.2007.
Nr.

11

Institūcija

pieprasīšanas
datums

Atzinums

Piezīmes par
iekĜaušanu

Vērtē atzinīgi, papildus ierosinājumi:
IekĜauts
TIAN
Jaunu apbūvi plānot tādā attālumā no ceĜa, kas
1.15.13)punktā
neprasa tehniskus risinājumus tās aizsardzībai pret
autotransporta radīto troksni un piesārĦojumu. Šo
teritoriju saiti ar valsts autoceĜiem veikt, ievērojot
pakāpeniskuma principu, t.i. tiešos pieslēgumus
paredzot pie pašvaldības ceĜiem vai veidojot iekšējos
transporta
plūsmas
savācējceĜus,
tādējādi
orientējoties uz pieslēgumu skaita samazināšanu uz
valsts autoceĜiem.
Ierosina veikt korekcijas Paskaidrojuma daĜā Minēts
Pask.r.
“Elektroapgāde” un ietvert informāciju par 7.3. nod.
aprobežojumiem, kas noteikti saskaĦā ar pastāvošo
likumdošanu un cilvēku drošību, darbojoties
elektroapgādes objektu tuvumā, par vispārīgajiem
aprobežojumiem,
kas noteikti Aizsargjoslu
35.pantā un aprobežojumiem aizsargjoslās gar
elektriskajiem tīkliem, kas noteikti 45.pantā
TIAN
- ka elektrisko tīklu valdītājam, atbilstoši MK IekĜauts
Noteikumiem Nr.415 (20.10.1998.), elektrolīniju 1.14.4.9)p.
trases mežos jāuztur ugunsdrošā stāvoklī un
jāattīra minētās trases no krūmiem un kokiem,
jāizcērt bīstamie koki, kuri aug ārpus elektrolīniju
trasēm, bet var krist uz to vadiem vai balstiem, arī
kabeĜlīniju trases 4 m platā joslā,
- ka jaunu elektroietaišu pieslēgšana un atĜautās
TIAN
slodzes palielināšana AS “Latvenergo” tīklam IekĜauts
1.14.4.3)p.
notiek saskaĦā ar Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas
komisijas
padomes 14.12.2005.
lēmumā Nr.302 apstiprinātiem
“Sistēmas
pieslēguma
noteikumiem
elektroenerăijas
sistēmas dalībniekiem”,
- ka saskaĦā ar Enerăētikas likuma 19.panta (1) IekĜauts
TIAN
jaunu
energoapgādes
komersanta
objektu 1.14.4.10)p.
ierīkošanai energoapgādes komersantam ir tiesības
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N.
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Institūcija

pieprasīšanas
datums

izsūtīšanas
datums

saĦemšanas
datums

Atzinums

Piezīmes par
iekĜaušanu

izmantot jebkuru zemi par vienreizēju samaksu
tās īpašniekam saskaĦā ar šā likuma 24.pantu (11),
energoapgādes komersantam ir pienākums saskaĦot
ar zemes īpašnieku jaunu energoapgādes objektu
ierīkošanas
nosacījumus,
kā
arī
tiesības
saskaĦošanas 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 daĜas izmantošana
nav iespējama bez šīs zemes izmantošanas;
4) citos likumos noteiktajos gadījumos,
- (12) ka energoapgādes komersantam ir tiesības
veikt jebkura sava objekta rekonstrukciju vai
modernizāciju, savlaicīgi par to informējot zemes
īpašnieku, kuram pienākas vienreizēja samaksa
saskaĦā ar šā likuma 24.pantu, ja rekonstrukcijas
rezultātā palielinās energoapgādes komersanta
objekta vai aizsargjoslas ap vai gar šo objektu
aizĦemtā zemes platība,
- (3) ka energoapgādes komersants par jauna
objekta ierīkošanu vai esošā objekta paplašināšanu
brīdina nekustamā īpašuma īpašnieku vismaz 30
dienas pirms darbu uzsākšanas,
- ka 19.1 pants (1) nosaka, ka energoapgādes
komersantam ir nekustamā īpašuma servitūta
tiesības
ierīkot,
attīstīt
un
ekspluatēt
energoapgādes uzĦēmuma objektus, (2) ka servitūta
Pārskats par Jumurdas pagasta teritorijas plānojuma izstrādi

IekĜauts
TIAN
1.14.4.11)p.

