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DOBELES NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMA 2013.-2025.GADAM GROZĪJUMU UN 
VIDES PĀRSKATA IZSTRĀDES UN PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS PASĀKUMU APRAKSTS 

 
I  TERITORIJAS PLĀNOJUMA GROZĪJUMU UN VIDES PĀRSKATA IZSTRĀDES UZSĀKŠANA, REDAKCIJU 

SAGATAVOŠANA 
 
1. Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes uzsākšana 
Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam grozījumu (turpmāk – teritorijas plānojuma 
grozījumi) izstrāde uzsākta pamatojoties uz Dobeles novada pašvaldības domes 2015.gada 24.septembra 
lēmumu Nr.231/11 „Par Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam grozījumu izstrādi” un 
apstiprināto Darba uzdevumu teritorijas plānojuma grozījumu izstrādei. 

Teritorijas plānojuma grozījumu izstrāde veikta Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā 
(turpmāk – TAPIS).  

Paziņojums par teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu tika ievietots Dobeles novada 
pašvaldības tīmekļa vietnē www.dobele.lv (01.10.2015. un 29.03.2016.) un publicēts Dobeles novada 
pašvaldības informatīvajā izdevumā „Dobeles Novada Ziņas” (09.02.2016.). 24.09.2015. lēmums par 
teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu tika ievietots Latvijas Ģeotelpiskās informācijas portālā 
www.geolatvija.lv. 
 
2. Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums teritorijas plānojuma grozījumiem  
Saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 23.marta noteikumu Nr.157 „Kārtība, kādā veicams ietekmes uz 
vidi stratēģiskais novērtējums” 6.punktu tika sagatavots Iesniegums par plānošanas dokumenta – Dobeles 
novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu un nosūtīts Vides 
pārraudzības valsts birojam, lēmuma pieņemšanai. 

Pamatojoties uz 2004.gada 23.marta Ministru Kabineta noteikumu Nr.157 „Kārtība, kādā veicams ietekmes 
uz vidi stratēģiskais novērtējums” 5.punktu, notika konsultācijas par teritorijas plānojuma grozījumu (ņemot 
vērā grozījumu izstrādes pamatojumu, mērķi un uzdevumus) īstenošanas iespējamo ietekmi uz vidi, cilvēku 
veselību, kā arī par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamību teritorijas plānojuma 
grozījumiem ar Veselības inspekcijas Zemgales kontroles nodaļu (saņemta elektroniski parakstīta vēstule 
24.03.2016. Nr.13-1/10313/ Par stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru), Dabas aizsardzības 
pārvaldi (saņemta elektroniski parakstīta vēstule 15.04.2016. Nr.4.9/27/2016-N-E Par stratēģisko ietekmes 
uz vidi novērtējuma procedūru) un Valsts vides dienesta Jelgavas reģionālās vides pārvaldi (saņemta 
elektroniski parakstīta vēstule 29.04.2016. Nr.3.5.-07/625 Par stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu). 

Vides pārraudzības valsts birojs 25.05.2016. pieņēma lēmumu Nr.29 Par stratēģiskā ietekmes uz vidi 
novērtējuma procedūras piemērošanu Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam 
grozījumiem. 
 
3. Institūciju sadarbība teritorijas plānojuma grozījumu izstrādē 
Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādei tika saņemti nosacījumi un informācija no institūcijām, 
pamatojoties uz teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes darba uzdevuma 6.punktu. Institūciju 
nosacījumus un ziņojumu par to ievērošanu skatīt I nodaļas 3.punktā. 
 
4. Sabiedrības iesaiste teritorijas plānojuma grozījumu izstrādē 
Uzsākot teritorijas plānojuma grozījumu izstrādi, interesenti tika aicināti iesaistīties teritorijas plānojuma 
grozījumu izstrādē, sniedzot savus priekšlikumus un ierosinājumus. Tika saņemti 17 (septiņpadsmit) 
iesniegumi ar priekšlikumiem. Ziņojumu par iesniegumiem, kas saņemti līdz teritorijas plānojuma grozījumu 
1.redakcjas publiskajai apspriešanai skatīt I nodaļas 4.punktā. 
 
5. Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes darba grupas 
Sagatavojot teritorijas plānojuma grozījumu 1.redakciju Dobeles novada pašvaldībā notika divas darba 
grupas: 19.05.2016. un 14.12.2016., kurā piedalījās Dobeles novada domes vadība, pašvaldības speciālisti 
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no Būvvaldes un Attīstības un plānošanas nodaļas, un teritorijas plānojuma grozījumu izstrādātāji (darba 
grupu dalībnieku reģistrācijas lapas skatīt I nodaļas 5.punktā). Darba grupās tika izskatīti saņemtie 
privātpersonu priekšlikumi, teritorijas plānojuma grozījumu Darba uzdevumā nodefinētie uzdevumi, 
izstrādāti risinājumi nodefinētajiem uzdevumiem u.c. tehniska rakstura grozījumi. 
  
 
II TERITORIJAS PLĀNOJUMA GROZĪJUMU 1.REDAKCIJAS UN VIDES PĀRSKATA PROJEKTA PUBLISKĀ 

APSPRIEŠANA 
Dobeles novada pašvaldības dome 2017.gada 30.marta domes sēdē pieņēma lēmumu Nr.72/3 „Par Dobeles 
novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam grozījumu 1.redakcijas un Vides pārskata projekta 
nodošanu publiskajai apspriešanai”. 
Paziņojums par teritorijas plānojuma grozījumu 1.redakcijas un Vides pārskata projekta publisko 
apspriešanu tika ievietots Dobeles novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.dobele.lv (06.04.2017.), Vides 
pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē www.vpvb.gov.lv, teritorijas plānojuma grozījumu izstrādātāja 
tīmekļa vietnē www.rp.lv, un publicēts Dobeles novada pašvaldības informatīvajā izdevumā „Dobeles 
Novada Ziņas” (11.04.2017.). 
Publiskā apspriešana notika no 13.04.2017. līdz 18.05.2017., kuras laikā ar teritorijas plānojuma grozījumu 
1.redakciju un vides pārskata projektu varēja iepazīties portālā www.geolatvija.lv, Dobeles novada 
pašvaldības mājaslapā www.dobele.lv un Dobeles novada pašvaldībā (Apmeklētāju pieņemšanas un 
informācijas centrā). 
Publiskās apspriešanas laikā 2017.gada 26.aprīlī plkst.17.30 Dobeles novada pašvaldībā (Lielajā zālē 
3.stāvā), Brīvības ielā 15, Dobelē notika publiskās apspriešanas sanāksme (sanāksmes protokolu skatīt II 
nodaļas 3.punktā). 
Dobeles novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.dobele.lv (16.05.2017.) tika ievietots paziņojums par 
publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un atzinumu izskatīšanas sanāksmi. 
Publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un atzinumu izskatīšanas sanāksme notika 2017.gada 
31.maijā plkst.15.00 Dobeles novada pašvaldībā (2.stāva zālītē), Brīvības ielā 15, Dobelē, kurā tika izskatīti 
teritorijas plānojuma grozījumu 1.redakcijas publiskās apspriešanas laikā saņemtie 2 (divi) privātpersonu 
priekšlikumi un 20 (divdesmit) atzinumi, kurus sniegušas institūcijas un kaimiņu pašvaldības (sanāksmes 
protokolu skatīt II nodaļas 5.punktā). Iesniegumu iesniedzējiem tika izsūtītas Dobeles novada pašvaldības 
vēstules ar skaidrojumu (skatīt II nodaļas 6.punktā). 
2017.gada 6.jūlijā tika saņemts elektroniski parakstīts Vides pārraudzības valsts biroja atzinums Nr.4 „Par 
Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam 2017.gada grozījumu Vides pārskatu” (skatīt II 
nodaļas 7.punktā). 
Saskaņā ar 2017.gada 31.maija sanāksmē nolemto, TAPIS tika ievietots izstrādes vadītāja pamatojums 
redakcionālu kļūdu labošanai par Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam grozījumu 
1.redakcijas publiskās apspriešanas laikā saņemtajiem priekšlikumiem un institūciju atzinumiem (skatīt II 
nodaļas 8.punktā). 
 
III TERITORIJAS PLĀNOJUMA GROZĪJUMU UN VIDES PĀRSKATA APSTIPRINĀŠANA 
Dobeles novada pašvaldības dome 2017.gada 27.jūlija domes sēdē pieņēma lēmumu Nr.187/9 „Par Dobeles 
novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam grozījumu  un Vides pārskata apstiprināšanu un Dobeles 
novada domes saistošo noteikumu Nr.3 „Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam 
grozījumu teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” izdošanu” (skatīt III nodaļu). 
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        I  TERITORIJAS PLĀNOJUMA GROZĪJUMU UN VIDES PĀRSKATA IZSTRĀDES 

UZSĀKŠANA, REDAKCIJU SAGATAVOŠANA 

 
 
 

1. LĒMUMS UN DARBA UZDEVUMS TERITORIJAS PLĀNOJUMA GROZĪJUMU IZSTRĀDEI 
 

− Dobeles novada pašvaldības domes 2015.gada 24.septembra lēmums Nr.231/11 „Par Dobeles 
novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam grozījumu izstrādi” 
 

− Darba uzdevums Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam grozījumu izstrādei 
(1.pielikums Dobeles novada domes 2015.gada 24.septembra lēmumam Nr.231/11)  
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2. PAZIŅOJUMS PAR TERITORIJAS PLĀNOJUMA GROZĪJUMU IZSTRĀDES UZSĀKŠANU 

 
 

− Dobeles novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.dobele.lv (01.10.2015.) 
 

− Dobeles novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.dobele.lv (29.03.2016.) 
 

− Dobeles novada pašvaldības informatīvajā izdevumā „Dobeles Novada Ziņas” (09.02.2016.) 
 

− Latvijas Ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv 
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Sabiedrības līdzdalība | Dobeles novada pašvaldība
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lv en ru

01. 03.

2 °C
A/ZA Vējš

5.3 m/s

02. 03.

1 °C
Z/ZA Vējš
3.1 m/s

03. 03.

4 °C
A/DA Vējš

3.3 m/s

NOVADS
Sniegavīru saiets

Valsts svētki

Pilsēta un pagasti

Teritorija, iedzīvotāji

Simbolika

Sabiedrības līdzdalība

Sociālā palīdzība un veselība

Izglītība

Kultūra

Sports

Vide

Sadarbības partneri

Jauniešiem

NVO

Civilās aizsardzības plāns

Vēlēšanu komisija

Transports

Uzziņu informācija

Meklēšana

Laika ziņas

Ziņas

Pasākumi

« Marts 2016 »

Pi Ot Tr Ce Pi Se Sv

 1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31  

Jautājumi un ierosinājumi

Kods: 

Kontakti

Fotogalerija

Karte

Interneta vietnes

Novads
Pašvaldība
Pakalpojumi
Uzņēmējiem
Tūrisms

Novads - Sabiedrības līdzdalība

Sabiedrības līdzdalība

 
01.10.2015.
 

Paziņojums par Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam
grozījumu izstrādes uzsākšanu.

 
Saskaņā ar Dobeles novada domes 24.09.2015. lēmumu Nr.231/11 "Par Dobeles novada teritorijas
plānojuma 2013.-2025.gadam grozījumu izstrādi"  ir uzsākta Dobeles novada teritorijas plānojuma
2013.-2025.gadam grozījumu izstrāde, apstiprināts grozījumu izstrādes darba uzdevums un vadītājs.
 
Par Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam izstrādes vadītāju apstiprināta Attīstības
un plānošanas nodaļas teritorijas plānotāja Sandra Lasmane.
 
Visi nekustamo īpašumu īpašnieki , uzņēmēji un citi interesenti ar pašlaik spēkā esošo Dobeles
novada teritorijas plānojumu 2013.-2025.gadam Dobeles novada pašvaldības mājas lapas
http://www.dobele.lv/page/teritorijas-planojums sadaļā vai Dobeles novada pašvaldībā- Brīvības ielā
15, apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā.
 
 
 
31.03.2015.
 
Dobeles novada pašvaldība akceptē VAS ,,Latvijas dzelzceļš" paredzēto darbību - Latvijas
dzelzceļa tīkla elektrifikācija
 
Dobeles novada domes 26. marta sēdē, izskatīja un akceptēja Valsts akciju sabiedrības „Latvijas
dzelzceļš" iesniegumu par Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikāciju.
 
Paredzēts veikt Latvijas dzelzceļa tīkla esošo publisko dzelzceļa līniju - Rīga - Tukums - Ventspils;
Rīga - Skulte; Rīga - Jelgava; Rīga - Krustpils - Daugavpils, Krustpils - Rēzekne, Krustpils - Jelgava un
Jelgava - Tukums elektrifikāciju, rekonstruējot esošo un izbūvējot jaunu dzelzceļa elektrifikācijas
(maiņstrāvas) sistēmu. Dzelzceļa līnija, kurā plānotas minētās darbības Dobeles novadā šķērso
Jaunbērzes pagasta teritoriju.
 
Paredzēto darbību „Esošo publisko un stratēģiskas (valsts) nozīmes dzelzceļa līniju elektrifikācija"
VAS "Latvijas Dzelzceļš" saista ar Latvijas un Eiropas Savienības stratēģiskajiem un ilgtermiņa
mērķiem transporta sistēmas attīstībai un transporta radīto oglekļa dioksīda izmešu samazināšanai,
atsakoties no naftas produktu lietojuma transportlīdzekļu dzinējos.
 
Ziņojumā norādīts, ka Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācija dos pozitīvus ieguvumus Latvijas
sabiedrībai - tā samazinās vides piesārņojumu, ko rada dīzeļdegvielas izmeši un palielinās Latvijas
tranzīta satiksmes nozares konkurētspēju, jo šis projekts ļauj saglabāt konkurētspējīgas cenas kravas
transportam pa Latvijas dzelzceļiem uz Latvijas lielajām ostām.
 
Dzelzceļa elektrifikācijas projekta iespējamie realizācijas termiņi 2016. - 2022. gads.
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Pašvaldības ziņas

29.03.2016

Paziņojums par Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025. gada grozījumu izstrādes
uzsākšanu un ierosinājumu iesniegšanu
 

Saskaņā ar Dobeles novada domes 24.09.2015. lēmumu Nr. 231/11 "Par Dobeles novada teritorijas plānojuma

2013.-2025. gadam grozījumu izstrādi" ir uzsākta Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025. gadam

grozījumu izstrāde, apstiprināts grozījumu izstrādes darba uzdevums un vadītājs.

 

Par Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025. gadam izstrādes vadītāju apstiprināta Attīstības un

plānošanas nodaļas teritorijas plānotāja Sandra Lasmane.

 

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus Dobeles novada teritorijas plānojuma grozījumu izstrādei lūdzam

iesniegt līdz 2016. gada 15. maijam, iesniedzot tos Dobeles novada pašvaldībā, Brīvības ielā 15, Dobelē,

Dobeles novadā, LV-3701, Dobeles novada pagastu pārvaldēs, vai elektroniski uz e-pasta adresi

apic@dobele.lv,  kā arī ģeoportālā www.Geolatvija.lv.

 

 Iesniegumā norādot - fiziskām personām vārdu, uzvārdu, adresi,  juridiskām personām - nosaukumu,

reģistrācijas datus un adresi.

 

Ar pašlaik spēkā esošo Dobeles novada teritorijas plānojumu 2013.-2025. gadam Dobeles novada pašvaldības

mājas lapas http://www.dobele.lv/page/teritorijas-planojums sadaļā vai Dobeles novada pašvaldībā- Brīvības

ielā 15, apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā.

 

Dobeles novada pašvaldības

Attīstības un plānošanas nodaļas

teritorijas plānotāja

Sandra Lasmane

Informācija  atjaunota: 2016.03.31 Dobeles novada pašvaldības mājas
lapa

Tālr.: +371 63720936
e-pasts:  webmaster@dobele.lv

Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrs

Tālruņi:  +371 63707269; +371 26527422

Izstrādāts RIDemo 2010
© Dobeles novada pašvaldība 2010
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2016.  gada 9. februârî  15.  lappuse

(Sâkums 14. lappusç)

32. Pabalsts tiek pieðíirts
42,00 euro apmçrâ katram ne-
pilngadîgajam bçrnam vienu
reizi gadâ. 

33. Pabalsts izlietojams ðâ-
dâm vajadzîbâm:

33.1. mâcîbu grâmatu, kan-
celejas preèu un citu ar mâcîbâm
saistîtu izdevumu apmaksai;

33.2. bçrnam nepiecieðamâ
apìçrba un apavu iegâdei.

34. Gadîjumâ, ja Sociâla-
jam dienestam ir pamatotas
ðaubas par to, vai pabalsts tiks
izmantots paredzçtajam mçr-
íim, pabalsta izmaksa tiek
veikta ar Sociâlâ dienesta

starpniecîbu, iegâdâjoties ne-
piecieðamos lîdzekïus, kas mi-
nçti ðo noteikumu 33. punktâ.

X. Pabalstu
pieðíirðanas kârtîba
35. Pabalsta pieprasîðanai

ìimene (persona) vçrðas Sociâ-
lajâ dienestâ, iesniedzot rakst-
veida iesniegumu, un aizpilda
noteikta parauga iztikas lî-
dzekïu deklarâciju, pievienojot
nepiecieðamos dokumentus. Iz-
tikas lîdzekïu deklarâcija nav
jâieniedz, ja pieprasa saistoðo
noteikumu V nodaïâ noteikto
pabalstu.

36. Sociâlâ dienesta so-
ciâlâ darba speciâlists pçc 
iesnieguma saòemðanas 10

darbdienu laikâ novçrtç ìime-
nes (personas) (laulâto, perso-
nu, kurâm ir kopçji izdevumi
par uzturu un kuras mitinâs
vienâ mâjoklî) ienâkumus un
materiâlo stâvokli, apmeklç ìi-
meni (personu) dzîvesvietâ, sa-
stâda dzîvesvietas apsekoðanas
aktu un pieòem lçmumu par
pabalsta pieðíirðanu vai at-
teikumu pieðíirt pabalstu.

37. Lçmumu par ðo noteiku-
mu 17.1. apakðpunktâ minçtâ
pabalsta pieðíirðanu pieòem So-
ciâlâ dienesta izveidota komisi-
ja.

38. Sociâlais dienests pçc
lçmuma pieòemðanas informç
ìimeni (personu) par pieòemto
lçmumu, pabalsta pieðíirðanas

atteikuma gadîjumâ ìimeni
(personu) rakstveidâ trîs darba
dienu laikâ informç par at-
teikuma iemeslu, kâ arî lçmu-
ma apstrîdçðanas termiòu un
kârtîbu.

XI. Lçmumu
apstrîdçðanas un

pârsûdzçðanas kârtîba
39. Sociâlâ dienesta komi-

sijas un sociâlâ darba speciâlis-
ta pieòemto lçmumu var ap-
strîdçt Dobeles novada domç
Administratîvâ procesa likumâ
noteiktajâ kârtîbâ.

40. Dobeles novada domes
lçmumu var pârsûdzçt Adminis-
tratîvâs rajona tiesas Jelgavas
tiesu namâ Administratîvâ pro-

cesa likumâ noteiktajâ kârtî-
bâ.

XII. Noslçguma 
jautâjumi

41. Saistoðie noteikumi stâ-
jas spçkâ nâkamajâ dienâ pçc to
publicçðanas Dobeles novada
paðvaldîbas informatîvajâ iz-
devumâ «Dobeles novada ziòas».

42. Ar ðo saistoðo noteiku-
mu spçkâ stâðanos spçku zaudç
Dobeles novada paðvaldîbas
2009. gada 26. novembra sais-
toðie noteikumi Nr. 15 «Par so-
ciâlâs palîdzîbas pabalstiem
Dobeles novadâ».