IekĜauts
TIAN
1.14.4.12)p.
IekĜauts
TIAN
1.14.4.13)p.

79

N.
p.
k.

Institūcija

pieprasīšanas
datums

izsūtīšanas
datums

saĦemšanas
datums

Atzinums

Piezīmes par
iekĜaušanu

energoapgādes uzĦēmuma objektus, (2) ka servitūta
tiesības realizē, savstarpēji vienojoties ar nekustamā
īpašuma īpašnieku, ja puses nevar vienoties,
servitūtu nodibina ar tiesas spriedumu normatīvajos
aktos noteiktajā kārtībā.
- par nekustamā īpašuma īpašnieka tiesībām lūgt
TIAN
pārvietot esošo energoapgādes uzĦēmumu objektu, IekĜauts
kura pārvietošanas izmaksas atbilstoši Enerăētikas 1.14.4.14)p.
likuma 23.panta 2.daĜai, jāsedz pārvietošanas
ierosinātājam,

13

SIA Latvijas
telefons

Mobilais 24.04.2007.
Nr. 385/12

09.05.2007.
Nr.Z/1876

14.05.2007.
Nr.236

- ka neatkarīgi no noteiktā aizsargjoslu platuma
darbs ar celšanas mehānismiem 30 m joslā no
gaisvadu elektrolīnijas malējā vada pirms darba
sākšanas jāsaskaĦo ar attiecīgo elektrisko tīklu
valdītāju (MK 1998.g. not. Nr.415 10.p),
- ka veicot darbus aizsargjoslās, kuru dēĜ
nepieciešams objektus aizsargāt, tie jāveic pēc
saskaĦošanas ar attiecīgā objekta īpašnieku, veicot
darbus augstsprieguma (330, 110kV) EPL
aizsargjoslā tie jāsaskaĦo ar AS “Augstsprieguma
tīkls” Rīgā, Dārzciema ielā 86, tālrunis 7725371, bet
darbu veikšana vidsprieguma (20, 10kV) un
zemsprieguma (0,4kV) EPL aizsargjoslā jāsaskaĦo
ar AS “Latvenergo” ST ZiemeĜaustrumu reăionu,
Madonas nodaĜas vadītāju J.Grīnfeldu, (Madonā,
Rūpniecības ielā 37, tālrunis 4810630).
ĥemot vērā inženiertehnisko apgādes tīklu un to
objektu, t.sk. telekomunikāciju līniju, torĦu un
antenu mastu, tehniskos rādītājus, ierosina TIAN
noteikt, ka apbūves teritorijās, kur atĜautā
izmantošana ir inženiertehniskās apgādes tīkli un to
objekti, kuros ietilpst arī telekomunikāciju līnijas,
torĦi un antenu masti, minimālā zemes vienības
platība ir 400-600 kvm vai, ka ierobežojumi minimālā zemes vienības platība un apbūves
raksturīgais rādītājs (būvju maksimālais augstums
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IekĜauts
TIAN
1.14.4.15)p.,
1.29.2.c)
PieĦemts
zināšanai
Arī
TIAN
1.29.2.c) p.

TIAN ierakstīts
Minimālā zemes
vienības platība
telekomunikāciju
līniju, torĦu un
antenu
mastu
būvniecībai nav
noteikta,
tā
nosakāma atb.
funkcionālai
nepieciešamībai.
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Institūcija

pieprasīšanas
datums

izsūtīšanas
datums

saĦemšanas
datums

14

Valsts ugunsdzēsības un 24.04.2007.
glābšanas
dienests Nr. 385/16
Madonas brigāde