Domes priekðsçdçtâjs
A.SPRIDZÂNS

Saistoðo noteikumu Nr. 13
«Par sociâlâs palîdzîbas pabalstiem Dobeles novadâ»

PASKAIDROJUMA RAKSTS

Sadaïas nosaukums

1. Projekta nepiecieðamîbas pamatojums

2. Îss projekta satura izklâsts

3. Informâcija par plânoto projekta ietekmi uz
paðvaldîbas budþetu

4. Informâcija par plânoto projekta ietekmi uz uzòç-
mçjdarbîbas vidi paðvaldîbas teritorijâ

5. Informâcija par administratîvajâm procedûrâm

6. Informâcija par konsultâcijâm ar privâtpersonâm

Sadaïas paskaidrojums

Lai paplaðinâtu iedzîvotâju loku, kuriem ir tiesîbas saòemt maznodroðinâtas ìimenes (personas) statusu, kâ
arî sniegtu lielâku atbalstu ìimençm ar bçrniem un pensijas vecuma personâm, un personâm ar invaliditâti,
kuriem saskaòâ ar LR Civillikumâ noteikto nav likumîgo apgâdnieku.

Saistoðie noteikumi nosaka sociâlâs palîdzîbas pabalstu (turpmâk tekstâ - pabalsts) veidus un apmçrus, pabal-
stu pieðíirðanas un izmaksas kârtîbu ìimençm (personâm), kuras ir tiesîgas saòemt ðos pabalstus, kâ arî lçmumu
par pabalstiem apstrîdçðanas un pârsûdzçðanas kârtîbu.

Plânots budþeta palielinâjums.

Nav attiecinâms.

Nav attiecinâms.

Nav attiecinâms.

A.SPRIDZÂNS

Par sociâlâs palìdzìbas pabalstiem
Dobeles novadâ

Saskaòâ ar Dobeles novada
domes 2015. gada 24. septembra
lçmumu «Par Dobeles novada te-
ritorijas plânojuma 2013. - 2025.
gadam grozîjumu izstrâdi» (lç-
mums Nr. 231/11) ir uzsâkta
Dobeles novada teritorijas plâ-

nojuma grozîjumu izstrâde un
apstiprinâts darba uzdevums. 

Teritorijas plânojums ir do-
kuments, kurâ ietvertâs pra-
sîbas tieðâ veidâ attiecas uz ik-
vienu nekustamâ îpaðuma
îpaðnieku, ja veicat tajâ saim-

niecisko darbîbu - uzsâkat ap-
bûvi, zemes vienîbas dalîðanu,
çku rekonstrukciju/renovâciju,
funkcijas maiòu utt. Tâpçc ir
svarîgi zinât, kâdâ funkcionâlâ
zonçjuma teritorijâ atrodas
jûsu îpaðums, un tajâ atïauto
izmantoðanu, lai, realizçjot
kâdu savu ieceri, nenâktos vil-
ties un tçrçt laiku un enerìiju,
iesâktajam projektam kârtojot
likumîgu statusu. Savas intere-
ses bûtu jâapdomâ nopietni, jo
teritorijas plânojums ir ilgter-
miòa plânoðanas dokuments. 

Òemot vçrâ iedzîvotâju un
nekustamo îpaðumu îpaðnieku
lîdzðinçjo mazo ieinteresçtîbu te-
ritorijas plânojumâ noteiktajâ
lîdz brîdim, kad nâkas secinât,
ka iecerçtâ darbîba nav atïauta,
aicinu iepazîties ar paðlaik spç-
kâ esoðo Dobeles novada terito-
rijas plânojumu 2013. - 2025. ga-
dam Dobeles novada paðvaldî-
bas mâjas lapâ http://www.do-
bele.lv/page/teritorijas-pla-
nojums vai Dobeles novada pað-
valdîbâ, Brîvîbas ielâ 15, Ap-
meklçtâju pieòemðanas un in-

formâcijas centrâ, un, vçlreiz
atbildîgi izvçrtçjot sava îpaðuma
attîstîbas ieceres, sniegt priekð-
likumus un ieteikumus teri-
torijas plânojuma grozîjumiem. 

Priekðlikumus var iesniegt
Dobeles novada paðvaldîbâ vai
elektroniski uz e - pasta adresi
apic@dobele.lv, kâ arî ìeopor-
tâlâ Geolatvija.lv.

Sandra Lasmane,
Dobeles novada 

paðvaldîbas teritorijas 
plânotâja

Paziðojums par Dobeles novada 
teritorijas plânojuma 2013. - 2025. gadam 

grozìjumu izstrâdes uzsâkøanu

Ir apritçjuði divi gadi, kopð spçkâ stâjies Dobeles
novada teritorijas plânojums  2013. - 2025. gadam
(Dobeles novada saistoðie noteikumi Nr. 5 «Dobeles
novada teritorijas plânojuma 2013. - 2025. gadam 
teritorijas izmantoðanas un apbûves noteikumi un
grafiskâ daïa» stâjuðies spçkâ 2013. gada 
11. jûnijâ).
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3. INSTITŪCIJU NOSACĪJUMI, PRIEKŠLIKUMI, INFORMĀCIJA UN ZIŅOJUMS PAR TO IEVĒROŠANU 
 
 
3.1. Institūciju nosacījumi, priekšlikumi un informācija 

 
1) Valsts vides dienests Jelgavas reģionālā vides pārvalde 29.04.2016. Nr.3.5.-7/626 

 
2) Dabas aizsardzības pārvalde Pierīgas reģionālā administrācija 28.04.2016. Nr.4.8/46/2016-N-E 

 
3) Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija 15.04.2016. Nr.06-05/1146 

 
4) VAS „Latvijas Valsts ceļi” Dobeles nodaļa 07.04.2016. Nr.4.4.6-35 

 
5) Veselības inspekcija Zemgales kontroles nodaļa 13.04.2016. Nr.13-13/10533 

 
6) AS „Latvenergo” 05.04.2016. Nr.01VD00-13/1223 

 
7) AS „Augstsprieguma tīkls” 23.03.2016. Nr.50SA10-08-737 

 
8) AS „Latvijas  Gāze” Gāzapgādes attīstības departaments 31.03.2016. Nr.27.4-1/946 

 
9) Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests Zemgales reģiona brigādes Dobeles daļa 14.04.2016. 

Nr.22/11.4-1.6/-22. 
 

10) Valsts SIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Zemgales reģiona meliorācijas nodaļa 
14.04.2016. Nr.Z/1-14/625-e 
 

11) Valsts meža dienests Zemgales virsmežniecība 12.04.2016. Nr.VM7.7-7/273 
 

12) AS „Latvijas Valsts meži” Zemgales mežsaimniecība 12.04.2016. 
 

13) Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra 08.04.2016. Nr.239/1.1-14.2e/276 
 

14) SIA „Lattelecom” 05.04.2016. Nr.37.9-10/274 
 

15) SIA „Latvijas mobilais telefons” 08.04.2016. Nr.552/ZN 
 

16) SIA „BITE Latvija” 22.03.2016. Nr.LV4000-6 
 

17) VSIA „Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” 12.04.2016. Nr.4-6/652 
 

18) VAS „Latvijas Dzelzceļš” 20.04.2016. Nr.DN-6.3.1./216-2016 
 

19) Auces novada pašvaldība 07.04.2016. Nr.ADM-3-9/280 
 

20) Brocēnu novada pašvaldība 27.03.2016. Nr.3-7.2./NOSJ/2016/276 
 

21) Tukuma novada dome 25.04.2016. Nr.6-2/1657/1348 
 

22) Jaunpils novada dome 07.04.2016. Nr.8-3/122 
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Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību 
ZEMKOPĪBAS MINISTRIJAS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI 

 

Zemgales reģiona meliorācijas nodaļa 
 

Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas novads, LV-3901, tālr.63923822, fakss 63923823, e-pasts: zemgale@zmni.lv 
Bauskā 

 
14.04.2016. Nr.Z/1-14/625-e 
Uz 15.03.2016. Nr. 2.6./681 

Dobeles novada pašvaldībai 
Brīvības ielā 17, Dobelē,  

Dobeles novadā, LV-3701 
apic@dobele.lv 

 
Par nosacījumu sniegšanu Dobeles novada  
teritorijas plānojuma grozījumiem 
 
   Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību ,,Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” 
(turpmāk – ZMNĪ) Zemgales reģiona meliorācijas nodaļa 2016. gada 18. martā ir saņēmusi un 
izskatījusi Dobeles novada pašvaldības 2016. gada 15. marta vēstuli par nosacījumu sniegšanu 
Dobeles novada teritorijas plānojuma grozījumiem.  
   Šajā sakarā sniedzam sekojošu informāciju: 

- Sniegtā pamatinformācija un nosacījumi teritorijas plānojuma izstrādei 2013.- 2025. 
gadam ir spēkā. 

- Meliorācijas objektu projektu dokumentācija un drenāžas nospraudumu materiāli ir 
ZMNĪ pārziņā. Tehniskās dokumentācijas glabātuve atrodas Dobeles sektora biroja 
telpās Liepājas šosejā 29, Dobelē. Informācija pieejama arī VSIA “Zemkopības 
ministrijas nekustamie īpašumi” Meliorācijas digitālajā kadastrā interneta adresē: 
www.melioracija.lv. Meliorācijas digitālais kadastrs ir izstrādes procesā, tā 
informācija tiek papildināta. 

- Pievienojam precizēto (uz 2016. gadu) valsts nozīmes ūdensnoteku sarakstu Dobeles 
novadam, kā arī nosūtām digitālo informāciju par valsts nozīmes ūdensnotekām. 

   Veicot Dobeles novada teritorijas plānojuma grozījumu izstrādi, jāievēro sekojoši 
nosacījumi: 

-  Jānodrošina meliorācijas sistēmu saglabāšana, ekspluatācija, uzturēšana, tām jākalpo 
sākotnēji paredzētajam mērķim – optimāla mitruma režīma nodrošināšanai augsnē, 
liekā ūdens aizvadīšanai. 

-  Teritorijas plānojuma plāna grafiskajā daļā iezīmējamas ekspluatācijas aizsargjoslas 
ap meliorācijas būvēm un ierīcēm. 

-  Teritorijas plānojumā paredzama ūdensnoteku pārtīrīšana reizi 10 gados. 
-  Plānojot jebkādu būvju un inženierkomunikāciju būvniecību, pārvietošanu un 
pārbūvi, kā arī derīgo izrakteņu ieguvi, meža un kokaugu stādījumu ieaudzēšanu 
meliorētā zemē, kā arī citas darbības, kas var radīt meliorācijas sistēmu darbības 
traucējumu, ekspluatācijas aizsargjoslās ap meliorācijas būvēm, jāizņem tehniskie 
noteikumi ZMNĪ. 

 
   Lai nodrošinātu iepriekšminēto, ievērojami sekojoši likumdošanas akti: 

-  2010. gada 14. janvārī pieņemtais Meliorācijas likums; 
- 2014. gada 16. septembra MK noteikumi Nr. 550 ,,Hidrotehnisko un  meliorācijas 
būvju būvnoteikumi”; 

-  2010. gada 3. augusta MK noteikumi Nr.714 ,,Meliorācijas sistēmas    
ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumi”; 
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-  2012. gada 2. maija MK noteikumi Nr. 306 ,,Noteikumi par ekspluatācijas 
aizsargjoslas ap meliorācijas būvēm un ierīcēm noteikšanas metodiku 
lauksaimniecībā izmantojamās zemēs un meža zemēs”; 

-  2010. gada 13. jūlija MK noteikumi Nr.623 ,,Meliorācijas kadastra noteikumi”; 
-  2010. gada 6. jūlija MK noteikumi Nr.612 ,,Kārtība, kādā nosakāmi un atlīdzināmi 

zaudējumi, kas saistīti ar meliorācijas sistēmu bojāšanu, iznīcināšanu vai 
izmantošanas tiesību ierobežošanu”; 

-  2010. gada 10. augusta MK noteikumi Nr.755 ,,Koplietošanas meliorācijas sistēmas 
būvniecības, ekspluatācijas un uzturēšanas izmaksu aprēķina, to sadales un 
norēķinu kārtība”; 

-  2015. gada 30. jūnija MK noteikumi Nr.329 “Noteikumi par Latvijas 
būvnormatīvu LBN 224 - 15 “Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves”. 

 
Informācijai un darbam elektroniski uz adresi sandra.lasmane@dobele.lv nosūtām datu 

slāņus ar šādiem nosaukumiem: 
- Reg_asis (regulētas valsts nozīmes ūdensnotekas) 
- Vn_asis (valsts nozīmes ūdensnotekas, u.c.). 
 

 
 

Pielikumā: 1. Valsts nozīmes ūdensnoteku saraksts uz 1 lapas. 
 

 
 
 

Vadītāja                                                                         Ilze Bergmane 
 
 
 

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO 
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 
 
 

Andis Fogelis, t.27844008 
andis.fogelis@zmni.lv 
 
Jānis Ķēniņš, 22004131 
janis.kenins@zmni.lv 
 

 
  

38

mailto:sandra.lasmane@dobele.lv
mailto:andis.fogelis@zmni.lv


Nr.
p.k.

Nosaukums 
meliorācijas 

kadastra datubāzē

ŪSIK kods 
meliorācijas 

kadastra 
datubāzē

Kopējais 
garums 

(km)

Regulētā 
posma 
garums 

(km)

Regulētā 
posma 
garums 

novadā (km)

Novads

1 2 3 4 5 6 7
1 Abaviņa 362934:01 11,8 11,8 3,1 Tukuma, Dobeles

2
Vecbērzes poldera 
apvadkanāls 3816:01 18,3 18,3 10,6 Jelgavas, Dobeles

3 Kazuļu strauts 3816242:01 6,2 5,7 1,0 Tukuma, Dobeles
4 Vecslampe 38164:01 4,3 4,3 4,1 Dobeles
5 Dreimaņu strauts 381642:01 11,5 11,5 9,0 Dobeles, Tukuma
6 Apšupes strauts 381644:01 6,0 6,0 6,0 Dobeles
7 Čabu grāvis 3816442:01 6,3 6,3 5,4 Dobeles, Tukuma
8 Grieņu grāvis 381652:01 8,3 8,3 8,3 Dobeles
9 Pienava 38166:01 28,9 26,0 11,2 Jelgavas, Dobeles, Tukuma

10 Sellīte 381662:01 5,7 5,7 5,7 Dobeles
11 Lēpju strauts 381664:01 5,3 5,3 0,1 Dobeles, Tukuma
12 Gaurata 38168:01 12,8 12,8 11,6 Jelgavas, Dobeles
13 Kalves grāvis 3816812:01 5,9 5,9 5,9 Dobeles
14 Virkus grāvis 381682:01 7,7 7,7 7,7 Dobeles
15 Kliederu grāvis 3816832:01 5,1 5,1 5,1 Dobeles
16 Mežinieku upīte 38174196:01 5,4 5,4 4,9 Jelgavas, Dobeles
17 Bērze 3822:01 117,1 20,3 7,7 Jelgavas, Dobeles, Auces
18 Pikšu grāvis 3822112:01 5,9 5,9 2,2 Jelgavas, Dobeles
19 Ālave 38222:01 29,4 29,4 29,4 Dobeles, Tērvetes
20 Šķibes dārza grāvis 3822212:01 7,4 7,4 7,4 Dobeles

21 Apguldes ezera grāvis 382222:01 11,2 10,6 10,6 Dobeles

22 Aurupīte 382224:01 6,3 6,3 6,3 Dobeles
23 Jugliņa 382226:01 15,2 15,2 15,2 Dobeles

24 Leinertu dīķu strauts 382242:01 6,6 6,2 6,2 Dobeles

25 Snierājs 382252:01 8,4 7,7 7,7 Dobeles
26 Gardene 382254:01 18,4 18,4 18,4 Dobeles
27 Mucenieku grāvis 3822542:01 8,3 8,3 8,3 Dobeles
28 Bitšķēpu strauts 3822552:01 6 4,1 4,1 Dobeles
29 Bikstupe 38226:01 35,5 24,2 11,8 Dobeles, Jaunpils
30 Kaulaiņu grāvis 382262:01 5,3 5,3 1,1 Jaunpils, Dobeles
31 Balžņa 382272:01 10,4 10,4 10,4 Dobeles
32 Zušupīte 382274:01 2,9 2,9 2,9 Dobeles
33 Midzeņu grāvis 382276:01 5,2 5,2 5,2 Dobeles
34 Smukupīte 382292:01 11,7 6,7 1,5 Dobeles, Brocēnu
35 Stūrupe 3822922:01 7,3 4,00 1,7 Dobeles, Brocēnu
36 Līčupe 382294:01 9,7 8,5 4,6 Dobeles, Auces
37 Auce 3824:01 92,6 34,2 4,2 Jelgavas, Dobeles, Auces
38 Puktu grāvis 382422:01 8,00 8,00 2,0 Jelgavas, Dobeles
39 Strautiņauce 3824312:01 10,3 10,3 3,8 Jelgavas, Dobeles
40 Strautiņu grāvis 382432:01 7,7 7,2 5,1 Dobeles, Tērvetes

Dobeles novada valsts nozīmes ūdensnoteku saraksts

ūdensnotekas)
Ūdensnotekas, kuru garums ir 5 km un lielāks, sateces baseins 10 km² un lielāks (arī starpvalstu 
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1 2 3 4 5 6 7
41 Akāciju grāvis 382434:01 8,3 8,3 7,6 Jelgavas, Dobeles,Tērvetes
42 Upenieku grāvis 382436:01 9,1 9,1 5,0 Tērvetes, Dobeles
43 Govainis 38244:01 18,9 18,9 11,8 Tērvetes, Dobeles
44 Rīgava 38246:01 11,7 11,7 5,1 Dobeles, Auces
45 Vecmiķeļu grāvis 382462:01 9,8 9,8 1,0 Auces, Dobeles
46 Tērvete 3826:01 69,4 37,6 4,1 Jelgavas, Tērvetes, Auces, Dobeles
47 Eglone 382632:01 17,2 17,2 6,4 Jelgavas, Dobeles
48 Skujaine 38266:01 33 17,7 1,0 Tērvetes, Auces, Dobeles
49 Jaunzemju grāvis 3826612:01 5,1 5,1 1,2 Dobeles, Tērvetes
50 Krievaine 3826614:01 6,2 6,2 0,9 Tērvetes, Dobeles

321,6Kopā:

Sagatavoja:                                 A. Fogelis
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ZEMGALES VIRSMEŽNIECĪBA 
Tērvetes iela 91D, Jelgava, LV- 3008, tālr. 63058147, fakss 63048900, e-pasts vm@zemgale.vmd.gov.lv 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jelgavā 
 

 12.04.2016 Nr. VM7.7-7/273 
Uz 15.03.2016 Nr. 2.6./681 

 

Dobeles novada pašvaldībai 
Brīvības ielā 17,  

Dobelē, LV-3701 
apic@dobele.lv 

Par nosacījumiem Dobeles novada 
teritorijas plānojuma grozījumu izstrādei 

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 628 (spēkā no 01.05.2015.) „Noteikumi par 
pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 52. punkta prasībām un Jūsu 2016. 
gada 15. marta vēstuli Nr.2.6./681 sniedzam nosacījumus Dobeles novada teritorijas plānojuma 
grozījumu izstrādei. 

Dobeles novads atrodas Valsts meža dienesta Zemgales virsmežniecības Dobeles nodaļas 
un daļā Jelgavas un Brocēnu nodaļas administratīvajā teritorijā. 
 Teritorijas plānojuma grozījumi izstrādājami atbilstoši spēkā esošajiem likumdošanas un 
normatīvajiem aktiem, tajā skaitā: 
 1) likumam „Meža likums” (spēkā no 17.03.2000.) un ar šo likumu saistītiem Ministru 
kabineta noteikumiem; 
 2) likumam „Sugu un biotopu aizsardzības likums” (spēkā no 19.04.2000.) un saistītiem 
MK noteikumiem; 
 3) likumam „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” (spēkā no 07.04.1993.) ar 
grozījumiem un saistītiem MK noteikumiem; 
 4) likumam „Aizsargjoslu likums” (spēkā no 11.03.1997.). 