08.05.2007.
Nr.22/28131

10.05.2007.
Nr.224

15

VZD
Vidusdaugavas 24.04.2007.
reăionālā nodaĜa
Nr. 385/23

22.05.2007.
Nr.2A-

25.05.2007.
Nr.270

6.1/1083/779

Atzinums

Piezīmes par
iekĜaušanu

m) nav attiecināmi uz inženiertehniskās apgādes nepieciešamībai.
tīkliem un to objektiem.
Telekomunikāciju
torĦu,
antenu
mastu būvn.būvju
maksim.augstums
netiek noteikts.
Prasības kopumā izpildītas. Vēl nepieciešams iekĜaut
Papildināts teksts
- perspektīvajā grafiskajā daĜā nav ievēroti
TIAN 1.37.4.2)p.
normatīvie
attālumi
starp
ugunsdzēsības
ūdensĦemšanas vietām saskaĦā ar LBN 222-99, kā
arī LBN 201-96 7.nodaĜas prasībām,
- nav norādīts esošo objektu saraksts, kam
nepieciešams
izstrādāt
riska
novērtēšanas Norādīts TIAN
1.37.4.6)7)p.
programmu vai plānu.
Grafiskie materiāli, kas iesniegti *pdf formātā, Ir
iesniegti
jāiesniedz arī vektordatu formā.
vektordatu
formātā
(šeip
failos) kopā ar
materiāliem *pdf
formātā.
Grafiskos materiālus iesniegt katram novada Sakarā ar ĒrgĜu
pagastam atsevišėi, jo nosacījumi izsniegti atsevišėi. novada izveidi,
piepras.
atzinumiem veica
ĒrgĜu
novada
dome, iesniedzot
1
diskā
abu
pagastu
plānojumus,
kuros materiāli
skatāmi par katru
pagastu atsevišėi,
arī vektordati, tos
atverot Arc Wiev
Tiek sniegti papildus norādījumi apstiprinātā programmā.
plānojuma iesniegšanai VZD Vidusdaugavas reă.n.
Tiks Ħemti vērā.
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Institūcija

pieprasīšanas
datums

izsūtīšanas
datums

saĦemšanas
datums

29.05.2007.
Nr.491

30.05.2007.
Nr.2A-

31.05.2007.
Nr.295

6.1/1110/948

16

VAS
Latvijas
Satiksme

17

VMD
virsmežniecība

Gaisa 24.04.2007.
Nr. 385/2

15.05.2007.
Nr.03/464

17.05.2007.
Nr.243

Madonas 24.04.2007.
Nr. 385/13

15.05.2007.
Nr.5-3/206

17.05.2007.
Nr.244

Atzinums

Piezīmes par
iekĜaušanu

Atkārtoti izskatot, informē, ka izstrādātajā
teritorijas plānojumā ir novērstas nepilnības un
kopumā atbilst VZD Vidusdaugavas reăionālās
nodaĜas izsniegtajiem nosacījumiem.
Nav iebildumu uz iesniegto teritorijas plānojuma
redakciju.
Labot nosaukumu no Vestienas aizsargājamo ainavu
apvidus uz aizsargājamo ainavu apvidus “Vestiena”.
Minēt, ka teritorijai no 2006.-2010g. LIFE projekta
ietvaros tiks izstrādāts dabas aizsardzības plāns un
individuālie
aizsardzības
un
izmantošanas
noteikumi.
30.lpp. dzēst tekstu “Valsts mežos 2000.g. netika
cirsts, jo notika mežniecību reorganizācija”.
Vairākās lpp. minētsmežziĦa G.Plikauša viedoklis,
izslēgt konkrētas personas viedokli, kas var būt tikai
rekomendējošs un var nesakrist ar VMD viedokli un
ir pretrunā ar likumdošanu.
34.lpp. minēt, ka 01.01.2006. stājās spēkā likums
“Par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par
saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši
aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos”,
ar kuru noteikti nosacījumi kompensāciju aprēėinam
par saimnieciskās darbības ierobežojumiem
aizsargājamās dabas teritorijās. Atlīdzības aprēėina
mehānismu un izmaksas kārtību nosaka 21.03.2006.
MK noteikumi Nr. 219 “Kārtība, kādā novērtē
atlīdzības apmēru par saimnieciskās darbības
ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās
un mikroliegumos, kā arī izmaksā un reăistrē
atlīdzību”.
39.lpp. minēti aizliegumi, kas attiecas uz AAA. Nav
skaidrs, kuri likumdošanas akti Ħemti vērā.
40.lpp. papildināt tekstu par dabas liegumu
“Jumurdas ezers”, minot pašreizējo teritorijas
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Labots

Teksts dzēsts
Personīgie
viedokĜi izslēgti

Ieteikums
ierakstīts

Teksts izĦemts.

Papildināts
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Institūcija

pieprasīšanas
datums

izsūtīšanas
datums

saĦemšanas
datums

Piezīmes par
iekĜaušanu

Atzinums
“Jumurdas ezers”, minot pašreizējo teritorijas
platību un izveidošanas gadu, kā arī iekĜaušanos
Natura 2000 teritoriju tīklā.
42. un 43. lpp. 15.tab. raksturotā informācija par
mikroliegumiem, kas ir pretrunā ar MK Nr. 45
“Mikroliegumu izveidošanas, aizsardzības un
apsaimniekošanas noteikumi” 41. punkta prasībām.
Kartogrāfiskajā materiālā mikroliegumus apzīmēt kā
īpaši aizsargājamās teritorijas, neminot, kā
mikroliegumus.

18

Valsts kultūras pieminekĜu 24.04.2007.
aizsardzības inspekcija
Nr. 385/7

01.06.2007.
Nr.14/2199

01.06.2007.
Nr.302

izsūtīts pēc
ĒrgĜu
novada
domes
sēdes
31.05.2007.

19

VA Sabiedrības veselības 24.04.2007.
aăentūra Gulbenes filiāle
Nr. 385/19

15.05.2007.
Nr.17

17.05.2007.
Nr.247

20

A/S Latvijas gāze

18.05.2007.

24.04.2007.
Nr. 385/3

Nr.14-1/1388

21.05.2007.
Nr.253

21

SIA Lattelekom

24.04.2007.
Nr. 385/9

25.05.2007.
Nr.8917-1

30.05.2007.
Nr.286
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LAD Aiviekstes meliorāci

24.04.2007.

23.05.2007.
Nr.1/15-123

25.05.2007.
Nr.268

1. Sniegt aprakstu
arī par valsts nozīmes
arheoloăiskajiem
pieminekĜiem
AizbetĦu
apmetni, AizbetĦu senkapiem (Kapu kalniĦu,
Mājas kalnu) un Vējavas pilskalnu.
2. kartogrāfiskajā
materiālā
jumurda_pasreiz
norādītajos arheoloăiskajos pieminekĜos izlabot
Valvītes (Zviedru) skanste par Cirstu skanste
(Valvītes) – viduslaiku nocietinājums un SīĜu
badakmens par SīĜu badakmens – kulta vieta.

IzĦemta inform.
par sugām.
Kartogr.materiālā
mikroliegumi
saglabāti,
jo
TIAN
ir
atšėirīgas izmant.
prasības,
Madonas
reă.
vides pārvaldes
nosacījumos ir
prasība uzrādīt
mikroliegumus.
Apraksts galīgajā
redakcijā ir jau
pielikts.
Nav iespējams
labot,
Pask.r.
minēts,
kā
objekts attēlots
kartē, tiks labots
turpmākā
plānošanas gaitā

Neiebilst plānojuma 1.redakcijas risinājumiem.
Nav iebildumu
apstiprināšanai.

teritorijas

plānojuma

tālākai

Nav iebildumu pret 1. redakciju.
Sniedz
priekšlikumus
turpmākai
sadarbībai
apgrūtinājumu noteikšanā zemes gabaliem un Tiks Ħemts vērā.
telekomunikāciju
tīkla
infrastruktūras
nodrošināšanā.
I daĜa PASKAIDROJUMU RAKSTS

Pārskats par Jumurdas pagasta teritorijas plānojuma izstrādi
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N.
p.
k.

Institūcija
jas sistēmu valsts pārvalde

pieprasīšanas
datums

izsūtīšanas
datums

saĦemšanas
datums

Nr. 385/8

Nr.1/15-123

Nr.268

Piezīmes par
iekĜaušanu

Atzinums
Pielikumos, sadaĜā "Būvniecība" jāsvītro spēku
zaudējušie noteikumi "Meliorācijas sistēmu un
hidrotehnisko būvju būvniecības kārtība" Nr.382
(08.07.2003., groz. 25.10.2005., 10.01.2006.).
19.12.2006. ir izdoti jauni noteikumi Nr. 1018
"Meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko būvju
būvniecības kārtība".
II.

daĜa TERITORIJAS
APBŪVES NOTEIKUMI

Savdabīgs
jēdziena
skaidrojums!