Norādām, ka meža apsaimniekošanā speciālais normatīvais akts ir Meža likums. 
Atgādinām, ka saskaņā ar Meža likuma 3. panta nosacījumiem un Ministru kabineta noteikumu 
Nr. 88 (spēkā no 06.03.2013.) 1. pielikumu meža zeme ir zeme, uz kuras ir mežs, zeme zem 
meža infrastruktūras objektiem, kā arī mežā ietilpstošie pārplūstošie klajumi, lauces un purvi. 
Meža likuma 2. pantā ir noteikts, kādās teritorijās var tikt noteikti papildus nosacījumi meža 
apsaimniekošanai, proti, ka pilsētu un ciemu teritorijā meža apsaimniekošanas papildus 
nosacījumus paredz pašvaldību saistošie noteikumi. Lai nodrošinātu sabiedrības atpūtai, sportam 
un izklaidei piemērotus apstākļus mežā, Meža likuma 381. pants, 382. pants un 383. pants paredz 
parku un mežaparka izveidošanu. 

Plānojot neperspektīvu lauksaimniecības zemju apmežošanu, lūdzam šīs platības norādīt 
teritorijas plānojuma zonējumā (teritorijas plānotajā – atļautajā izmantošanā), jo pretējā gadījumā 
tās saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 308 (spēkā no 09.05.2012.) „Meža 
atjaunošanas, meža ieaudzēšanas un plantāciju meža noteikumi” nevarēs atzīt par meža zemēm. 
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2 
 

Dobeles novada teritorijā no dabas daudzveidības viedokļa atzīmējamas divas Valsts 
nozīmes īpaši aizsargājamās dabas teritorijas – dabas liegums „Zebrus un Svētes ezers” Zebrenes 
un Bikstu pagasta teritorijā un daļa no dabas lieguma „Līvbērzes liekņa” Jaunbērzes pagasta 
teritorijā, izveidots liels skaits mikroliegumu aizsargājamām putnu sugām, īpaši Zebrenes 
pagasta teritorijā. 
 
 
 
Virsmežziņa 
vietnieks 

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS 
AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU 

UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 

G. Vāvers 

Kigitoviča 26667926 
viktorija.kigitovica@zemgale.vmd.gov.lv 
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AKCIJU SABIEDRĪBA ” LATVIJAS VALSTS MEŽI”  
Vienotais reģistrācijas nr.40003466281 

Vaiņodes iela 1, Rīga, LV-1004, Latvija  
tālrunis 67602075, fakss 67805430, e-pasts: lvm@lvm.lv 

 
 

ZEMGALES MEŽSAIMNIECĪBA 
„ Sili”, Mežciems, Jaunsvirlaukas pagasts, Jelgavas  novads, LV-3001, tālrunis 63007166, fakss 63007168;  

e-pasts lvm@lvm.lv 
 
 
 
Jaunsvirlaukas pagastā, Mežciemā 
DATUMU SKATĪT DOKUMENTA PARAKSTA LAIKA ZĪMOGĀ 
Nr. REĢISTRĀCIJAS NUMURU SKATĪT DOKUMENTA  FAILA NOSAUKUMĀ 

    
 

 

 Dobeles novada domei 

     

Par nosacījumiem 

Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam grozījumiem  

 Sakarā ar Jūsu 15.03.2016. vēstulē izteikto lūgumu sniegt nosacījumus Dobeles novada 
teritorijas plānojuma izstrādei, informējam, ka LVM ir sagatavojusi un lūdz iestrādāt Dobeles novada 
pašvaldības teritoriālplānojumā LVM izteiktos nosacījumus (sk. pielikums Nosacījumi”). 

 Teritorijas plānojuma grafiskajā daļā lūdzam iestrādāt un ņemt vērā LVM valdījumā esošās 
mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas, meža infrastruktūras objektus, nemeža zemju teritorijas, kurās 
perspektīvā plānota meža ieaudzēšana, un zemes dzīļu/derīgo izrakteņu teritorijas. 

 Izstrādājot pašvaldības teritoriālplānojumu, lūdzam regulāri informēt LVM atbildīgo pārstāvi 
par Teritorijas plānojuma izstrādes gaitu un tā sabiedriskās apspriešanas norises vietu un laiku ( Vineta 
Ostrovska, v.ostrovska@lvm.lv ). 

 Digitālie dati tiks nodoti pašvaldībai pēc Sadarbības līguma noslēgšanas, par ko ar jums 
kontaktēsies LVM speciāliste.  

1.Pielikumā: 

Nosacījumi uz 10 lpp 

 

Izpilddirektors, meža infrastruktūras vadītājs      J.Jumītis 

 

     

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR  

DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 

 

V.Ostrovska 

mob.29122834 

e-mail v.ostrovska@lvm.lv 
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1.pielikums 

Izsniedzējs: AS ”Latvijas valsts meži”  

Izsniegšanas vieta: Jelgavas novads, Jaunsvirlaukas pagasts 

Izsniegšanas datums: 12.04.2016. 

NOSACĪJUMI 
1. Objekta apraksts 
Teritorijas plānojuma objekts ir 17850 ha valsts meža zemes Dobeles novadā, ko apsaimnieko 
Zemgales mežsaimniecība  

 

2.  Izmantošanas mērķi 
Noteikt zemes izmantošanas mērķi 0201 „Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
mežsaimniecība” atbilstoši sadalījumam pa kadastra vienībām: 
 

N.p.k. 
Zemes vienības 

kadastra 
apzīmējums 

Platība, ha 

(no LVM 
kadastra 

slāņa) 

Piezīmes 

Papildus nosacījumi nomai derīgie 
izrakteņi 

1.  46540060172 156.02  

2.  46980040191 138.13  

3.  46980040303 13.91  

4.  46980040179 27.15  

5.  46980040197 2.69  

6.  46980040188 5.05  

7.  46520030124 3.38  

8.  46840040079 194.87  

9.  46840040091 31.44  

10.  46460080190 67.05  

11.  46600010158 180.04  

12.  46420030125 1.13  

13.  46540010047 155  

14.  46720070075 138.45  

15.  46680010144 70.44  

16.  46980020086 0.05  

17.  46800020121 292.87  

18.  46800020116 226.23  

19.  46680030190 151.41  

20.  46460050051 4.38  

21.  46460010024 14  
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22.  46680020085 10.84  

23.  46680020104 2.76  

24.  46680020071 145.22  

25.  46800010124 0.9  

26.  46980040299 0.37  

27.  46840010065 0.61  

28.  46540060174 606.95  

29.  46800010117 480.21  

30.  46980010069 31.05  

31.  46980040195 0.11  

32.  46540060177 8.2  

33.  46980030088 43.18  

34.  46980030086 539.73  

35.  46980030084 98.93  

36.  46420030114 3.54  

37.  46420030116 335.34  

38.  46600010353 101.75  

39.  46840020036 37.29  

40.  46680010148 15.94  

41.  46980020073 35.33  

42.  46980020072 59.89  

43.  46680030191 360.28  

44.  46540010045 231.01  

45.  46680030577 1.41  

46.  46680030189 5.46  

47.  46520050328 234.65  

48.  46460010038 736.18  

49.  46600030062 61.34  

50.  46540020053 14.45  

51.  46460010034 61.88  

52.  46680020060 4.48  

53.  46680020086 4.41  

54.  46840010040 25.87  

55.  46800010121 39.68  

56.  46980010060 11.68  

57.  46460050066 0.45  
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58.  46600010379 7.65  

59.  46460040083 65.77  

60.  46420030112 23.29  

61.  46720060123 116.94  

62.  46840020038 35.72  

63.  46680010173 1.21  

64.  46980020074 1.85  

65.  46800050088 37.25  

66.  46980020075 39.27  

67.  46420060138 79.1  

68.  46680030629 0.76  

69.  46800030221 2.33  

70.  46680020073 328.16  

71.  46420060139 25.39  

72.  46800010090 14.89  

73.  46420060042 8.6  

74.  46600030079 0.06  

75.  46980040180 128.73  

76.  46980040185 10.43  

77.  46800010119 3.88  

78.  46980040271 0.78  

79.  46800010116 15.9  

80.  46800010137 0.41  

81.  46540060159 8.46  

82.  46980030071 38.45  

83.  46420050045 1.98  

84.  46460060063 29.53  

85.  46420030113 110.4  

86.  46540010043 91.01  

87.  46680030194 152.84  

88.  46680030192 41.3  

89.  46540050201 225.09  

90.  46460050041 721.51  

91.  46460010032 170.46  

92.  46680020088 0.38  

93.  46680020074 484.69  
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94.  46800030027 9.05  

95.  46680020087 1.54  

96.  46420030117 31.3  

97.  46980040178 245.26  

98.  46980040184 180.93  

99.  46800010118 569.99  

100   46800010115 78.5  

101   46980040302 6.46  

102   46800010125 0.3  

103   46520030104 136.86  

104   46540060220 14.24  

105   46520030084 7.94  

106   46460050067 0.21  

107   46720080050 107.89  

108   46600010159 124.91  

109   46720060133 0.04  

110   46680010146 16.81  

111   46460070011 7.04  

112   46800020115 24.66  

113   46540010044 206.9  

114   46420060174 232.89  

115   46800030219 9.21  

116   46460010033 247.77  

117   46600030060 85.33  

118   46600030092 14.12  

119   46540020052 97.83  

120   46460010107 26.63  

121   46680020075 39.79  

122   46840010032 68.39  

123   46840010068 46.99  

124   46980040176 135.71  

125   46840010077 4.35  

126   46520030136 39.07  

127   46540060221 6.32  

128   46980030085 161.62  

129   46980030093 92.73  
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130   46600010378 2.42  

131   46460050065 1.54  

132   46420030115 9.1  

133   46420030118 25.87  

134   46980020077 3.89  

135   46680010147 214.87  

136   46720080051 20.83  

137   46540010048 300.34  

138   46840020063 0.29  

139   46800030222 19.89  

140   46600030091 5.34  

141   46460010021 9.61  

142   46680020066 1781.86  

143   46840010033 184.24  

144   46840010067 8.86  

145   46980040177 23.38  

146   46460020019 12.55  

147   46600010362 85.96  

148   46540010046 188.97  

149   46680010172 0.97  

150   46800050089 5.39  

151   46980020048 661.26  

152   46680030615 7.84  

153   46800030220 1.64  

154   46460010040 14.91  

155   46680020081 0.25  

156   46680020065 164.71  

157   46420060175 1.09  

158   46980040298 0.16  

159   46840010066 0.69  

160   46540060124 424.41  

161   46540060175 301.27  

162   46800010120 35.28  

163   46980040155 0.35  

164   46980040189 4.37  

165   46540060173 27.58  
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166   46980030081 99.9  

167   46460020018 11.41  

168   46420030120 4.32  

169   46680010145 3.69  

170   46980020047 474.3  

171   46680030193 42.75  

172   46680030195 30.34  

173   46800030218 242.1  

174   46460010106 2.78  

175   46460010069 1.8  

176   46460010023 53.01  

177   46680020095 2.68  

KOPĀ: 17 850  

 
2.2. Dobeles novadā  atrodas šādi uzņēmuma ceļi: 
 

Ceļa nosaukums Garums, 
km 

Izbūves 
gads 

Plānotie pasākumi 

Anota ceļš 2.03 2015  

Apšenieku ceļš 0.94 0  

Auniņu ceļš 0.973 0  

Ausātu ceļš 5.16 2014  

Ausātu ūdenskrātuves ceļš 1.91 0  

Bataru ceļš 1.855 0  

Bēnes trase 3.465 2003  

Bēnes trases atzars 0.69 2012  

Bites ceļš 1.43 2002  

Bites ceļš 2 posms 1.04 0  

Ceplīšu ceļš 1.786 0  

Cerību torņa ceļš 3.112 0  

Ciematu ceļš 3.585 2007  

Ciroles ceļš 1.3 0  

Čagu ceļš 2.298 0  

Degu ceļš 0.508 0  

Dišleru ceļš 1.84 2007  

Dobeles mežniecības ceļš 2.885 0  

Dzelzs tilta ceļš 0.27 0  
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Elkukalna ceļš 0.75 0  

Franku ceļš 1.771 0  

Garā kalna ceļš 2.26 0  

Garlauku ceļš 0.897 0  

Grāvnieku ceļš 0.02 0  

Īsais ceļš 0.088 0  

Janku ceļš 1.56 0  

Jaunais ceļš 3.917 2002  

Jostu ceļš 3.02 2010  

Jurģu ceļš 2.675 2013  

Kaķenieku ceļš 3.47 2014  

Kalnciema šoseja - Melnbikši 1.085 0  

Kalnu ceļš 2.85 0  

Kapu meža ceļš 1.09 2004  

Karjeru ceļš 1.605 0  

Kasparu ceļš 0.25 0  

Krautuves ceļš 0.35 0  

Krūmiņu ceļš 0.288 0  

Ķīļa ceļš 1.57 2013  

Lapsu ceļš 1.186 0  

Lapsu ceļš 1.049 0  

Lapsu ceļš 0.576 0  

Legzdiņa stiga 3.437 2011  

Lejupceļš 2.067 0  

Liekņu ceļš 1.507 0  

Lielkuģu ceļš 1.61 0  

Liepu cels II 2.89 0  

Lūšu ceļš 1.045 2003  

Mangaļu ceļš 6.25 2009  

Māla trase 2.88 2010  

Melīzera ceļš 1.94 2012  

Meniķa ceļš 0.796 0  

Meženieku ceļš 7.53 2007  

Mežružu ceļš 1.714 0  

Mežsargu ceļš 1.385 2013  

Mežsarmu ceļš 0.361 0  
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Mucenieku ceļš 0.59 0  

Namiķu ceļš 2.65 0  

Pakaišu muižas ceļš 2.41 2002  

Penkule-Zvani 3.08 2008  

Pētervalde - Mežvidi 1.05 0  

Pētervalde - Ūsiņu purvs 4.89 2006  

Pliķu stiga 1.842 2009  

Pokaiņu aplis 5.365 2005  

Pokaiņu ceļš 1.185 0  

Poldera ceļš 54 kv 2.26 0  

Priedaiņu ceļš 1.774 0  

Priedaiņu ceļš 0.226 0  

Priežu ceļš 0.43 0  

Robežstigas ceļš 3.41 2011  

Ružu ceļš 4.929 0 2016 Pārbūve 

Sarmu dambis 5.28 0 2017 Pārbūve 

Sesku ceļš 0.35 0  

Sievu ceļš 4.75 2006  

Silakalnu ceļš 3.268 0  

Siļķu meža ceļš 0.486 0  

Skaparu ceļš 0.81 0  

Spindeļu stiga 2.23 2005  

Stirnu ceļš 0.55 0  

Strautiņu atzars 1.4 0  

Strautiņu ceļš 1.755 2013  

Strēlnieku ceļš 1.02 2015  

Stūraišu ceļš 1.226 0  

Susuru ceļš 0.72 2012  

Svilpju ceļš 1.51 0  

Tauvene-Dekšēkuļi 2.77 0  

Tītarkalnu ceļš 4.57 2007  

Vanagu ceļš 0.725 0  

Vāļu ceļš 4.26 0  

Vecais bānīša ceļš 4.78 0  

Vecais ķīļa ceļš 1.1 0  

Vecais pagasta ceļš 0.71 0  
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Vecais Slagūnes ceļš 2.3 2004  

Vidusceļš 0.305 0  

Zaķu ceļš 0.43 0  

Zaļais ceļš 0.77 0  

Zaļumu ceļš 2.9 2012  

Zebrenes trase 4.875 0  

Zebrus ezera ceļš 0.533 0  

Zeltiņu ceļš 1 0  

Zemaču ceļš 2.15 2015  

Ziemeļu ceļš 1.126 0  
 
 
 
Novada teritorijas plānotajā izmantošanā paredzēt, ka meža zemēs ir atļauta infrastruktūras 
objektu būvniecība un rekonstrukcija. 
 
2.3. Dobeles novadā atrodas  LVM Zemgales  mežsaimniecības apmežošanai paredzētās teritorijas 
4.4 ha platībā. 
 
Novada teritorijas plānotajā izmantošana paredzēt, ka LVM valdījumā esošajās zemēs ir atļauta 
lauksaimniecībā neizmantoto zemju apmežošana 

 
3. Derīgo izrakteņu ieguves teritorijas  

3.1. Kā perspektīvās derīgo izrakteņu ieguves teritorijas sadaļā Teritorijas plānotā 
izmantošana noteikt: 

3.1.1. LVM valdījumā esošajā teritorijā ietilpstošās bieži sastopamo derīgo 
izrakteņu atradnes (tabula); 

Derīgo izrakteņu 
ieguves vietas 
nosaukums 

derīgie 
izrakteņi Novads Pagasts meža 

iecirknis 
meža 

kvartāli 
platība 

ha 

Auru smilts-grants 
atradne “Ausāti “ 

smilts, 
grants Dobeles Auru Dobeles 320; 325 3.974 

Naudītes smilts-
grants un smilts 
atradne “Dikuri” 

smilts, 
grants Dobeles Naudītes Dobeles 405 3.885 

Bikstu smilts-grants 
un smilts atradne 
“Silkalni, D bloks” 

smilts, 
grants Dobeles Bikstu Dobeles 254 5.8 

Bikstu smilts-grants 
un smilts atradne 
“Silkalni, ZA bloks” 

smilts, 
grants Dobeles Bikstu Dobeles 251 ; 252 9.88 

3.1.2. Visas LVĢMC datu bāzē reģistrētās būvmateriālu izejvielu, kūdras, 
sapropeļa atradnes; 

3.1.3. Visas būvmateriālu izejvielu, kūdras, sapropeļa atradnes, kur normatīvajos 
aktos noteiktā kārtībā ir akceptēti A un/vai N kategorijas krājumi un nav 
pretrunā ar citiem teritorijas izmantošanas noteikumiem. 

3.2. LVM valdījumā/īpašumā esošajās platībās ir atļauta derīgo izrakteņu ieguve arī 
gadījumā, ja derīgo izrakteņu atradnes nav uzrādītas teritorijas plānojuma grafiskajā daļā, bet to 
pamato ar ģeoloģiskās izpētes datiem. 
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4. Dabas aizsardzības prasības 
Izstrādājot Dobeles novada teritorijas plānojumu un plānojot zemes lietošanas mērķi, lūdzam 
ievērot normatīvajos aktos noteiktās un Valsts meža dienesta Meža valsts reģistrā ietvertās vides 
aizsardzības prasības Zemgales mežsaimniecības valdījumā esošajās zemēs:  

1)Aizliegta mežsaimnieciskā darbība mikroliegumos 

2)Ierobežota saimnieciskā darbība dabas liegumos Zebrus un Svētes ezers un Līvbērzes liekņa 

3)Ierobežota saimnieciskā darbība purvu un ūdensobjektu aizsargjoslās 

4)Citi ar normatīviem aktiem noteikti saimnieciskās darbības ierobežojumi 

 

5. Prasības rekreācijas objektiem Teritorijas plānojumā attēlot LVM valdījumā esošajās zemēs 
ierīkotās  8  Sabiedrībai nozīmīgas atpūtas vietas – Zebrus ezers, Pokaiņu mežs, Ružu ezers, Īles 
bunkurs, Krievu kalni, Svētes ezers, Mucenieku mežs, Ezerlūķi 

6. Citas prasības 
6.1. Jebkādas darbības plānojuma teritorijā, kas ietekmē LVM apsaimniekojamo teritoriju, 

mežaudzes vai ainavas stāvokli tajā, saskaņojamas ar AS „Latvijas valsts meži”. 
6.2. Teritorijas plānojuma grafisko daļu atzinuma saņemšanai iesniegt vektoru datu formātā 

(shp., vai dgn.). 
 

 

Izpilddirektors, meža infrastruktūras vadītājs     Juris Jumītis                
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LATVUAS VTDES, qEOLOQUAS
uN METEOROLOQUAS CENTRS

RIge

2016, gada d.aprTh
Nr.4-611fu1 _
Uz 15.03.2016. Nr. 2.6./681

Dobeles novada palvaldiba

Brlvibas iela 17. Dobele.
Dobeles novads, LV - 3701

koordindtdm un aizsargjosldm - I

Par nosacTjumu sniegianu Dobeles novada teritorijas planojuma 2013.-2025. gadam groztjumu
izstrddei

Atbildot uz J[su 2016. gada 15. marta vEstuli Nr. 2.6.1691, VSIA ..Latvijas Vides,
geologijas un meteorololijas centrs" (turpmak LVQMC) sniedz precizejumus LVeMC
izs[t-rtai 2011. gada 13. aprlla vestulei Nr.4-3l539 par LVeMC r-pasum6 vai pdrraudziba
esosajiem objektiem un to aizsargjosldm, kuras skar Dobeles novada teritoriju, ka arl
nosacr:jumus to pastdvEsanai un attistibai un jaunu objektu izveidosanai un biivniecTbai:

I ) meteorololiskai novErojumu stacijai,,Dobele" precizetas koordindtas;
2) izveidota pazemes iidens kvantitdtes un kvalitdtes novdrojumu stacija "Zebrene" ar

pzvemes iidens urbumiem Nr. 50, Nr. 5l un Nr. 52.
Nov€rojumu staciju aizsargioslas tiek noteiktas, pamatojoties uz Aizsargjoslu likuma 15.

pantu. IerobeZojumus darblbai aizsargjoslds nosaka Aizsargjoslu likuma 44. pants, kur6
noteikts, ka aizsargjoslds ir aizliegta jebkura darblba bez saska4olanas ar LVGMC.

3.

4.

5.

6.

Pielikumd;
L Informacija par nov€rojumu stacijAm, b izvietojumu,

lapa,
2. LVQMC novErojumu staciju inietojums Dobeles novada administrat'ivaja kritorija - t

taDa;

Meteorolofiskds novzrojumu stctcijas un tas aizsargioslas inietojuma shama - I lapa;
Pazemes dderyu novErojumu stacijd atrodoio pazemes frdens urbumu un to aizsaigjoslu
izvielojuma sh?mo- I lapa;
LVCIMC 201 1. gada 13. aprtla vEstules Nr.4-3/539 kopija - 6 lapas
Informdcija par novarojumu stacijam un to aizsargioslam *dwgformata (informdcija CD
datu nesdjd).

Valdes priekSsEdOtdjs K. Treimanis

LVQMC vides sp€cialisle
A. DruCka
67032040, anda.druckal@lvgmc.tv

VALSTS S A
"LATVTJAS VtDES, GEOtogltAs uN
METTOROLOGUA5 CE NTRS"
Maskavas iela 165, Rrga, LV-1019

1 .: +371 6t 03260A
F.: +31167145154
E.:lvgmc@lvgmc iv

lvgmc@meteo tv

R€9. Nr.50103237791
ganka: Norde: Bank Frntand pLc, Larv iis 6tralel(ods: NDEALV?x
Kont5: LV48 NDEA 0000082360816 61



I. Pielikums
Latvijas Vides, feolo$ijas un meteorolo$ijas centra

vEstulei Nr. ?-/,,22: <-Z
Lapal (I)

Staciias nosaukums Urbuma Nr. Adrese Koordinatas LKS 92 Aizsargiosla'
x Y

Dobele
"Ustupj i", Berzes pagasts,

Dobeles novads
458249,n2 275283,569 200 m no nov€rojumu

laukuma ir€jis robeZas

Meteorololisk6s stacilas
novOrojumu laukurna
shlru koordinetas

ZR
458238,791 275296,856

ZA 458265,148 275296,856
DA 458265,t48 27s269,644
DR

458238,934 275269,644

Zebrene
50

"Jaunsauh-tes", Zebrenes
pagasts, Dobeles novads

4342t4 273123 l0 m ap katru urbumu

)l 434216 273124 l0 m ap kafru urbumu

52 4342t9 273t28 l0 m ap katru urbumu

' AizJargiosla sniegt4 pamatojoties uz Aizsargioslu likuma 15. pantu
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2. Piclikums
Lanijas Vides, geololijas un meteorololijas centra

2016. gada 7'' .aprrlt
vEstulei Nr. .,- ..,:/ t' 5-a1

Lapa I (l)

5 10 km

I e(-
/s(,
g/.,
st l

:.-:=::f 63



3. Pielikums
Lanijas Vides, leololijas un meteorololijas cen*a

2016. gada // .aprrlt
vestulei Nr. ,.// ti

Lapa (1)

-iE'

Apdmtiumi

L-, Meteorolooiska nov€roiumu stacija

t"et€orolooiskes novdrojurnu staciias rneteolaukurm robe2a

E Meteoroto$iskas novequmu stacijas aizsarg.iosla 64



4. Pielikums
Lanijas Vides, geoloftijas un meteorologijas centra

2016. gada i _.aprr lt
vAstulei Nr. .;.-///"/ , ?

Lapa (l)

Apzlm6.iumi

O Pazernes ldens rnonitoringa urbumi

f] Pa.e,res uoens urburru aizsargjosta
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Latvijas

Riga

5. Pielikums
Vides, leolo$ijas un meteorolo$ijas centrd

2016. gada / .aprtti
vEstulei Nr. t/-/i/y' {l

Lapal (l )

201 I -gada *2.aprrl.i
Nr.4-31 tE
Uz 10.03.2011. Nr. 2-61862

Valdcs priekSsedetajs

Par Dobeles novada teritorijts pliittojumu

Atsaucoties uz J0su 201l.gada lo.marta vEsruli Nr. 2-6,'8(12 a' l[gurnu sniegt inlbnnaciju par
Latvijas Vides, lcololijas un meteorolo!,ijas centra (LVGMC) ipasuma 'ai parraudzlba
esoiajien objckticm un to aizsaryjoslanr. kuras skar Dobcles novada tcritoriiu. ka ari
nosacijumus to pastev€{anai un attTstibai un jaunu objektu izYcidoSanai un b0rniccibai,
informejam, ka Dobeles novada rcrirorija arrodas Sadi LV(jlvtC objekti;

I ) metoorologiskA noverojunru stacija,,Dobele";
2) bTstamo atkritumu novictnc ,.Cardenc":
3) atkritumu poligons,,Zebrene";
a) \e an- tiek planora triju jaunu pu.cnrcs 0dens monitoringa staciju icrikosana _ triju

dzilurbumu (3m, 52m un r55nr dziruml) un ro aizsargkonstrukciju izveidoiarra.
Aizsargjoslas ap Siem dzilurbunriern 3nr no urbuma atvercs clrntra. kopeja platTba
0,006 ha.

Piclikuma pievienojanr infomraciju par augsrdkminero objektu izvicrojumu un ro
aizsargtoslAm. Papildus par mcteorologisko novdrojunru stacijLr .,Dobcle" oosiitam ari
informXciju DWG lbrmaE uz e-pflsra adresi: sandra.lasmanc(ardobclc.lv.

Pielikumi:
l) Informacija par planorajanr pazemes odens monitoringa stacijam uz I lp.;
2) lnformlcija par meteorologisko novorqjumu stacij u ,,Dobele;' uz 3 lp.;
3) lnfomracija par bTstamo atkritumu novictni ,,Gardene.' un par aikritumu poligonu

,Zebrene" uz 1 lp.

Dobeles novads palvaldtba

BnvTbas iela 17, Dobele
Dobelcs novads, l-V-3701

A. Leitass

VIDES, oEOLOCTJAS UN Fakss i37t 67r45,s4
METEOROLOCUASCTN-RS Er.a(,s.rvs,nL,.,.rqJ.Lr.
Mask3r?s;eta 165. 8,9a. LV 1019 v,J,, , :q1,,ereJ .v

Re9 N150!03?37/9J
A3'rka lJorde! Bdnt hn ani.t pti:. lrrr'rtns litraje
Krds |\DtAtVzX
i,jnl3 LV48NDEA000oO8236CA36 tLVL.

!v€5NDt40000082360849 iE i,rR j
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5. Pielikums
Latvijas Vides, leololijas un mctcorologijas centra

2016. gada 11 .aprtlt
v7stulei Nr. +'- // ,1r i

Lapa2 (2)

Pielikums \r. I

Pazemes Idens monitoringa strcijas (dzilurbumu) izvietojuma plins
Dobeles novada Zebrenes pagasti, zemes vieniba ar kad.apz. 4698 OOI Ot,

.lltooo :Bl(x)o {]10lx) ,|5000

Apzimajumi:

Dzilurbunu punkti

Aizsarg;oslas tcrilorija

t,VM valdr.jurni csosa tcrilorija

a

v4
i.-l

Par kanogratisko pamatni i4nantota Ortoti)tokiinc nraroga I il0 {)0{l. l,..t t r t t o t ic' t t t' L k,i \ m h rm a c i.! r Lr it' a ni n

,:i. -1i,.!r, r,. :.
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- ,li! \ il I Aa r I, ii,,l, ,."ro^

,,f 
,. 

r...-. .. , ^. .; '.t.. 5. pielihns
IAtvW VideS, leolo\ijiti w metsorolotijas cenffa

onl6sada /( .aprili; l, '' - '1i " '*iilav'
vegulti yr. F7r2

' v,1t :; is !l\ Lapa3 (3)

Informlciia par maeorolo$r&o novcrojurru staciju,pobele"

LVqMC EovlloJumu strclrrs Dobel€3 rov.da

t) Aizsargiosla dotr, pamatojotics uz Aizsargjoslu likuma 15. pantu.

Stacijas nosaukums lickffrss]

200 m no noverojumu
laukuma a4jas rob€tas

L llq'fs
r/10€s, G€oto$r.as un
MErE60r,Cg,|^a cEfiris
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5. Pielikums
Lanijas ltides, leololijas un meteorololijas centra

2016. gada f .aprrtr
vestulei Nr. /-///tl

Lapa4 (4)

Pielikums Nr.2
(2.lapa)

c \64!r!!.. vE a !..5t- o nrbrdo!'F qr. lotl

rDas 6eo:oc.JAs j\
[1ErIOBO:-OGtJA5 Ct\.iS
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5. Pielikums
Lanijas Vides,: leololijas un meteorolotijas centra

2016. gada 4 .aprtlt

Piellkums Nr.2
(.j.lapa)

Lapa| (5)

C Va|A br'nl. \rld6, odba|!|. tnn r.btot|.. drl2OtI

LWIC novanolumu rtrc[u Ewfetolumr
,obalca novadr rdmlnktntrvrll t rlt(|dl

C M.t .oloiid(o m\*elfr!

E&l

V,DFS QFOLOCIJAS rrN
MFT€OROTOCtiAS cEiirFs
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5. Pielikums
Latvijas Vides, feolo$ijas un meteorolofijas centra

2016. gada ( .aprtli
vdstulei Nr. /,1/ /tL

Lapa6 (6)

Pielikums Nr.3

lnformacija par brstamo atkritumu novietni ,,Cardene"

l) BTstamo atkritumu novietne ,,Gardene" - 57100 m2, kadastra ff. 46460010005.

2) Gardenes bTstamo atkritumu novietne udensapgadc tiek nodrosinEta no pazemes 0dens
ieguves urbuma. Pazemes iidcns icguves urbums atrodas bTstamo atkritumu novietnes
iczogotaja taritorija. U$uma geografiskas koordinares: Z pl 56038. 10" A gar. 23010.48'.
(koordinatas LKS 92: X 449702,25; Y 277181,3i ).

lnformacija par atkritumu poligonu,,Zebrcne"

I ) Atkritunru poligons ,,Zebrend' - 72000 m2, kadastra nr. 46910030072.

2) Saskana ar Aizsargjoslu likuma 28. pantu aizsargjosla ap atkritumu poligoniem ir noteikta
100 m-

3) Potigona vajadziban ierlkots 0densapgedcs urbums, kam Valsts geologijas dienesl.a
aprel,(inabs aizsar$oslas - stingra rezTma aizsargjosla ar ridiusu - l0 $, klmiska _ ar
radiusu. - 250 m, bakteriologiska aizsargiosla - nav ncpicciesama. Stingra rclTma
aizsaryjosla norobezota ar Zogu.

Zebrenes blstamo
atkritumu poligons

Koordinahs LKS 92
Aizsargjosla*

Y

Poligona sttlri 2'12044,94

27204.2,50

272084,51

272275,28

2'12204,92

272t20,64

428902,s2

428525,25

428415,19

428539,8r

428708,38

428909,82

Aizsargioslas platums ap
atkritumu apglabaf anas
poligoniem ir 100 mctru

*) Aizsargjosla dota, uz Aizsargjoslu likuma 28.Aizsargloslu likuma 28. pantu.

-. ]

vloEs. Gtoto(jrJAs uN
METEonOLO0TJ S CENIIS
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3.2. Ziņojums par institūciju nosacījumu ievērošanu 

Nr. 
p.k. 

Institūcija/ 
saņemšanas datums; 

Nr. 
Nosacījums Nosacījuma ievērošana 

1. Valsts vides dienests 
Jelgavas reģionālā 

vides pārvalde 
29.04.2016. 

Nr.3.5.-7/626 
 

Jelgavas reģionālajā vides pārvaldē (turpmāk Pārvalde) ir saņemts un izskatīts iesniegums ar lūgumu 
izsniegt nosacījumus Dobeles novada teritorijas plānojuma grozījumiem. 
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumiem Nr.628 „Noteikumi par 
pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”, Pārvalde Dobeles novada teritorijas 
plānojuma grozījumu izstrādāšanai augstākminētajām teritorijām izvirza sekojošus nosacījumus: 

1) teritorijas plānojuma grozījumi izstrādājami, ievērojot Ministru kabineta 2013.gada 30.aprīļa 
noteikumu Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” 
un augstākminēto noteikumu prasības; 

2) veicot teritorijas atļautās izmantošanas saskaņošanu ar faktisko situāciju un attīstības 
priekšlikumiem, pievērst uzmanību dzīvojamās apbūves teritoriju izvietojumam attiecībā 
pret rūpnieciskās ražošanas teritoriju izvietojumu un citām teritorijām, kurās var atrasties ar 
vides risku saistīti objekti. 

 
 
 
 
 
1) Ievērots. 
 
 
2) Ņemts vērā. 

2. Dabas aizsardzības 
pārvalde 

Pierīgas reģionālā 
administrācija 

28.04.2016. 
Nr.4.8/46/2016-N-E 

Dabas aizsardzības pārvaldes Pierīgas reģionālajā administrācijā (turpmāk — Administrācija) 
2016.gada 21.martā ir saņemta 2016.gada 15.marta vēstule Nr.2.6./681, kurā lūgts sniegt 
nosacījumus un informāciju Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025. gadam grozījumu 
izstrādei. Pamatojoties uz MK 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 "Noteikumi par pašvaldību 
teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" 53.punktu, kā arī 56.1. un 56.2. apakšpunktu, un MK 
2009.gada 2.jūnija noteikumu Nr.507 "Dabas aizsardzības pārvaldes nolikums" 3.15. apakšpunktu, 
Administrācija sniedz sekojošu informāciju un nosacījumus Dobeles novada teritorijas plānojuma 
grozījumu izstrādei. 
Dobeles novadā atrodas sekojošas īpaši aizsargājamas dabas teritorijas (turpmāk - ĪADT): 
1. Dabas liegumi: "Zebrus un Svētes ezers" (robežas noteiktas MK 2006.gada 16.maija noteikumu 

Nr.390 "Dabas lieguma "Zebrus un Svētes ezers" individuālie aizsardzības un izmantošanas 
noteikumi" 2. pielikumā) un daļēji "Līvbērzes liekņa" (robežas noteiktas MK 1999.gada 15jūnija 
noteikumu Nr.212 "Noteikumi par dabas liegumiem" 63. pielikumā); 

2. Dabas pieminekļi: 
a) ģeoloģiskie dabas pieminekļi: "Zebrus avoti" (robežas noteiktas MK 2001.gada 17.aprīļa 

noteikumu Nr.175 "Noteikumi par aizsargājamiem ģeoloģiskajiem un ģeomorfoloģiskajiem 
dabas pieminekļiem" 74.pielikumā); 

b) dižakmeņi: atbilstoši MK 2010.gada 16.marta noteikumu Nr.264 "Īpaši aizsargājamo dabas 
teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi" (turpmāk - MK noteikumi 
Nr.264) 38.1. apakšpunktam - laukakmeņi, kuru virszemes tilpums ir 10 un vairāk 
kubikmetru, kā arī 10 m plata josla ap tiem; 

c) aizsargājamie koki (dižkoki): atbilstoši MK noteikumu Nr.264, 38.2.apakšpunktam un 
2.pielikumā noteiktajām sugām un izmēriem — teritorija ap koku vainaga projekcijas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Ņemts vērā, izstrādājot teritorijas 
plānojuma grozījumus. 
 
 
 
2. Ņemts vērā, izstrādājot teritorijas 
plānojuma grozījumus. 
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platībā, kā arī 10 m platā joslā no tās. 
Lūdzam ņemt vērā, ka pieejamā informācija par aizsargājamiem kokiem (dižkokiem) un dižakmeņiem 
var būt nepilnīga un aktualizējama - par aizsargājamu uzskatāms jebkurš koks, kas sasniedzis MK 
noteikumu Nr.264, 2.pielikumā noteiktos parametrus, un jebkurš akmens, kas atbilst šo noteikumu 
38.1.apakšpunktā noteiktajam izmēram. Tāpēc iesakām iekļaut Teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumos prasību veikt aizsargājamo koku un dižakmeņu inventarizāciju zemes vienībās, kurām 
tiek izstrādāts detālplānojums vai būvprojekts, lai pēc iespējas izvairītos no situācijām, kad netiek 
ievērotas MK noteikumu Nr.264, 8.nodaļā noteiktās prasības dabas pieminekļu aizsardzībai. 
Saskaņā ar Sugu un biotopu aizsardzības likuma 8.panta otro daļu, Dobeles novada teritorijā ir 
izveidoti 46 mikroliegumi (turpmāk - ML): 20 ML meža biotopiem: 9 ML platlapju mežam, 3 ML skuju 
koku mežam, 2 ML slapjam melnalkšņu mežam, 2 ML citu lapu koku mežam, 1 ML jauktam ozolu, 
gobu, ošu mežam upju palienēs, 1 ML jauktam platlapju mežam, 1 ML vecam vai dabiskam 
boreālajam mežam, 1 ML avotainam mežam, un 26 ML putniem: 13 ML melnajam stārķim, 8 ML 
mazajam ērglim un 5 ML jūras ērglim. 
Saskaņā ar likuma "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām" pielikumu, sekojošas ĪADT ir iekļautas 
Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) sarakstā: dabas liegums "Zebrus un 
Svētes ezers" un dabas liegums "Līvbērzes liekņa". 
Saskaņā ar likuma "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām" 21.pantu, veicot teritoriālo plānošanu, 
jāievēro ĪADT izvietojums, to aizsardzības un izmantošanas noteikumi, kā arī dabas aizsardzības plāni. 
Saskaņā ar MK 2012.gada 18.decembra noteikumu Nr.940 "Noteikumi par mikroliegumu 
izveidošanas un apsaimniekošanas kārtību, to aizsardzību, kā arī mikroliegumu un to buferzonu 
noteikšanu" 53.punktu, izstrādājot pašvaldības teritorijas plānojumu, ievēro mikroliegumu 
izvietojumu un to aizsardzības un apsaimniekošanas prasības, t.sk. tās, kas ir ietvertas lēmumā par 
attiecīgā mikrolieguma dibināšanu. 
 