IZMANTOŠANAS

"Hidrotehniskās

Izlabots

UN

Mainīts
būves" skaidrojums

SadaĜā 1.29.1. "Vides un dabas resursu aizsardzības
joslas" tekstā "10 m aizsargjosla katrā krastā Labots
noteikta visām ūdenstecēm, kuras iezīmētas
teritorijas plānojuma kartēs un ir īsākas par 10 m"
ir kĜūda - jābūt ".... īsākas par 10 km".
SadaĜā 1.29.2. "Ekspluatācijas aizsargjoslas",
apakšpunktā e)"Aizsargjoslas ap meliorācijas būvēm Labots
un iekārtām" jāizvērtē Jūsu noteikumi "Valsts un
koplietošanas
ūdensnotekām
lauksaimniecībā
izmantojamās,
meža
un
purvu teritorijās
ekspluatācijas joslas robeža tiek noteikta
ūdensnotekas abās pusēs 10 m attālumā no
ūdensnotekas krotes", jo MK noteikumos Nr. 258 ir
definēts
"Regulētām
ūdensnotekām
(maăistrālajiem kanāliem) meža zemēs aizsargjoslas
robežu nosaka atbērtnes pusē astoĦu līdz desmit
metru attālumā (atkarībā no atbērtnes platuma) no
ūdensnotekas krotes."
SadaĜā 1.34.1. "Būvtiesību īstenošanas kārtība"
vēlams papildināt tekstu ar jaunu apakšpunktu: Papildināts
"Būves, kurām saskaĦā ar Būvniecības likuma
6.pantu Ministru kabinets ir noteicis īpašu
būvniecības kārtību, projektē, būvē un pieĦem
ekspluatācijā Ministru kabineta noteiktajā kārtībā."
Pārskats par Jumurdas pagasta teritorijas plānojuma izstrādi
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N.
p.
k.

Institūcija

pieprasīšanas
datums

izsūtīšanas
datums

saĦemšanas
datums

Atzinums

Piezīmes par
iekĜaušanu

ekspluatācijā Ministru kabineta noteiktajā kārtībā."
SadaĜā 1.37.1. "Meliorācijas būves un iekārtas" ir
nesaprotams teksts: "Ja ūdens novadīšanas
Labots
risinājuma prasības detālplānojumā vai būvprojektā
nesaskaĦo ar Aiviekstes meliorācijas sistēmu valsts
pārvaldi, veicot zemes vienību robežu pārkārtošanu,
būvniecību un citus pasākumus, saglabā esošos
grāvjus un dabīgās noteces, iekĜaujot grāvjus
vienotā noteces sistēmā." Jebkurā gadījumā, ja ir
paredzēta virsūdeĦu vai gruntsūdeĦu novadīšana
vaĜējā vai segtā ūdens novadīšanas sistēmā, ir
nepieciešams
valsts
meliorācijas
dienesta
(Aiviekstes MSVP) saskaĦojums.
SadaĜā 1.34.3. "Ēku un būvju pieĦemšana
ekspluatācijā" minētais būvnormatīvs nav spēkā. Labots
Būvju pieĦemšanas ekspluatācijā kārtību nosaka
MK 13.04.2004. noteikumi Nr. 299 "Noteikumi par
būvju pieĦemšanu ekspluatācijā", kuru pielikumā ir
pieĦemšanas akta paraugs (nevis apstiprina pagasta
amatpersona, kā tas definēts Jūsu noteikumos 1.34.3.
2. punktā).