Izstrādājot Dobeles novada teritorijas plānojuma grozījumus, jāievēro: 

1) ĪADT dabas aizsardzības plānos ietvertās prasības un rekomendācijas dabas un ainavas 
vērtību saglabāšanai. Dabas aizsardzības plāni ir izstrādāti dabas liegumam "Zebrus un 
Svētes ezers" (2004.-2014.; plāna darbības termiņš pagarināts līdz 2019.gada 
31.decembrim) un dabas liegumam "Līvbērzes liekņa" (2010.-2020.). Teritorijas plānojumā 
jāņem vērā dabas aizsardzības plānos iekļautā informācija par īpaši aizsargājamām sugām, 
biotopiem un ainavām. Ar dabas aizsardzības plāniem iespējams iepazīties Dabas 
aizsardzības pārvaldes interneta vietnē: http://www.daba.gov.lv/public/lat/iadt/dabas 
liegumi/ 

2) LR likumos un Ministru kabineta noteikumos ietvertās dabas un vides aizsardzības prasības, 
t.sk. ĪADT un ML izveidošanas mērķi un aizsardzības un izveidošanas noteikumi: 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ņemts vērā, izstrādājot teritorijas 
plānojuma grozījumus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) Ņemts vērā, izstrādājot teritorijas 
plānojuma grozījumus. 
 
 
 
 
 
 
2) Ņemts vērā, izstrādājot teritorijas 
plānojuma grozījumus. 
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a) Likums "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām"; 
b) MK 2006.gada 16.maija noteikumi Nr.390 "Dabas lieguma "Zebrus un Svētes ezers" 

individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"; 
c) MK 2010.gada 16.marta noteikumi Nr.264 "Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie 

aizsardzības un izmantošanas noteikumi", kuri nosaka aizsardzības un izmantošanas 
prasībās visās ĪADT, kurām nav izstrādāti un apstiprināti individuālie aizsardzības un 
izmantošanas noteikumi; 

d) Likums "Par Eiropas ainavu konvenciju"; 
e) Aizsargjoslu likums un uz tā pamata izdotie Ministru kabineta noteikumi; 
f) Sugu un biotopu aizsardzības likums, MK 2012.gada 18.decembra noteikumi Nr. 940 

"Noteikumi par mikroliegumu izveidošanas un apsaimniekošanas kārtību, to aizsardzību, kā 
arī mikroliegumu un to buferzonu noteikšanu", kā arī citi uz Sugu un biotopu aizsardzības 
likuma pamata izdotie Ministru kabineta noteikumi; 

g) Vides aizsardzības likums, t.sk. šī likuma 3. pantā definētie vides aizsardzības principi. 
 

Iesakām teritorijas plānojuma grozījumu izstrādē pievērst uzmanību sekojošiem aspektiem: 
1) ņemt vērā dabas datu pārvaldības sistēmā "Ozols" esošo informāciju par Dobeles novada 

teritorijā konstatētajiem aizsargājamiem biotopiem, iespēju robežās neplānojot šajās vietās 
tādu teritorijas izmantošanas veidu vai nosacījumus, kas varētu iznīcināt īpaši aizsargājamo 
biotopu vai pasliktināt tā stāvokli. Informējam, ka biotopu izpētes darbi tiks veikti arī 
turpmākajos gados, tāpēc iespēju robežās, ciktāl to atļauj laika grafiks, ņemt vērā aktuālos 
biotopu kartēšanas rezultātus; 

2) izvērtēt visas iespējas plānojumā nesamazināt dabas teritoriju platības, it īpaši tās, kurās 
aug koki, kā arī platības, kurās saglabājies dabiskais reljefs. Šādas teritorijas ir ainaviski 
augstvērtīgas, kā arī īpaši aizsargājamo sugu esošas un potenciālas dzīvotnes, tāpēc ļoti 
nozīmīgas bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā; 

3) izvērtēt rekreācijai un tūrismam piemērotu teritoriju un objektu infrastruktūru, kā arī 
turpmākās attīstības virzienus saistībā ar iepriekš minētajām ainaviski un bioloģiski 
vērtīgajām teritorijām, plānojot dabas vērtības nenoplicinošu tūrisma attīstību; 

4) saglabāt Dobeles novada saistošo noteikumu Nr.5 "Teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumi" 4.4.3.apakšpunktā iekļauto prasību: veicot derīgo izrakteņu izstrādi, izstrādāt 
rekultivācijas projektu; 

5) attēlot applūstošās teritorijas atbilstoši MK 2008.gada 3.jūnija noteikumu Nr.406 
"Virszemes ūdensobjektu aizsargjoslu noteikšanas metodika" 7.punktam, kā arī ievērot 
Aizsargjoslu likuma 37.panta pirmās daļas 4.punkta nosacījumus šo teritoriju izmantošanas 
plānošanā; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) Ņemts vērā. 
 
 
 
 
 
2) Ņemts vērā. 
 
 
 
3) Ņemts vērā. 
 
 
4) Šādu prasību neatkarīgi no Dobeles 
novada pašvaldības saistošajiem 
noteikumiem nosaka Ministru kabineta 
noteikumi Nr.570 “Derīgo izrakteņu 
ieguves kārtība” (21.08.2012.). 
5) Applūstošās teritorijas noteiktas un 
attēlotas spēkā esošā Dobeles novada 
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6) attēlot ar Sosnovska latvāni invadētās platības un ņemt tās vērā plānojuma risinājumos. 
Informācija par Sosnovska latvāņa invadētajām platībām pieejama Valsts augu aizsardzības 
dienesta interneta vietnē: http://karte.vaad.gov.Iv/ 

Ja teritorijas plānojuma grozījumu izstrādāšanai ir nepieciešama kartogrāfiskā informācija par ĪADT 
un ML Dobeles novadā, lūdzam izmantot Dabas datu pārvaldības sistēmu "Ozols" 
http:/www.daba.gov.lv/publicē/lat/dabas datu parvaldibas sistēma ozols/. 
Ja nepieciešama papildu informācija, lūdzam sazināties ar Dabas aizsardzības pārvaldes Dabas 
aizsardzības departamenta Dabas datu nodaļas vadītāju Jāni Kotānu: tālr. 29191498, e-pasts: 
janis.kotans@daba.gov.lv. 

teritorijas plānojumā, tas tiek saglabāts 
arī teritorijas plānojuma grozījumos. 
6) Teritorijas plānojuma grozījumos šādas 
teritorijas netiek attēlotas, to nenosaka 
normatīvie akti teritorijas attīstības un 
plānošanas jomā. 

3. Valsts kultūras 
pieminekļu 
aizsardzības 
inspekcija 

15.04.2016. 
Nr.06-05/1146 

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijā (turpmāk – Inspekcija) ir izskatīts iesniegums par 
informācijas un nosacījumu sniegšanu Dobeles novada teritorijas plānojuma grozījumu izstrādei.  
Saskaņā ar Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas 
attīstības plānošanas dokumentiem” 51. un 56.punktu, Inspekcija sagatavojusi tās rīcībā esošo 
informāciju par Dobeles novadā esošajiem kultūras pieminekļiem un sniedz nosacījumus un 
ieteikumus novada teritorijas plānojuma izstrādei. 

1. INFORMĀCIJA. 
1.1. Dobeles novadā atrodas 110 nekustamie kultūras pieminekļi – objekti, kas iekļauti spēkā 

esošajā valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā, kuru 29.10.1998. apstiprinājusi LR 
Kultūras ministrija ar rīkojumu Nr.128. Novada teritorijā atrodas 1 pilsētbūvniecības, 36 
arheoloģijas, 69 arhitektūras, 3 mākslas pieminekļi un 1 vēsturiska notikuma vieta 
(1.pielikumā – izraksts no valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu reģistra).   

1.2. Plānojot teritorijas izmantošanu vai paredzot jebkāda veida saimniecisko darbību kultūras 
pieminekļos vai to aizsardzības zonās, saistoši sekojoši normatīvie akti: 
− Likums Par kultūras pieminekļu aizsardzību; 
− MK 26.08.2003. noteikumi Nr.474 “Noteikumi par kultūras pieminekļu aizsardzību, 

izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu”; 
− citi normatīvie akti, kuros ietverti kultūras pieminekļu aizsardzības jautājumi. 

1.3. Saskaņā ar likuma Par kultūras pieminekļu aizsardzību 23. pantu un Aizsargjoslu likuma 8. 
pantu aizsardzības zona ap valsts aizsargājamiem kultūras pieminekļiem lauku teritorijās 
noteikta 500 m, bet pilsētās – 100 m, ja aizsardzības zona nav noteikta īpaši.  

1.4. Ja kultūras piemineklis, izņemot arheoloģiskos pieminekļus, atrodas kāda cita kultūras 
pieminekļa teritorijā vai aizsardzības zonā, individuālā aizsardzības zona tiek noteikta – 
„nulle”. 

1.5. Inspekcija veic darbu kultūras pieminekļu teritoriju precizēšanā un digitalizācijā, ņemot vērā 
VZD datu publicēšanas portālā www.kadastrs.lv pieejamo informāciju. Plānojuma izstrādes 
gaitā, sadarbībā ar Inspekcijas struktūrdaļu speciālistiem, iespējama kultūras pieminekļu 

 
 
 
 
 
 
 
1.1. Ņemts vērā. 
 
 
 
 
1.2. Ņemts vērā. 
 
 
 
 
 
1.3. Ņemts vērā. 
 
 
1.4. Ņemts vērā. 
 
 
1.5. Pieņemts zināšanai. 
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teritoriju precizēšana. 
1.6. Jebkuru saimniecisko darbību kultūras pieminekļos, to teritorijās un aizsardzības zonās drīkst 

veikt tikai ar Inspekcijas atļauju. 
 

2. NOSACĪJUMI. 
2.1. Kultūras pieminekļu un to aizsardzības zonu teritorijās plānojama tāda saimnieciskā darbība, 

tajā skaitā apbūve, kas neiznīcina kultūras pieminekli vai nepazemina kultūrvēsturiskās 
ainavas un kultūras pieminekļa vērtību, respektējot šīs kultūrvēsturiskās vērtības (telpisko 
izveidojumu, reljefa un apzaļumojumu sistēmu, apbūves arhitektonisko veidolu, būvju 
mērogu un apjoma proporcijas u. tml.). Saimnieciskā darbība kultūras pieminekļu aizsardzības 
zonā plānojama, saglabājot kultūras piemineklim atbilstošo vidi, kā arī nodrošinot pieminekļa 
vizuālo uztveri. 

2.2. Arheoloģisko pieminekļu teritorijās nav pieļaujama jaunu objektu būvniecība un karjeru 
izstrāde, jaunu ceļu ierīkošana un citi ar zemes reljefa pārveidošanu saistīti darbi.  

2.3. Grafiskajā daļā ar apzīmējumiem un numerāciju uzrādāmi nekustamie kultūras pieminekļi un 
aizsardzības zonas ap tiem. Grafiskajam materiālam pievienojams skaidrojums (eksplikācija) ar 
katra pieminekļa nosaukumu un valsts aizsardzības numuru. 

2.4. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos ietverami nosacījumi: 
− kultūras pieminekļu aizsardzībai un izmantošanai, tostarp iesakām izstrādāt detalizētus 

noteikumus Dobeles pilsētas vēsturiskā centra kultūrvēsturiskās vides aizsardzībai,  
kuros noteikti apbūves veidošanas principi (fasāžu vienkāršotai atjaunošanai, ēku 
pārbūvēm, jaunbūvēm, zemes gabalu veidošanai, teritorijas labiekārtojumam u.c.); 

− lai turpmāk mazinātu administratīvo slogu privātpersonām teritorijas izmantošanai 
kultūras pieminekļu aizsardzības zonās, ieteikums izstrādāt noteikumus kā metodiku 
fasāžu apdares renovācijai, logu nomaiņai, fasāžu un jumta siltināšanai, kā arī jumtu 
iesegumu nomaiņai Dobeles pilsētas vēsturiskā centra aizsardzības zonā. Ja ir izpildīti 
šie kultūras pieminekļu aizsardzības nosacījumi un noteiktās prasības attiecībā uz 
būvniecības iecerēm, kuru īstenošanai, saskaņā ar būvniecību reglamentējošo 
normatīvo aktu prasībām, būvvaldē iesniedzams paskaidrojuma raksts, apliecinājuma 
karte vai ēkas fasādes apliecinājuma karte, Inspekcijas izdoti īpašie noteikumi, 
būvniecības dokumentācijas saskaņošana un atļauja ar nosacījumiem darbu veikšanai 
nav nepieciešama; 

− zemes gabalu dalīšanai – apvienošanai, būtiskiem kultūrvēsturiskās ainavas 
pārveidojumiem, nepazeminot pieminekļa kultūrvēsturisko vērtību; 

− kultūrvēsturiski vērtīgu objektu un teritoriju, ainavu aizsardzībai un pārvaldībai. 
2.5. Ņemot vērā, ka Inspekcijā tiek veikta kultūras pieminekļu teritoriju digitalizācija un 

 
1.6. Pieņemts zināšanai. 
 
 
 
2.1. Teritorijas plānojuma grozījumos 
nosacījums ņemts vērā. 
 
 
 
 
 
2.2. Izpildīts. 
 
2.3. Izpildīts. 
 
 
 
- Izpildīts. 
 
 
 
- Teritorijas plānojuma grozījumos 
nosacījums tik detalizēti nav izstrādāts. 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Izpildīts. 
 
- Izpildīts. 
2.5. Ņemts vērā. 
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pieminekļu teritoriju un to aizsargjoslu precizēšana, arī pēc novada teritorijas plānojuma 
grozījumu apstiprināšanas iespējamas pieminekļu teritoriju un aizsargjoslu izmaiņas, tādēļ 
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos noteikt, ka pēc valsts aizsargājamo kultūras 
pieminekļu teritoriju digitalizācijas, kuras rezultātā var mainīties valsts aizsargājamā kultūras 
pieminekļa robežas un aizsargjosla (aizsardzības zona), norādītās izmaiņas nav uzskatāmas 
par novada teritorijas plānojuma grozījumiem. 

2.6. Inspekcijā ir digitalizētas valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa Bikstu muižas apbūve (valsts 
aizsardzības Nr.4892) teritorija, valsts nozīmes arheoloģiskā pieminekļa Īles meža senkapi 
(valsts aizsardzības Nr.758) teritorija un valsts nozīmes vēsturiskas notikuma vietas Latvijas 
Atbrīvošanas kara kaujas piemiņas vieta pie Bastariem (valsts aizsardzības Nr.8820) teritorija 
un individuālā aizsardzības zona, kā arī precizēta valsts nozīmes arheoloģiskā pieminekļa 
Dēliņkalns – pilskalns (valsts aizsardzības Nr.769) atrašanās vieta. Kartogrāfiskais materiāls 
tiks nosūtīts Sandrai Lasmanei uz e-pastu sandra.lasmane@dobele.lv  

  
3. IETEIKUMI. 
3.1. Teritorijas plānojuma izstrādes gaitā ap kultūras pieminekļiem ieteicams izstrādāt 

individuālas aizsardzības zonas, ņemot vērā konkrētā pieminekļa atrašanās vietu, tā ainavisku 
uztveri un iespējamās vizuālās ietekmes. Atbilstoši konkrētai situācijai dabā izstrādāta 
aizsardzības zona ap pieminekli ļautu racionālāk plānot teritorijas izmantošanu un precizēt ar 
kultūras pieminekļa aizsardzību saistītos apgrūtinājumus. Individuālās aizsardzības zonas 
izstrādājamas atbilstoši MK 19.07.2003. noteikumiem Nr.392 “Kultūras pieminekļu 
aizsargjoslu (aizsardzības zonu) noteikšanas metodika”. 

3.2. Ieteicams apzināt novada teritorijā kopumā un uzrādīt teritorijas plānojumā nozīmīgus 
objektus un teritorijas, kam piemīt kultūrvēsturiska vērtība – ēkas, kultūrvēsturisku norišu 
vietas, ainaviski vērtīgas kultūrvēsturiskās vides un dabas teritorijas, kas nav iekļautas spēkā 
esošajā Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā. Plānojot novada nozīmes 
kultūrvēsturisku teritoriju un objektu piemērotu izmantošanu, paredzēt tos iesaistīt novada 
teritorijas kultūras mantojuma potenciāla papildināšanā un pilnveidošanā. Šādu objektu un 
teritoriju aizsardzība un pārvaldība regulējama pašvaldības līmenī.   

3.3. Jautājumos par kultūrvēsturisko mantojumu novada teritorijā iesakām konsultēties Zemgales 
reģionālajā nodaļā (tālr.67350070), bet jautājumos par kultūras pieminekļu teritoriju 
precizēšanu – Inspekcijas Arheoloģijas un vēstures daļā (tālr.67228503) un Arhitektūras daļā 
(tālr.67223328) 

Pielikumā: Dobeles novada nekustamo kultūras pieminekļu saraksts, izraksts no valsts aizsargājamo 
kultūras pieminekļu saraksta. 
 

 
 
 
 
 
 
2.6. Ņemts vērā. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1. Pieņemts zināšanai, izstrādājot, 
novada teritorijas plānojuma grozījumus 
nevienam valsts aizsargājamam kultūras 
piemineklim netika noteikta individuālā 
aizsargjosla (aizsardzības zona), jo nebija 
iekļauts novada teritorijas plānojuma 
darba uzdevumos. 
3.2. Nav novada teritorijas plānojuma 
grozījumu darba uzdevums. 
 
 
 
 
 
3.3. Pieņemts zināšanai. 
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4. VAS „Latvijas Valsts 
ceļi” 

Dobeles nodaļa 
07.04.2016. 
Nr.4.4.6-35 

 

VAS „Latvijas Valsts ceļi” (turpmāk LVC) Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam 
izstrādei izvirza sekojošus nosacījumus: 
1) Teritorijas plānojumā jāietver transporta attīstības vispārīgs plāns atbilstoši MK 2013.gada 

30.aprīļa noteikumu Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves 
noteikumi” 6.punktam „Transporta infrastruktūras plānošana”. Apbūves teritoriju (jauno, vai 
rekonstruējamo un paplašināmo esošo) saisti ar valsts autoceļu tīklu veicot ievērot  
„pakāpeniskuma” principu, tas ir, to tiešos pieslēgumus paredzēt pie pašvaldību (galvenokārt) vai 
valsts vietējiem autoceļiem, orientējoties uz pieslēgumu kopīgā skaita samazināšanu un 
savstarpēju attālināšanu perspektīvā, kas uzlabotu satiksmes drošības apstākļus. Jaunu 
pieslēgumu plānošana valsts galvenajiem autoceļiem nav pieļaujama, bet reģionālajiem tikai 
izņēmuma gadījumos, ja tas ir saistīts ar esošā transporta tīkla pārplānošanu plašākā apkārtnē; 

2) Teritorijas plānojumā jāietver detalizēts transporta attīstības plāns atbilstoši MK 2013.gada 
30.aprīļa noteikumu Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves 
noteikumi” 6.punktam „Transporta infrastruktūras plānošana”, ja nav nodrošināta piekļūšana 
kādam atsevišķam zemes īpašumam vai arī uzsākot, vai paplašinot uzņēmējdarbību, vai attīstot 
apdzīvojamo apbūvi uz esošiem zemju īpašumiem, kā arī veicot to sadali vairākos. Detalizētajā 
transporta attīstības plānā: 
− jānorāda esošie un plānotie ceļi un ielas, pilnībā atrisinot piekļūšanu katrai zemes vienībai, 

ievērojot „pakāpeniskuma” principu teritoriju pieslēgšanai valsts autoceļu tīklam (skat. 
1)punktu), norādot vietējā ceļu (ielu) tīkla pieslēgšanās vietas valsts autoceļu tīklam, pēc 
iespējas samazinot jau esošo atsevišķo īpašumu pieslēgumu skaitu valsts autoceļam; 

− jāiekļauj sabiedriskā transporta shēma, ietverot sabiedriskā transporta maršrutus ar 
pieturvietām; 

3) Teritorijas plānojumā īpaši (ar noteiktu apzīmējumu grafiskajā daļā un attiecīgu skaidrojumu 
tekstā) ir jāatzīmē teritorijas tieši blakus valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem, kurām 
(kopumā vai atsevišķiem zemes īpašumiem) nav un nevar tikt plānotas piekļūšanas iespējas no 
tiem, ja izstrādātā plānojuma ietvaros nav atrisināta piekļūšana no pašvaldību vai valsts vietējiem 
autoceļiem; 

4) Dzīvojamās un publiskās apbūves teritorijas plānot tādā attālumā no valsts autoceļiem, lai būtu 
nodrošināti apstākļi, kas neprasa papildus pasākumus aizsardzībai pret autotransporta radīto 
troksni. Izstrādājot teritoriju plānojumu, jāņem vērā MK 2014.gada 7.janvāra noteikumu Nr.16 
„Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” prasības; 

5) Nosakot vai paplašinot pilsētas vai ciema robežas, aicinām akcentēt vietas, kur tas tiek veikts 
līdzās esošajiem valsts autoceļiem, it īpaši valsts autoceļu aizsargjoslās. Aicinām ņemt vērā to, ka 
atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 11.panta (2) daļai ciema statusu var 
piešķirt tādai novada teritorijas daļai, kurā ir vai tiek plānota koncentrēta apbūve, pastāvīgi dzīvo 

 
 
1) Izpildīts. Teritorijas plānojuma 
grozījumu Grafiskā daļā attēlots vispārīgs 
transporta attīstības plāns, t.sk. attēlota 
Dobeles pilsētas apvedceļa plānotā trase. 
 
 
 
 
 
2) Detalizēts transporta attīstības plāns 
teritorijas plānojuma grozījumos netiek 
izstrādāts, jo nav grozījumu izstrādes 
darba uzdevums. Nosacījums 
izstrādājams tematiskā plānojuma 
izstrādes ietvaros. 
 
 
 
 
 
 
3) Netiek attēlots, jo nav teritorijas 
plānojuma grozījumu izstrādes darba 
uzdevums. 
 
 
4) Ņemts vērā. 
 
 
 
5) Teritorijas plānojuma grozījumos tiek 
saglabāta esošā novada apdzīvojuma 
struktūra (pilsēta, ciemi, kam noteikts 
ciema statuss un noteiktas robežas). 
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cilvēki un ir izveidota attiecīga infrastruktūra. 
6) Gadījumos, ja jauno ciemu robežas paredzēts noteikt līdzās esošajiem valsts autoceļiem (kuri 

pašlaik atrodas ārpus apdzīvotajām vietām Ceļu satiksmes noteikumu izpratnē), pieļaujams, ka 
ciemu robeža sakrīt ar autoceļu zemes nodalījuma joslas robežu, taču, lai nodrošinātu 
Aizsargjoslu likuma 13.pantā noteikto aizsargjoslas noteikšanas mērķi - lai samazinātu ielu, 
autoceļu un dzelzceļu negatīvo ietekmi uz vidi, nodrošinātu transporta maģistrāļu ekspluatāciju 
un drošību, kā arī izveidotu no apbūves brīvu joslu, teritorijas plānojumā šajā vietās būvlaide ir 
jānosaka ne mazāka, kā attiecīgajam autoceļam ar likumu noteiktā aizsargjosla. Nav pieļaujama  
„šaurākai” būvlaide, tas ir-jaunu ēku plānošana (arī esošo ēku rekonstrukcija vai paplašināšana) 
tuvāk par 100 m no valsts galveno autoceļu ass, tuvāk par 60 m no valsts reģionālo autoceļu ass 
vai tuvāk par 30 m no valsts vietējo autoceļu ass. Izņēmums var būt tikai objekti, kuri apkalpo 
blakus esošā autoceļa lietotājus, tādi kā - degvielas uzpildes stacija, autoserviss, ēdināšanas 
uzņēmums, kuru precīza atrašanās vieta būs jānosaka detālplānojumā, respektējot attiecīgā 
autoceļa rekonstrukcijas vai paplašināšanas vajadzības un LVS 190 grupas standartos izvirzītās 
prasības. Izņēmums var būt arī komunikācijas, ja to izvietojums netraucēs attiecīgā autoceļa 
rekonstrukcijas un paplašināšanas vajadzības; 

7) servisa objektus plānot tikai apdzīvoto vietu robežās, kur atļautais braukšanas ātrums ir ne lielāks 
par 70 km stundā, bet teritorijās ārpus apdzīvotām vietām servisa objektu izvietojumu, kuru 
iespējamās (atļautās) vietas pie valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem atbilstoši 
normatīvajiem dokumentiem plāno Satiksmes ministrija, saskaņot individuāli; 

8) teritorijas plānojumā ietilpstošajos apbūves saistošajos noteikumos jāietver nosacījumi, kuri 
nodrošina LR „Aizsargjoslu likumā” noteikto valsts autoceļu aizsargjoslu skarošo nekustamo 
īpašumu zemju izmantošanu autoceļu rekonstrukcijai un reglamentē vienošanās noslēgšanas 
procedūras ar īpašniekiem par zemes izmantošanu. 

9) Jebkura ar valsts autoceļiem saistītā teritoriju plānojuma izstrādei nepieciešamā papildus 
precizējoša informācija iegūstama LVC Dobeles nodaļā. 

10) Nosacījumi derīgi divus gadus no izdošanas brīža. 
11) Atzinums par izstrādāto teritorijas plānojumu (pozitīvs atzinums uzskatāms par LVC 

saskaņojumu) jāsaņem LVC Dobeles nodaļā. 
12) Pēc plānojuma apstiprināšanas, lūdzam plānojuma grafisko daļu iesniegt VAS „Latvijas Valsts 

ceļi” gan rastra, gan vektordatu failu formātā. 
VAS „Latvijas Valsts ceļi” rīcībā esošie grafiskie un teksta dati saņemami VAS „Latvijas Valsts ceļi” 
īpašumu uzskaites daļā (adrese: Baumaņu Kārļa laukums 1, Limbaži, LV-4001, tālrunis: 64023954, 
fakss: 64022683). 

Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes 
ietvaros precizētas atsevišķu ciemu 
robežas pa nekustamā īpašuma kadastra 
robežām. 
6) Teritorijas plānojuma grozījumos 
netiek plānoti jauni ciemi un to robežas. 
Ekspluatācijas aizsargjoslas gar 
autoceļiem noteiktas saskaņā ar 
Aizsargjoslu likuma prasībām, ņemot vērā 
lauku teritoriju un apdzīvoto vietu 
(pilsēta, ciems).  
 
 
 
 
 
7) Ņemts vērā. 
 
 
 
8) Ņemts vērā. 
 
 
 
9) Pieņemts zināšanai. 
 
10) Pieņemts zināšanai. 
11) Pieņemts zināšanai. 
 
12) Teritorijas plānojuma grozījumi pēc 
to apstiprināšanas skatāmi Valsts vienotā 
ģeotelpiskās informācijas portālā 
ĢeoLatvija. 
 

5. Veselības inspekcija 
Zemgales kontroles 

NOSACĪJUMI 
Izstrādājot teritorijas plānojuma projektu, ievērot 13.10.2011. LR likumu „Teritorijas attīstības 

 
Ņemts vērā. 
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nodaļa 
13.04.2016. 

Nr.13-13/10533 
 

plānošanas likums”, 14.10.2014. MK noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas 
attīstības plānošanas dokumentiem”, 30.04.2013. MK noteikumu Nr.240 „Vispārīgie teritorijas 
plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” (turpmāk - Noteikumi Nr.240) prasības. 
Teritorijas plānojumā noteikt funkcionālās zonas, lai parādītu un nodalītu dažādu teritoriju atšķirīgās 
funkcijas un pazīmes, kā arī noteiktu atļautos izmantošanas veidus. Teritorijas plānojumā iezīmēt visa 
veida esošās un projektējamās sanitārās, drošības, ekspluatācijas aizsargjoslas, atbilstoši 05.02.1997. 
LR „Aizsargjoslu likums” prasībām. Veikt ražošanas objektu uzskaiti un esošās situācijas analīzi 
(esošie un perspektīvie objekti, to stāvoklis), to izmantošanu perspektīvā, raksturot vides 
piesārņošanas draudus. Noteikt paaugstinātas bīstamības objektus saskaņā ar 18.09.2007. MK 
noteikumiem Nr.626 „Noteikumi par paaugstinātas bīstamības objektu noteikšanas kritērijiem un šo 
objektu īpašnieku (valdītāju, apsaimniekotāju) pienākumiem riska samazināšanas pasākumu 
nodrošināšanai”. Norādīt riska objektus un ar tiem saistītos riska faktorus, kuru izvietojums var 
palielināt citu objektu bīstamību vai tieši apdraudēt apkārtnes iedzīvotājus vai vidi. Apbūves 
teritorijas (t.sk. ražošanas teritorijas un būves) plānot, ievērojot prasības projektēt būves tā, lai tās 
neapdraudētu apkārtnē esošo cilvēku veselību, īpaši šādu faktoru iedarbības dēļ: toksisko gāzu 
izplūde, bīstamo vielu daļiņu vai gāzu klātbūtne gaisā, bīstama radiācija, ūdens vai augsnes 
piesārņošana vai saindēšana; dūmu, notekūdeņu, cietu vai šķidru atkritumu neparedzēta noplūde. 
Plānot ražošanas un lauksaimniecības ražošanas teritorijas tā, lai apbūves teritorijās tiktu nodrošināti 
smakas koncentrācijas mērķlielumi atbilstoši 25.11.2014. MK noteikumiem Nr.724 „Noteikumi par 
piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku 
izplatīšanos” iedzīvotāju veselības aizsardzībai un dzīves kvalitātes nodrošināšanai. 
Teritorijas plānojumā iekļaut informāciju par objektiem ar paaugstinātu vides trokšņa emisiju. Ceļu 
satiksmi, objektu izvietojumu ar paaugstinātu trokšņa emisiju (ražošanas objekti, enerģētikas 
infrastruktūras objekti, atklātas sporta būves - mototrases, šautuves, sporta laukumi u.c.) plānot tā, 
lai netiktu pārsniegti vides trokšņa robežlielumi apbūves teritorijās atbilstoši 07.01.2014. MK 
noteikumu Nr.16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” prasībām. 
Ap vēja elektrostacijām noteikt drošības aizsargjoslas un paredzēt Aizsargjoslu likuma un 05.12.2006. 
MK noteikumu Nr.982 „Enerģētikas infrastruktūras objektu aizsargjoslu noteikšanas metodika’ 
prasību ievērošanu. 
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos iekļaut nosacījumu mobilo sakaru bāzes staciju 
būvniecībai tā, lai apbūves teritorijās elektromagnētiskā lauka robežlīmeņa pārsniegumi netiktu 
prognozēti un konstatēti. 
Apbūvēm paredzēt centralizētas ūdensapgādes, kanalizācijas sistēmas. Ja nav iespējams veidot 
pieslēgumu esošajiem ūdensvada tīkliem, projektēt jaunas ūdens ņemšanas vietas. Plānojot 
teritorijas apbūves inženiertehniskās apgādes nodrošināšanu, paredzēt Noteikumu Nr.240 - 
8.apakšsadaļas „Inženiertehniskās apgādes tīkli un objekti” prasību ievērošanu. Noteikt aizsargjoslas 

 
 
 
Izpildīts, teritorijas plānojuma grozījumu 
izstrādes darba uzdevumā noteikto 
uzdevumu ietvaros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dobeles novadā nav neviena vēja 
ģeneratora, kuru jaudu ir lielāka par 20 
kilovatiem, līdz ar to drošības aizsargjosla 
nav noteikta un attēlota. 
 
 
Izpildīts. 
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platumu ap ūdens ņemšanas vietām, gar ūdensvadu un kanalizācijas tīkliem. Lai nodrošinātu ūdens 
resursu saglabāšanu un atjaunošanu, kā arī samazinātu piesārņojuma negatīvo ietekmi uz iegūstamo 
ūdens resursu kvalitāti, ap ūdens ņemšanas vietām noteikt stingrā režīma, bakterioloģisko un 
ķīmisko aizsargjoslas saskaņā ar 20.01.2004. MK noteikumiem Nr.43 „Aizsargjoslu ap ūdens 
ņemšanas vietām noteikšanas metodika”. Plānojot jaunas ūdens ņemšanas vietas, ievērot 
29.12.1998. MK noteikumu Nr.502 „Aizsargjoslu ap kapsētām noteikšanas metodika” IV.sadaļas 
„vides un cilvēka aizsardzības prasības” par jaunas ūdens ņemšanas vietas ierīkošanas aizliegumu 
kapsētas sanitārā aizsargjoslā. 
Raksturot sadzīves un ražošanas notekūdeņu novadīšanu un attīrīšanu (t.sk. decentralizētas 
sistēmas). Notekūdeņu novadīšanas vietas atzīmēt teritorijas plānojumā. Ja nav iespējams veidot 
plānoto būvju pieslēgumu centralizētai notekūdeņu savākšanas sistēmai, veidot lokālo notekūdeņu 
savākšanas sistēmu ar lokālām attīrīšanas iekārtām atbilstoši 30.06.2015. MK noteikumiem Nr.327 
„Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 223-15 „Kanalizācijas būves”. Aizsargjoslas platumu ap 
notekūdeņu attīrīšanas iekārtām noteikt atkarībā no izmantotās tehnoloģijas un iekārtas tehniskā 
raksturojuma atbilstoši Aizsargjoslu likuma 28.panta prasībām. 
Ieteicams paredzēt apdzīvoto vietu ceļu un ielu tehniskā stāvokļa izpēti un ieplānot pasākumus 
situācijas uzlabošanai. Kā alternatīvu autotransportam, paredzēt veselīga un ekoloģiski tīra 
pārvietošanās veida - velotransporta attīstību, projektējot veloceliņus un velostāvlaukumus. 
Plānojot dzīvojamo apbūvi, ievērot prasības dzīvojamo ēku izvietošanai teritorijā un dzīvojamo telpu 
insolācijas un dabiskā apgaismojuma prasības. 
Noteikt atkritumu apsaimniekošanas kārtību apdzīvotās vietās. 
Raksturot esošās peldvietas, plānot nepieciešamās rīcības esošo peldvietu sakārtošanai un jaunu 
peldvietu izveidošanai atbilstoši 10.01.2012. MK noteikumu Nr.38 „Peldvietas izveidošanas un 
uzturēšanas kārtība” prasībām, lai noteiktu tām statusu „Publiska peldvieta”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Izpildīts. 
 
 
 
 
 
 
 
Atkritumu apsaimniekošanu pašvaldībā 
regulē pašvaldības saistošie noteikumi. 
 
 

6. AS „Latvenergo” 
05.04.2016. 

Nr.01VD00-13/1223 
 

Atbildot uz 15.03.2016. vēstuli Nr.2.6./681, sniedzam koncerna Latvenergo nosacījumus Dobeles 
novada teritorijas plānojuma grozījumiem. 
AS "Latvenergo" 
1. Dobeles novada teritorijas Dobeles pilsētā atrodas AS „Latvenergo” optisko kabeļu kanalizācija ar 

attiecīgo aizsardzības joslu - zemes gabalu, ko norobežo nosacītās vertikālās virsmas elektronisko 
sakaru tīkla līnijas katrā pusē 1 metru attālumā no elektronisko sakaru tīkla līnijas ass. Tās trase 
iet no 110 kV apakšstacijas „Dobele”, Elektrības iela 3A līdz AS „Sadales tīkls” Dienvidu 
ekspluatācijas daļas Dobeles nodaļai, Elektrības iela 5, kā arī radiosakaru līniju tornis Dobelē, 
Elektrības ielā 5 (augstums 72 m) ar attiecīgām aizsargjoslām - zemes gabals un gaisa telpa torņa 
augstumā, ko norobežo nosacīta vertikālā virsma 5 metru attālumā no to vistālāk izvirzīto daļu 
projekcijas uz zemes vai citas virsmas. 

2. Veicot Dobeles novada teritorijas plānojuma izstrādi, lūdzam ievērot LR „Aizsargjoslu likums” un 

 
 
 
1. Ņemts vērā. 
 
 
 
 
 
 
 
2. Izpildīts. 
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LR MK noteikumu „Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas un būvniecības kārtība” prasības. 
Inženierkomunikāciju izvietojumu teritoriju plānot tādu, lai tas atbilstu LR MK 2014.gada 
30.septembra noteikumiem Nr.574 par Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14 „Inženiertīklu 
izvietojums”. 

3. Plānojot jaunu objektu būvniecību, paredzēt vietu inženierkomunikāciju koridoriem ar 
pieslēgšanu pie esošajiem vai jaunizveidojamajiem inženiertīkliem. 

4. Projektu saskaņošana darbiem pazemes elektronisko sakaru tīkla līnijas aizsardzības zonā notiek 
AS „Latvenergo” ITT REF Kabeļu dienestā, 1.telpā, Ventspils iela 58, Rīgā, otrdienās un 
ceturtdienās no plkst. 08:00 līdz 11:30 un trešdienās no plkst. 13:00 līdz 16:00, t.67725498, 
67725398, avārijas gadījumos IT un T virziena Monitoringa dienesta diennakts dežurants, 
t.67728333. Par sakaru kabeļu trases plāniem grafiskā veidā atbilstoši LKS-92, griezties pie Kabeļu 
dienesta telekomunikāciju inženiera, t. 67725592. 
 

AS "Sadales tīkls" 
Lūdzam iekļaut teritorijas plānojumā sekojošo informāciju: 
1. Dobeles novada teritorijā elektroapgādes līnijas apkalpo AS „Sadales tīkls”, kura pārziņā ir vidējā 

sprieguma (20kV un 10kV) un zemsprieguma (0,4kV) elektrolīnijas un 20(10)/0,4kV 
transformatoru apakšstacijas. 

2. Jaunu elektroietaišu pieslēgšana un atļautās slodzes palielināšana notiek saskaņā ar Sabiedrisko 
pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprinātiem „Sistēmas pieslēguma noteikumiem 
elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem”. 

3. Sistēmas pieslēguma ierīkošana elektroenerģijas ražotājiem veicama saskaņā ar Sabiedrisko 
pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprinātiem „Sistēmas pieslēguma noteikumi 
elektroenerģijas ražotājiem”. 

4. Aizsargjoslas gar elektriskajiem tīkliem un aprobežojumi tajās tiek noteiktas saskaņā ar 
Aizsargjoslu likumu, īpašu uzmanību pievēršot 35. un 45.panta prasībām. 

5. Veicot jebkādus darbus aizsargjoslās, kuru dēļ nepieciešams objektus aizsargāt no bojājumiem, 
pārbūvēt vai pārvietot, aizsardzības, pārbūves vai pārvietošanas darbus jāveic pēc saskaņošanas 
ar attiecīgā objekta īpašnieku: (20 – 0,23) kV objekti ar AS „Sadales tīkls” (Elektrības iela 10, 
Jelgava, LV-3001). 

6. Plānoto inženierkomunikāciju izvietojumam jāatbilst MK 30.09.2014. noteikumiem Nr.574 
„Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14 „Inženiertīklu izvietojums””. 

7. Elektroapgādes projektēšana un būvniecība ir īpaša būvniecība, kura jāveic saskaņā ar MK 
noteikumiem Nr.573 „Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi”. 

8. Elektroenerģijas lietotāju elektroapgādes kārtību, elektroenerģijas tirgotāja un elektroenerģijas 
sistēmas operatora un lietotāja tiesības un pienākumus elektroenerģijas piegādē un lietošanā 

 
 
 
 
3. Paredzēts. 

 
4. Pieņemts zināšanai. 

 

 
 
 
 
 
 

1. Pieņemts zināšanai. 
 
 
2. Pieņemts zināšanai. 
 
 
3. Pieņemts zināšanai. 
 
 
4. Ņemts vērā, precizējot teritorijas 
plānojuma grozījumu izstrādes ietvaros 
visa veida aizsargjoslas. 
5. Pieņemts zināšanai, nosacījums jau ir 
iestrādāts spēkā esošā Dobeles novada 
teritorijas plānojuma saistošajā daļā. 
6. Jāņem vērā izvietojot 
inženierkomunikācijas. 
7. Pieņemts zināšanai. 
 
8. Pieņemts zināšanai. 
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nosaka MK noteikumi Nr.50 „Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi”. 
9. Prasības par elektrotīklu ekspluatāciju un drošību, kā arī prasības vides un cilvēku aizsardzībai 

tiek noteiktas MK noteikumos Nr.982 „Enerģētikas infrastruktūras objektu aizsargjoslu 
noteikšanas metodika” (3., 5., 8. - 11. punkts). 