23

Latvijas vides, ăeoloăijas 24.04.2007.
un meteroloăijas aăentūra Nr. 385/4

11.05.2007.
Nr.4-3/1506

16.05.2007.
Nr.241

Pēc precizējumu veikšanas dokumentu ierosina
apstiprināt.
1. Virszemes
ūdensobjektu
raksturojumu
papildināt ar informāciju par ezera tipu.
2. Rūpnieciskās un lauksaimnieciskās ražošanas
uzĦēmumu aprakstu papildināt ar informāciju
par ūdens resursu patēriĦa raksturojumu un
notekūdeĦu novadīšanu, izdalot rūpniecības
uzĦēmumus, kuru novadītie notekūdeĦi satur
MK 22.01.2002. noteikumos Nr.34 “Noteikumi
par piesārĦojošo vielu emisiju ūdenī”noteiktās
bīstamās un īpaši bīstamās vielas.
3. Decentralizētās ūdensapgādes raksturojumu
papildināt ar informāciju par artēzisko urbumu

Pārskats par Jumurdas pagasta teritorijas plānojuma izstrādi

Papildināts
lielākajiem
ezeriem
Informācija
papildināta
Pask.r. 4.4.1. n.

Papildināts Pask.
raksts 3.4.n.1.tab.
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N.
p.
k.

Institūcija

pieprasīšanas
datums

izsūtīšanas
datums

saĦemšanas
datums

Atzinums
debitu un tehnisko stāvokli.
4. Meliorācijas sistēmas raksturojumu papildināt ar
inform.par izveidošanas gadu un tehn. stāvokli.
5. Minēt augšĦu eroziju apdraudētās teritorijas.
TIAN 1.2. punktu papildināt ar apakšpunktiem:
- aizliegts izmantot zemi, ēkas u.c. būves,
nenovēršot esošo vides piesārĦojumu,
- aizliegts veikt būvniecību piesārĦotā teritorijā.
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Valsts
Zivsaimniecības 24.04.2007.
pārvalde
Nr. 385/24

28.05.2007.
Nr.03/410

25

SIA ,,Tele 2”

09.05.2007. 10.05.2007.
Nr.TD5/5400 Nr.227

24.04.2007.
Nr. 385/15

31.05.2007.
Nr.292

Neiebilst pret redakcijas turpmāko virzību. Precizēt
Pask.r. 3.6.4.nod. “ŪdeĦu aizsardzība”minētos MK
not. – šobrīd spēkā ir 12.03.2002. MK not. Nr.118
“Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeĦu
kvalitāti.”
Nav iebildumu pret 1.redakciju. Informē, ka nav
mastu Jumurdas pagastā, bet 2007. gadā plāno masta
uzstādīšanu Jumurdas pagastā “Grāveros” (7060008-0010, H-60m, 25,66937; 56,90108). Lūdz
paredzēt SIA Tele2 iespēju uzstādīt un uzturēt
mobilo
telekomunikāciju
iekārtas
un
inženierkomunikācijas – sakaru tīkla, t.sk. sakaru
mastu izbūvi uz lauksaimniec. izmantojamās zemes.

Pārskats par Jumurdas pagasta teritorijas plānojuma izstrādi

Piezīmes par
iekĜaušanu
Informācija
2.
pielikumā.
Pask.r.3.2.,3.12.n
Papildināts

Pask.rakstā 3.3.3.
nod. nevis 3.6.4.
nod. ir pareizi
minēti šie MK
noteikumi.
Informācija
Pask.r. 7.2.2.n.
Plānotās izmant.
kartē
iezīmēts
persp.
masts
“Grāveros”.
Ir jau iekĜauts
TIAN 2.4.3.4)p.
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6.

Pielikumi
1.pielikums. Institūciju nosacījumu vēstules

Reăionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija

Pārskats par Jumurdas pagasta teritorijas plānojuma izstrādi
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Pārskats par Jumurdas pagasta teritorijas plānojuma izstrādi
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Madonas reăionālā vides pārvalde

Pārskats par Jumurdas pagasta teritorijas plānojuma izstrādi
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Pārskats par Jumurdas pagasta teritorijas plānojuma izstrādi
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Pārskats par Jumurdas pagasta teritorijas plānojuma izstrādi
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VA Sabiedrības veselības aăentūra Gulbenes filiāle

Pārskats par Jumurdas pagasta teritorijas plānojuma izstrādi
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Pārskats par Jumurdas pagasta teritorijas plānojuma izstrādi

93

Valsts kultūras pieminekĜu aizsardzības inspekcija

Pārskats par Jumurdas pagasta teritorijas plānojuma izstrādi
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Pārskats par Jumurdas pagasta teritorijas plānojuma izstrādi
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Pārskats par Jumurdas pagasta teritorijas plānojuma izstrādi