10. Enerģētikas jomu reglamentē Enerģētikas likums. Lūdzam īpašu uzmanību pievērst 19., 19.1., 23. 
un 24. panta prasībām. 

11. Plānojumā jāattēlo esošie un plānotie elektroapgādes objekti (330/110/20(10) kV apakšstacijas, 
0,23-330 kV EPL (gaisvadu un kabeļlīnijas) 20/0,4 kV transformatora punktus u.c. objekti), 
inženierkomunikāciju koridorus, kā arī atbilstošās aizsargjoslas, ja iespējams tās attēlot noteiktajā 
kartes mērogā (pielikumā obligāti jāpievieno grafisko attēlu (pdf, dwg, dgn u.c.) ar esošajiem un 
plānotajiem energoapgādes objektiem noteiktā kartes mērogā). 

12. Izstrādājot detālplānojumu, nepieciešams parādīt esošo 20(10)kV un 0,4kV EPL (gaisvadu un 
kabeļlīniju) un 20(10)/0,4kV transformatora punktu, sadales punktu, sadalņu, esošo un 
projektējamo ēku pievadu atrašanās vietas, inženierkomunikāciju koridorus ar ēkas 
funkcionēšanai nepieciešamajām inženierkomunikācijām, jāattēlo esošo un plānoto 
elektroapgādes objektu aizsardzībai un ekspluatācijai paredzētās un noteiktās aizsargjoslas. 
Minēto aizsargjoslu attēlošanai izmantot attiecīgo kartes mērogu. 
 

Informācija digitālā veidā par 20(10)kV un 0,4kV elektrolīniju (gaisvadu un kabeļu), kā arī par 
20(10)/0,4kV transformatoru apakšstaciju izvietojumu Dobeles novada teritorijā tika elektroniski 
nosūtīta 30.03.2016. uz e-pastu: sandra.lasmane@dobele.lv. 
Papildus paskaidrojam, ka sniegtā informācija ir shematiski sadales tīkla izvietojuma dati, kuri 
iezīmēti uzņēmuma Ģeogrāfiskās informācijas sistēmā (ĢIS). Dati ir domāti uzņēmuma 
pamatdarbības nodrošināšanai. Šo datu precizitāte neatbilst augstas detalizācijas topogrāfiskās 
informācijas prasībām. 
Uzņēmuma tīkla objekti sistēmā nav zīmēti ģeogrāfiski precīzi, bet tā, lai tie vizuāli būtu redzami 
mūsu uzņēmuma ĢIS lietotājam, nodrošinot specifiskās uzņēmuma funkcijas: elektrotīkla operatīvā 
režīma uzturēšanu, elektrotehnisko aprēķinu veikšana, elektrotīkla ekspluatācijas un rekonstrukcijas 
darbu plānošanu. 
Vietās, kurās pēc elektrisko tīklu izbūves jau ir veikti elektrisko tīklu digitālie topogrāfiskie mērījumi, 
precīzai informācijai saskaņā ar Latvijas Republikas „Ģeotelpiskās informācijas likuma” 13.pantu ir 
jābūt pašvaldības datubāzes vai tās deleģēta datu turētāja rīcībā. 
AS „Sadales tīkls” kontaktpersona - AS „Sadales tīkls” Dienvidu Kapitālieguldījumu daļa 
elektroinženieris Sergejs Kravecs tālr.: 63090267, mob.: 26559435, sergejs.kravecs@sadalestikls.lv. 

 
9. Pieņemts zināšanai.  
 
 
10. Pieņemts zināšanai. 
 
11. Izpildīts, pieejamu datu līmenī, ņemot 
vērā Grafiskās daļas kartes mēroga 
noteiktību. 
 
 
12. Pieņemts zināšanai. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

7. AS „Augstsprieguma 
tīkls” 

Atbildot uz vēstuli ar lūgumu sniegt nosacījumus Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.g. 
grozījumu projekta sagatavošanu novada teritoriju šķērso AS "Augstsprieguma tīkls" valdījumā 
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23.03.2016. 
Nr.50SA10-08-737 

esošas publiskas infrastruktūras elektroenerģijas pārvades tīkla 110kV un 330kV elektrolīnijas. 
Dobelē, Elektrības ielā 3A atrodas pārvades tīkla transformatoru apakšstacija "Dobele" (zemes 
vienības kadastra apzīmējums 4601 009 8401). 
Izstrādājot plānojumu, ievērot "Aizsargjoslu likuma" (1997.g.) 16., 35. un 45.panta, MK noteikumu 
Nr.982 "Enerģētikas infrastruktūras objektu aizsargjoslu noteikšanas metodika" (2006.g.), Latvijas 
būvnormatīva LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums" (2014.g.), elektroiekārtu, citu 
inženierkomunikāciju un būvju būvniecības noteikumu prasības un teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumos iekļaut nosacījumus par nepieciešamajiem pasākumiem cilvēku drošībai un 
elektrolīniju aizsardzībai: 
1) Lokālplānojumu, detālplānojumu un būvprojektu izstrādāšanai, kuru teritorija atrodas 110kV un 

330kV elektrolīniju aizsargjoslās, kā arī ielu/ceļu un inženierkomunikāciju būvprojektu 
izstrādāšanai elektrolīniju šķērsojumos, vai arī plānojot tādu objektu būvniecību, kuri atrodas 
ārpus elektrolīnijas aizsargjoslas, bet iespējama aizsargjoslu pārklāšanās, iekļaut prasību par 
nosacījumu vai tehnisko noteikumu saņemšanu un projektu saskaņošanu ar AS "Augstsprieguma 
tīkls" Rīgā, Dārzciema ielā 86, LV-1073. Pamatojums: MK noteikumu Nr.500 "Vispārīgie 
būvnoteikumi" 15.punkta prasība. 

2) Plānojot ielu/ceļu un ar tiem saistīto objektu, kā arī inženierkomunikāciju novietojumu paralēli 
vai šķērsojumos ar 110kV un 330kV elektrolīnijām un tuvošanos tām, ievērot nepieciešamos 
savstarpējos horizontālos un vertikālos attālumus, kas noteikti Latvijas būvnormatīvā LBN 008-14 
"Inženiertīklu izvietojums", Aizsargjoslu likuma 45.pantā, MK apstiprinātajos noteikumos Nr.982 
"Enerģētikas infrastruktūras objektu aizsargjoslu noteikšanas metodika" un citu 
inženierkomunikāciju būvnormatīvos. 

3) Darbiem ar celšanas un citiem mehānismiem tuvāk par 30 metriem no 110kV un 330kV 
elektrolīniju malējiem vadiem jāizstrādā un jāsaskaņo ar AS "Augstsprieguma tīkls" darbu 
veikšanas projekts. 

4) Plānojot būvniecību 110kV un 330kV elektrolīniju tuvumā, ēka, būves un paralēli novietotus 
ielas/ceļus paredzēt ārpus elektrolīniju aizsargjoslām. 

5) Plānojot sporta, atpūtas, cilvēku pulcēšanās objektu un bērnu iestāžu novietojumu, to paredzēt 
tālāk par 30 metriem no 110kV un 330kV elektrolīniju malējo vadu projekcijas. 

6) 110kV un 330kV elektrolīniju balstu novietojumu neiekļaut ielu sarkano līniju teritorijās. 
Plānojuma grafiskajā daļā attēlot 110kV un 330kV elektrolīnijas un to aizsargjoslas. 
 
Spēkā esošā teritorijas plānojuma grozījumos iekļaut šādas izmaiņas: 
1) Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 31.punktu "Prasības detālplānojumiem" 

papildināt ar nosacījumu par nepieciešamību ievērot Latvijas būvnormatīva prasības, LBN 008-14 
"Inženiertīklu izvietojums" (2014.g.). Pamatojums: LBN 008-14 2.1.apakšpunkts. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) Pieņemts zināšanai. 
 
 
 
 
 
 
2) Pieņemts zināšanai. 
 
 
 
 
 
3) Teritorijas plānojuma grozījumu 
izstrādes ietvaros papildināti Teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumi. 
4) Teritorijas plānojuma grozījumu 
izstrādes ietvaros papildināti Teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumi. 
5) Teritorijas plānojuma grozījumu 
izstrādes ietvaros papildināti Teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumi. 
6) Teritorijas plānojuma grozījumu 
izstrādes ietvaros papildināti Teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumi. 
1) Pieņemts zināšanai. 
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2) Grafiskajās daļās "Dobeles novada teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana" un "Dobeles novada 
Dobeles pilsētas teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana" transformatoru apakšstacijas 
"Dobele", Dobelē, Elektrības ielā 3A apzīmējumā "Latvenergo DET apakšstacija" dzēst 
abreviatūru DET. 

3) Paskaidrojuma raksta nodaļā 2.9.2."Elektroapgāde" dzēst rindkopu "AS "Latvijas elektriskie tīkli" 
plāno ierīkot 330 kV elektrolīniju, kas šķērsos Jaunbērzes pagasta teritoriju. Plānotā elektrolīnija 
ir projekta "Kurzemes Loks" posma "Tume - Rīga" un Latvijas - Igaunijas energosistēmu 
starpsavienojuma sastāvdaļa". Pamatojums: MK 2015.gada rīkojumā Nr.140 par "Kurzemes loka" 
projekta akceptu nav paredzēts šķērsot Dobeles novada teritoriju.  

4) Paskaidrojuma raksta nodaļā 2.9.2."Elektroapgāde" dzēst 2.9.2.1. attēlu "Latvijas augstsprieguma 
tīklu izvietojuma shēma", jo tā informācija nav aktuāla. Ar esošo situāciju var iepazīties AS 
"Augstsprieguma tīkls" mājaslapā internetā, adrese: 
http://www.ast.lv/files/ast_files/bildes/Latvia.png. 

5) Paskaidrojuma raksta 17.lappuses tekstā apzīmējumu "330 kW augstsprieguma elektrolīnija" 
izteikt šādi: "330kV augstsprieguma elektrolīnija". 
 

Lūdzam pašvaldību vēstules par nosacījumu, atzinumu vai tehnisko noteikumu saņemšanu 
plānošanas projektu un būvprojektu izstrādāšanai objektiem teritorijās, kurās atrodas 110kV un 
330kV elektrolīnijas vai to aizsargjoslas, kā arī ielu/ceļu un inženierkomunikāciju būvprojektu 
izstrādāšanai elektrolīniju šķērsojumos un tuvošanās gadījumos, vai arī plānojot tādu objektu 
būvniecību, kuri atrodas ārpus elektrolīniju aizsargjoslām, bet iespējama šo objektu aizsargjoslu 
pārklāšanās ar tām, adresēt AS "Augstsprieguma tīkls" Rīgā, Dārzciema ielā 86, LV-1073. AS 
"Augstsprieguma tīkls" nav AS "Latvenergo" koncerna akciju sabiedrība. 

2) Topogrāfiskās kartes apzīmējums, ko 
uztur Latvijas Ģeotelpiskās informācijas 
aģentūra (LĢIA). Teritorijas plānojuma 
grozījumu Grafiskās daļas pamatnei 
izmantota aktuālākā LĢIA pieejamā 
topogrāfiskā karte. Saskaņā ar MK 
14.10.2014. noteikumu Nr.628 
“Noteikumi par pašvaldību teritorijas 
attīstības plānošanas dokumentiem” 
prasībām plānošanas dokumenta 
izstrādātājs nodrošina institūciju sniegto 
datu nemainību. Ja nepieciešamas 
izmaiņas datos, izstrādātājs tās saskaņo 
ar institūciju, kura sniegusi attiecīgos 
datus. 
3) Izpildīts teritorijas plānojuma 
grozījumu sējumā Paskaidrojuma raksts 
Teritorijas plānojuma grozījumu 
risinājumu apraksts. 
4) Izpildīts teritorijas plānojuma 
grozījumu sējumā Paskaidrojuma raksts 
Teritorijas plānojuma grozījumu 
risinājumu apraksts. 
5) Izpildīts teritorijas plānojuma 
grozījumu sējumā Paskaidrojuma raksts 
Teritorijas plānojuma grozījumu 
risinājumu apraksts. 

8. AS „Latvijas  Gāze” 
Gāzapgādes attīstības 

departaments 
31.03.2016. 

Nr.27.4-1/946 
 

Atbildot uz 15.03.2016. vēstuli 2.6./681 par Dobeles novada teritorijas plānojuma grozījumu 
nosacījumiem, AS „Latvijas Gāze” (turpmāk — Sabiedrība) Gāzapgādes attīstības departamenta 
Perspektīvās attīstības sagatavojusi nosacījumus un aktualizējusi informāciju Dobeles novada 
teritorijas plānojuma grozījumu nosacījumiem. 
Informējam, ka: 
1. Sabiedrības ekspluatācijas iecirkņa „Gāzes transports” ekspluatācijas zonā esoši: 
1.1. gāzesvadi ar spiedienu virs 1,6 megapaskāliem (pārvades gāzesvadi) Iecava - Liepāja DN 530 mm 
un Iecava - Liepāja DN 350 mm, 
1.2. pārvades gāzesvada atzari uz gāzes regulēšanas staciju (GRS) „Dobele” DN 200 mm un uz GRS 

 
 
 
 
 
1. Informācija pieņemta zināšanai. 
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„Sloka” DN 250 mm; uz GRS „Nākotne” DN 150mm un GRS „Dzirkstele” DN 150mm, 
1.3. GRS „Dobele”, GRS „Nākotne” un GRS „Dzirkstele”, 
1.4. pretkorozijas elektroķīmiskās aizsardzības stacijas, krānu laukumi, anodu zemējumi, anodu kabeļi 
un sakaru kabeļi. 
Informāciju par Sabiedrības esošiem gāzesvadiem un to iekārtām var saņemt Ekspluatācijas iecirknī 
"Gāzes transports", Stigu ielā 14, Rīgā, tālrunis 67819033 e-pasts: gazes.transports@lg.lv. 
 
2. Sabiedrības Jelgavas iecirkņa ekspluatācijas zonā esoši: augstā spiediena (P < 0,6 MPa) pārvades 
un vidējā spiediena (P < 0,4 MPa) sadales gāzesvadi un to iekārtas. 
Informāciju par Sabiedrības esošo infrastruktūru var saņemt Jelgavas iecirknī 4.līnijā 35, Jelgavā, 
tālrunis 63048851. 
 
Izstrādājot Dobeles novada teritorijas plānojuma grozījumu inženierkomunikāciju sadaļu - Gāzes 
apgāde, lūdzam: 

1. Grafiskajā daļā attēlot: 
1.1. esošos pārvades gāzes vadus ar spiedienu virs 1,6 megapaskāliem (pārvades gāzesvadi) 

Iecava - Liepāja DN 530 mm un Iecava - Liepāja DN 350 mm, 
1.2. pārvades gāzesvada atzarus uz GRS „Dobele” DN 200 mm un uz GRS „Sloka” DN 250 mm, uz 

GRS „Nākotne” DN 150mm un GRS „Dzirkstele” DN 150mm, 
1.3. GRS „Dobele”, GRS „Nākotne” un GRS „Dzirkstele”, 
1.4. esošos augstā spiediena (P < 0,6 MPa) un vidējā spiediena (P < 0,4 MPa) sadales gāzesvadus 

un to iekārtas, 
kā arī augstākminēto gāzesvadu un to iekārtu ekspluatācijas un drošības aizsargjoslas atbilstoši 
Aizsargjoslu likumam. 
 

2. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos:  
2.1. iekļaut informāciju par esošās gāzapgādes sistēmu un tās aizsargjoslām, 
2.2. lūdzam iekļaut informāciju, ka A/S „Latvijas Gāze” izsniedz: 
- tehniskos noteikumus būvprojektu izstrādei, kā arī veic to saskaņošanu, 
- nosacījumus un atzinumus (saskaņojumus) detālplānojumiem. 

Veicot ēku un inženierkomunikāciju projektēšanu un būvniecības darbus, nepieciešams ievērot 
Aizsargjoslu likumā noteiktās ekspluatācijas un drošības aizsargjoslas ap pārvades gāzesvadu un 
sadales gāzesvadu sistēmām un to iekārtām. 
Lai nodrošinātu gāzes apgādi perspektīvajiem rūpnieciskajiem, komunālajiem un individuālajiem 
patērētājiem Dobeles novada apdzīvotajās vietās izstrādājot detālplānojumus, veicot autoceļu un 
ielu rekonstrukciju, projektējot jaunus autoceļus un ielas, kā arī esošo ielu sarkanajā līnijās un 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Izpildīts. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1. Izpildīts. 
2.2. Pieņemts zināšanai. 
 
 
Tiek ņemts vērā. 
 
 
Tiek ņemts vērā. 
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autoceļu nodalījumu joslās (aizsargjoslās), paredzēt iespējamo sadales gāzesvadu novietni, atbilstoši 
Aizsargjoslu likumam un citiem normatīvajiem aktiem. 
Detalizētu informāciju un precizētas esošo un plānoto pārvades gāzesvadu un sadales gāzesvadu 
novietnes un to iekārtas, kā arī to ekspluatācijas un drošības aizsargjoslas uzrādīt detālplānojumos, 
kā arī izstrādājot topogrāfiskos plānus, ielu, ceļu, jaunbūvju, rekonstrukciju un inženierkomunikāciju 
tehniskos projektus. 
Izstrādāto Dobeles novada teritorijas plānojuma grozījumu 1. redakciju iesniegt izdrukas vai CD 
formātā Sabiedrības Gāzapgādes attīstības departamenta Perspektīvās attīstības daļā atzinuma 
saņemšanai. 

 
 
Tiek ņemts vērā. 
 
 
 
Teritorijas plānojuma grozījumi tiek 
izstrādāti, izmantojot Teritorijas attīstības 
plānošanas informācijas sistēmu un to 
redakcijas skatāmas Valsts vienotā 
ģeotelpiskās informācijas portālā 
ĢeoLatvija un pašvaldības māja lapā. 

9. Valsts ugunsdzēsības 
un glābšanas 

dienests 
Zemgales reģiona 
brigādes Dobeles 

daļa 
14.04.2016. 

Nr.22/11.4-1.6/-22 
 

Izskatot iesniegumu „Par Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.- 2025.gadam grozījumu 
izstrādi”, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona brigādes Dobeles daļai par 
tekstā augstākminētās teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu iebildumu nav. 
Uzsākot teritorijas plānojuma grozījumu izstrādi, paredzēt sekojošus ugunsdrošības, ugunsdzēsības 
un civilās aizsardzības nodrošināšanas pasākumus: 
1) LBN 201 - 15 „Būvju ugunsdrošība”, kā arī citu spēkā esošo normatīvo aktu ugunsdrošības 

prasības par piebrauktuvēm un caurbrauktuvēm ugunsdzēsības un glābšanas tehnikai, veidojot 
perspektīvo ceļu vai ielu shēmas. 

2) Paredzēt rūpniecisko avārijas risku novērtējumu ar rūpniecisko avārijas novēršanas programmu 
paaugstinātas bīstamības objektos, kā arī objektu avārijas gatavības un civilās aizsardzības 
pasākumu plānu izstrādē. Riska analīzes secinājumi jāņem vērā, veicot ģenerālo plānu izstrādi un 
novadu apbūves attīstību. 

3) Spēkā esošo normatīvo aktu ugunsdrošības prasības par ugunsdrošības atstarpēm starp dažādu 
ugunsdrošības pakāpju un funkcionālas nozīmes ēkām un būvēm. 

4) Teritorijas ārējās ugunsdzēsības ūdensapgādes nodrošinājums saskaņā ar LBN 222-15 
„Ūdensapgādes būves” un LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība” prasībām. 

 
 
 
 
 
1) Pieņemts zināšanai. 
 
 
2) Nav teritorijas plānojuma grozījumu 
izstrādes uzdevums. 
 
 
3) Pieņemts zināšanai. 
 
4) Pieņemts zināšanai. 