96

VAS Latvijas valsts ceĜi Vidzemes reăiona Madonas nodaĜa

Pārskats par Jumurdas pagasta teritorijas plānojuma izstrādi

97

Pārskats par Jumurdas pagasta teritorijas plānojuma izstrādi

98

CeĜu satiksmes drošības direkcija

Pārskats par Jumurdas pagasta teritorijas plānojuma izstrādi

99

VZD Vidusdaugavas reăionālā nodaĜa

Pārskats par Jumurdas pagasta teritorijas plānojuma izstrādi
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Pārskats par Jumurdas pagasta teritorijas plānojuma izstrādi
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LAD Aiviekstes meliorācijas sistēmu valsts pārvalde

Pārskats par Jumurdas pagasta teritorijas plānojuma izstrādi
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Pārskats par Jumurdas pagasta teritorijas plānojuma izstrādi

103

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Madonas brigāde

Pārskats par Jumurdas pagasta teritorijas plānojuma izstrādi

104

VAS Latvijas valsts meži

Pārskats par Jumurdas pagasta teritorijas plānojuma izstrādi

105

Pārskats par Jumurdas pagasta teritorijas plānojuma izstrādi
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107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

Valsts meža dienesta Madonas virsmežniecība

118

119

120

121

122

123

SIA Lattelekom

124

125

A/s Latvenergo Sadales tīkli ZiemeĜaustrumu reăions

126

Vidzemes attīstības aăentūra

127

128

Madonas rajona padome

AS Latvijas gāze

129

SIA Latvijas Mobilais Telefons

130

VAS Latvijas gaisa satiksme

131

Latvijas Vides, ăeoloăijas un meteoroloăijas aăentūras nosacījumi

132

133

Valsts zivsaimniecības pārvalde

134

Madonas rajona ĒrgĜu pagasts

135

Cēsu rajona Kaives pagasts

136

Madonas rajona Vestienas pagasts

137

Vides pārraudzības valsts biroja lēmums

138

139

140

141

2.pielikums. Institūciju atzinumu vēstules
Reăionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija

142

143

144

145

Madonas reăionālā vides pārvalde

146

VA Sabiedrības veselības aăentūras Gulbenes filiāle

147

148

Valsts kultūras pieminekĜu aizsardzības inspekcija

149

VAS Latvijas valsts ceĜi Vidzemes reăiona Madonas nodaĜa

150

VZD Vidusdaugavas reăionālā nodaĜa

151

152

153

Lauku atbalsta dienesta Aiviekstes meliorācijas sistēmu valsts pārvalde

154

155

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Madonas brigāde

156

VAS Latvijas valsts meži Rietumvidzemes mežsaimniecība

157

VAS Latvijas valsts meži Vidusdaugavas mežsaimniecība

158

Valsts meža dienesta Madonas virsmežniecība

159

160

SIA Lattelecom

161

SIA Tele 2

162

VAS Latvenergo ZiemeĜaustrumu elektriskie tīkli

163

164

SIA BO Vidzemes reăiona attīstības aăentūra

165

Madonas rajona padome

166

167

Madonas rajona Vestienas pagasta padome

168

169

Cēsu rajona Kaives pagasta padome

170

Cēsu rajona Inešu pagasta padome

171

A/S Latvijas Gāze

172

SIA Latvijas Mobilais Telefons

173

Latvijas vides, ăeoloăijas un meteoroloăijas aăentūra

174

VAS Latvijas gaisa satiksme

175

Valsts zivsaimniecības pārvalde
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3.pielikums. Iedzīvotāju priekšlikumi Sabiedriskās apspriešanas I. Posmā
Ludmila Kantore

177

Raita Veica

178

Uăis Skuja

179

180

181

182

MārtiĦš Dreimanis

183

Vija Dreimane

184

Māra Dreimane

185

Anda KaĜva

186

Anda Miėelsone

187

Aiga Laube

188

NataĜja Rubīne

189

Linda VedeĦapina

190

Vita Lanceniece

191

4.pielikums. Iedzīvotāju priekšlikumi Sabiedriskās apspriešanas II. posmā
Gunta Cunska

192

193

194

Ivans KuzĦecovs

195

196

Raita Veica

197

198

199

200

201