10. Zemgales plānošanas 
reģions 

-  

11. Valsts SIA 
„Zemkopības 

ministrijas 
nekustamie īpašumi” 

Zemgales reģiona 
meliorācijas nodaļa 

Valsts SIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” (turpmāk – ZMNĪ) Zemgales reģiona 
meliorācijas nodaļa 18.03.2016. ir saņēmusi un izskatījusi Dobeles novada pašvaldības 15.03.2016. 
vēstuli par nosacījumu sniegšanu Dobeles novada teritorijas plānojuma grozījumiem.  
Šajā sakarā sniedzam sekojošu informāciju: 
- Sniegtā pamatinformācija un nosacījumi teritorijas plānojuma izstrādei 2013.- 2025. gadam ir 

spēkā. 

 
 
 
 
- Pieņemts zināšanai. 
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14.04.2016. 
Nr.Z/1-14/625-e 

 

- Meliorācijas objektu projektu dokumentācija un drenāžas nospraudumu materiāli ir ZMNĪ 
pārziņā. Tehniskās dokumentācijas glabātuve atrodas Dobeles sektora biroja telpās Liepājas 
šosejā 29, Dobelē. Informācija pieejama arī VSIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” 
Meliorācijas digitālajā kadastrā interneta adresē: www.melioracija.lv. Meliorācijas digitālais 
kadastrs ir izstrādes procesā, tā informācija tiek papildināta. 

- Pievienojam precizēto (uz 2016. gadu) valsts nozīmes ūdensnoteku sarakstu Dobeles novadam, 
kā arī nosūtām digitālo informāciju par valsts nozīmes ūdensnotekām. 

Veicot Dobeles novada teritorijas plānojuma grozījumu izstrādi, jāievēro sekojoši nosacījumi: 
- Jānodrošina meliorācijas sistēmu saglabāšana, ekspluatācija, uzturēšana, tām jākalpo sākotnēji 

paredzētajam mērķim – optimāla mitruma režīma nodrošināšanai augsnē, liekā ūdens 
aizvadīšanai. 

- Teritorijas plānojuma plāna grafiskajā daļā iezīmējamas ekspluatācijas aizsargjoslas ap 
meliorācijas būvēm un ierīcēm. 

- Teritorijas plānojumā paredzama ūdensnoteku pārtīrīšana reizi 10 gados. 
- Plānojot jebkādu būvju un inženierkomunikāciju būvniecību, pārvietošanu un pārbūvi, kā arī 

derīgo izrakteņu ieguvi, meža un kokaugu stādījumu ieaudzēšanu meliorētā zemē, kā arī citas 
darbības, kas var radīt meliorācijas sistēmu darbības traucējumu, ekspluatācijas aizsargjoslās ap 
meliorācijas būvēm, jāizņem tehniskie noteikumi ZMNĪ. 

 
Lai nodrošinātu iepriekšminēto, ievērojami sekojoši likumdošanas akti: 
- 2010.gada 14.janvārī pieņemtais Meliorācijas likums; 
- 2014.gada 16.septembra MK noteikumi Nr.550 „Hidrotehnisko un meliorācijas būvju 

būvnoteikumi”; 
- 2010.gada 3.augusta MK noteikumi Nr.714 „Meliorācijas sistēmas ekspluatācijas un uzturēšanas 

noteikumi”; 
- 2012.gada 2.maija MK noteikumi Nr.306 „Noteikumi par ekspluatācijas aizsargjoslas ap 

meliorācijas būvēm un ierīcēm noteikšanas metodiku lauksaimniecībā izmantojamās zemēs un 
meža zemēs”; 

- 2010.gada 13.jūlija MK noteikumi Nr.623 „Meliorācijas kadastra noteikumi”; 
- 2010.gada 6.jūlija MK noteikumi Nr.612 „Kārtība, kādā nosakāmi un atlīdzināmi zaudējumi, kas 

saistīti ar meliorācijas sistēmu bojāšanu, iznīcināšanu vai izmantošanas tiesību ierobežošanu”; 
- 2010.gada 10.augusta MK noteikumi Nr.755 „Koplietošanas meliorācijas sistēmas būvniecības, 

ekspluatācijas un uzturēšanas izmaksu aprēķina, to sadales un norēķinu kārtība”; 
- 2015.gada 30.jūnija MK noteikumi Nr.329 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 224 - 15  

„Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves”. 
 

- Pieņemts zināšanai. 
 
 
 
 
- Pieņemts zināšanai. 
 
 
- Saglabāts. 
 
 
- Grafiskās daļas kartē, atbilstoši 
teritorijas plānojuma mēroga noteiktībai, 
attēlotas aizsargjoslas, kuru platums ir 10 
m un vairāk. 
- Pieņemts zināšanai. 
- Pieņemts zināšanai. 
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Informācijai un darbam elektroniski uz adresi sandra.lasmane@dobele.lv nosūtām datu slāņus ar 
šādiem nosaukumiem: 

- Reg_asis (regulētas valsts nozīmes ūdensnotekas) 
- Vn_asis (valsts nozīmes ūdensnotekas, u.c.). 

Pielikumā: 1. Valsts nozīmes ūdensnoteku saraksts uz 1 lapas. 
12. Valsts meža dienests 

Zemgales 
virsmežniecība 

12.04.2016. 
Nr.VM7.7-7/273 

 

Saskaņā ar MK noteikumu Nr.628 (spēkā no 01.05.2015.) „Noteikumi par pašvaldību teritorijas 
attīstības plānošanas dokumentiem” 52.punkta prasībām un 15.03.2016. vēstuli Nr.2.6./681 
sniedzam nosacījumus Dobeles novada teritorijas plānojuma grozījumu izstrādei. 
Dobeles novads atrodas Valsts meža dienesta Zemgales virsmežniecības Dobeles nodaļas un daļā 
Jelgavas un Brocēnu nodaļas administratīvajā teritorijā. 
Teritorijas plānojuma grozījumi izstrādājami atbilstoši spēkā esošajiem likumdošanas un 
normatīvajiem aktiem, tajā skaitā: 
1) likumam „Meža likums” (spēkā no 17.03.2000.) un ar šo likumu saistītiem MK noteikumiem; 
2) likumam „Sugu un biotopu aizsardzības likums” (spēkā no 19.04.2000.) un saistītiem MK 
noteikumiem; 
3) likumam „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” (spēkā no 07.04.1993.) ar grozījumiem un 
saistītiem MK noteikumiem; 
4) likumam „Aizsargjoslu likums” (spēkā no 11.03.1997.). 
Norādām, ka meža apsaimniekošanā speciālais normatīvais akts ir Meža likums. Atgādinām, ka 
saskaņā ar Meža likuma 3. panta nosacījumiem un MK noteikumu Nr.88 (spēkā no 06.03.2013.) 1. 
pielikumu meža zeme ir zeme, uz kuras ir mežs, zeme zem meža infrastruktūras objektiem, kā arī 
mežā ietilpstošie pārplūstošie klajumi, lauces un purvi. Meža likuma 2. pantā ir noteikts, kādās 
teritorijās var tikt noteikti papildus nosacījumi meža apsaimniekošanai, proti, ka pilsētu un ciemu 
teritorijā meža apsaimniekošanas papildus nosacījumus paredz pašvaldību saistošie noteikumi. Lai 
nodrošinātu sabiedrības atpūtai, sportam un izklaidei piemērotus apstākļus mežā, Meža likuma 381. 
pants, 382. pants un 383. pants paredz parku un mežaparka izveidošanu. 
Plānojot neperspektīvu lauksaimniecības zemju apmežošanu, lūdzam šīs platības norādīt teritorijas 
plānojuma zonējumā (teritorijas plānotajā – atļautajā izmantošanā), jo pretējā gadījumā tās saskaņā 
ar MK noteikumiem Nr.308 (spēkā no 09.05.2012.) „Meža atjaunošanas, meža ieaudzēšanas un 
plantāciju meža noteikumi” nevarēs atzīt par meža zemēm. 
 
 
 
 
Dobeles novada teritorijā no dabas daudzveidības viedokļa atzīmējamas divas Valsts nozīmes īpaši 
aizsargājamās dabas teritorijas – dabas liegums „Zebrus un Svētes ezers” Zebrenes un Bikstu pagasta 

 
 
 
Pieņemts zināšanai. 
 
Ņemts vērā. 
 
 
 
 
 
 
 
Ņemts vērā. 
Funkcionālās zonas Meža teritorija (M) 
galvenie izmantošanas veidi un 
papildizmantošanas veidi teritorijas 
plānojuma grozījumos noteikti saskaņā ar 
MK 30.04.2013. noteikumiem Nr.240 
“Vispārīgie teritorijas plānošanas, 
izmantošanas un apbūves noteikumi”. 
Saskaņā ar normatīviem aktiem vietējo 
pašvaldību teritorijas attīstībā un 
plānošanā nav funkcionālais zonējums 
neperspektīvas lauksaimniecības zemes, 
kā arī nav šāda izmantošanas veida. Pēc 
nekustamā īpašuma izmatošanas veida 
maiņas tiek noteikts nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķis. 
Ņemts vērā. 
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teritorijā un daļa no dabas lieguma „Līvbērzes liekņa” Jaunbērzes pagasta teritorijā, izveidots liels 
skaits mikroliegumu aizsargājamām putnu sugām, īpaši Zebrenes pagasta teritorijā. 

 

13. AS „Latvijas Valsts 
meži” 

Zemgales 
mežsaimniecība 

12.04.2016. 
 

Sakarā ar 15.03.2016. vēstulē izteikto lūgumu sniegt nosacījumus Dobeles novada teritorijas 
plānojuma izstrādei, informējam, ka LVM ir sagatavojusi un lūdz iestrādāt Dobeles novada 
pašvaldības teritoriālplānojumā LVM izteiktos nosacījumus (sk. pielikums “Nosacījumi”). 
Teritorijas plānojuma grafiskajā daļā lūdzam iestrādāt un ņemt vērā LVM valdījumā esošās 
mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas, meža infrastruktūras objektus, nemeža zemju teritorijas, 
kurās perspektīvā plānota meža ieaudzēšana, un zemes dzīļu/derīgo izrakteņu teritorijas. 
Izstrādājot pašvaldības teritoriālplānojumu, lūdzam regulāri informēt LVM atbildīgo pārstāvi par 
Teritorijas plānojuma izstrādes gaitu un tā sabiedriskās apspriešanas norises vietu un laiku (Vineta 
Ostrovska, v.ostrovska@lvm.lv). 
Digitālie dati tiks nodoti pašvaldībai pēc Sadarbības līguma noslēgšanas, par ko ar jums kontaktēsies 
LVM speciāliste.  
1.Pielikumā: Nosacījumi uz 10 lpp. 
 
NOSACĪJUMI 

1. Objekta apraksts 
Teritorijas plānojuma objekts ir 17850 ha valsts meža zemes Dobeles novadā, ko apsaimnieko 
Zemgales mežsaimniecība.  
 

2. Izmantošanas mērķi 
2.1. Noteikt zemes izmantošanas mērķi 0201 „Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
mežsaimniecība” atbilstoši sadalījumam pa kadastra vienībām: (tabula*) 

N.p.k. Zemes vienības 
kadastra apzīmējums 

Platība, ha 
(no LVM 
kadastra 
slāņa) 

Piezīmes 
Papildus nosacījumi nomai derīgie 
izrakteņi 

*Tabulu skatīt AS „Latvijas Valsts meži” Zemgales mežsaimniecības nosacījumos punktā „Institūciju 
nosacījumi”. 
 

2.2. Dobeles novadā atrodas šādi uzņēmuma ceļi: (dota tabula*) 
Ceļa nosaukums Garums, 

km 
Izbūves gads Plānotie pasākumi 

*Tabulu skatīt AS „Latvijas Valsts meži” Zemgales mežsaimniecības nosacījumos punktā „Institūciju 
nosacījumi” 
 

 
 
 
Izpildīts. 
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Novada teritorijas plānotajā izmantošanā paredzēt, ka meža zemēs ir atļauta infrastruktūras objektu 
būvniecība un rekonstrukcija. 
 

2.3. Dobeles novadā atrodas LVM Zemgales mežsaimniecības apmežošanai paredzētās 
teritorijas 4.4 ha platībā. 

 
Novada teritorijas plānotajā izmantošanā paredzēt, ka LVM valdījumā esošajās zemēs ir atļauta 
lauksaimniecībā neizmantoto zemju apmežošana. 
 
3. Derīgo izrakteņu ieguves teritorijas  
3.1. Kā perspektīvās derīgo izrakteņu ieguves teritorijas sadaļā Teritorijas plānotā izmantošana 
noteikt: 
3.1.1. LVM valdījumā esošajā teritorijā ietilpstošās bieži sastopamo derīgo izrakteņu atradnes 
(tabula): 

Derīgo izrakteņu 
ieguves vietas 
nosaukums 

derīgie 
izrakteņi Novads Pagasts meža 

iecirknis 
meža 
kvartāli 

platība 
ha 

Auru smilts-grants 
atradne “Ausāti “ 

smilts, 
grants Dobeles Auru Dobeles 320; 325 3.974 

Naudītes smilts-
grants un smilts 
atradne “Dikuri” 

smilts, 
grants Dobeles Naudītes Dobeles 405 3.885 

Bikstu smilts-
grants un smilts 
atradne “Silkalni, D 
bloks” 

smilts, 
grants Dobeles Bikstu Dobeles 254 5.8 

Bikstu smilts-
grants un smilts 
atradne “Silkalni, 
ZA bloks” 

smilts, 
grants Dobeles Bikstu Dobeles 251; 252 9.88 

 
3.1.2. Visas LVĢMC datu bāzē reģistrētās būvmateriālu izejvielu, kūdras, sapropeļa atradnes. 
3.1.3. Visas būvmateriālu izejvielu, kūdras, sapropeļa atradnes, kur normatīvajos aktos noteiktā 
kārtībā ir akceptēti A un/vai N kategorijas krājumi un nav pretrunā ar citiem teritorijas izmantošanas 
noteikumiem. 
3.2. LVM valdījumā/īpašumā esošajās platībās ir atļauta derīgo izrakteņu ieguve arī gadījumā, ja 

Infrastruktūras objektu būvniecība un 
esošās pārbūve ir atļauta visā novada 
teritorijā. 
 
 
 
Funkcionālā zonā Lauksaimniecības zeme 
(L) kā papildizmantošana ir noteikta 
mežsaimnieciska izmantošana, saskaņā 
ar normatīviem aktiem vietējo pašvaldību 
teritorijas attīstībā un plānošanā. 
Dobeles novada teritorijas plānojumu 
grozījumu Grafiskā daļā netiek attēlotas 
derīgo izrakteņu ieguves teritorijas. 
Teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumos noteiktas prasības derīgo 
izrakteņu ieguvei, kā arī noteiktas 
funkcionālās zonas, kurās ir atļauta 
derīgo izrakteņu ieguve. 
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derīgo izrakteņu atradnes nav uzrādītas teritorijas plānojuma grafiskajā daļā, bet to pamato ar 
ģeoloģiskās izpētes datiem. 
 
4. Dabas aizsardzības prasības 
Izstrādājot Dobeles novada teritorijas plānojumu un plānojot zemes lietošanas mērķi, lūdzam ievērot 
normatīvajos aktos noteiktās un Valsts meža dienesta Meža valsts reģistrā ietvertās vides 
aizsardzības prasības Zemgales mežsaimniecības valdījumā esošajās zemēs:  
1) Aizliegta mežsaimnieciskā darbība mikroliegumos. 
2) Ierobežota saimnieciskā darbība dabas liegumos “Zebrus un Svētes ezers” un “Līvbērzes liekņa”. 
3) Ierobežota saimnieciskā darbība purvu un ūdensobjektu aizsargjoslās. 
4) Citi ar normatīviem aktiem noteikti saimnieciskās darbības ierobežojumi. 
 
5. Prasības rekreācijas objektiem  
Teritorijas plānojumā attēlot LVM valdījumā esošajās zemēs ierīkotās 8 sabiedrībai nozīmīgas atpūtas 
vietas – Zebrus ezers, Pokaiņu mežs, Ružu ezers, Īles bunkurs, Krievu kalni, Svētes ezers, Mucenieku 
mežs, Ezerlūķi. 
 
6. Citas prasības 

6.1. Jebkādas darbības plānojuma teritorijā, kas ietekmē LVM apsaimniekojamo teritoriju, 
mežaudzes vai ainavas stāvokli tajā, saskaņojamas ar AS „Latvijas Valsts meži”. 

6.2. Teritorijas plānojuma grafisko daļu atzinuma saņemšanai iesniegt vektoru datu formātā 
(shp., vai dgn.). 

 
 
 
 
 
Teritorijas plānojuma grozījumos tiek 
noteiktas novada funkcionālā zonas un 
tajās atļautās galvenās izmantošanas 
veidi un papildizmantošanas veidi. 
 
 
 
 
Izpildīts. 
 
 
 
 
Pieņemts zināšanai. 
 
Teritorijas plānojuma grozījumi tiek 
izstrādāti, izmantojot Teritorijas attīstības 
plānošanas informācijas sistēmu, 
teritorijas plānojuma redakcijas skatāmas 
Valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas 
portālā ĢeoLatvija un pašvaldības mājas 
lapā. 

14. Latvijas Ģeotelpiskās 
informācijas 

aģentūra 
08.04.2016. 
Nr.239/1.1-
14.2e/276 

Atbildot uz Dobeles novada pašvaldības 2016.gada 15.marta vēstuli Nr.2.6./678, sniedzam Latvijas 
Ģeotelpiskās informācijas aģentūras (turpmāk - LĢIA) nosacījumus: 

1. Nepieciešams ievērot normatīvo aktu prasības attiecībā uz ģeotelpisko informāciju, kas 
izmantojama teritorijas plānojuma grafiskās daļas izstrādei: 

1.1. atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 "Noteikumi par 
pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" (turpmāk - Noteikumi) 7.punktam 
pašvaldības teritorijas plānojuma izstrādei jāizmanto aktuālāko, LĢIA uzturēto, topogrāfisko 
karti. Kā palīgmateriālu var izmantot pieejamo LĢIA uzturēto ortofoto karti.  
Informējam, ka Ģeotelpisko pamatdatu informācijas sistēmā, kuras pārzinis ir LĢIA, Dobeles 

 
 
1. Normatīvo aktu prasības ievērotas. 
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novada teritorijai ir pieejama 2009.-2012.gadā sagatavota topogrāfiskās kartes mērogā 1:10 
000 un 1:50 000, kā arī 2013.gada ortofoto karte. Minētie dati ir nodoti Dobeles novada 
pašvaldības rīcībā saskaņā ar 2015.gada 18.jūnijā noslēgto Datu licences līgumu (LĢIA 
reģistrācijas Nr. 104/p-2015).  
LĢIA rīcībā nav topogrāfiskā plāna mērogā 1: 5 000 Dobeles novada teritorijai, bet ir iespējams 
tos sagatavot. 

1.2. atbilstoši Noteikumu 57.punktam un saskaņā ar 59.punktu plānošanas dokumentu 
izstrādātājam jānodrošina, institūcijas izsniegto datu nemainību, par nepieciešamajām 
izmaiņām informējot un saskaņojot tās ar LĢIA. 

2. Atbilstoši Noteikumu 6.punktam plānojuma grafiskās daļas materiālus noformē, ievērojot 
normatīvajos aktos par dokumentu noformēšanu noteiktās prasības, norādot koordinātu 
sistēmu, koordinātu tīklu, kartes nosaukumu, kartes pamatnes mēroga un izdrukas mēroga 
noteiktību (ja tas atšķiras no kartes pamatnes mēroga), lietotos apzīmējumus ar skaidrojumiem 
un grafiskās daļas izstrādātāju. 

Vienlaikus norādām, ka atbilstoši Ģeotelpiskās informācijas likuma 25.pantam ģeotelpiskā 
informācija, tajā skaitā ģeotelpiskās informācijas pamatdati, kas izmantoti teritorijas plānojuma 
grafiskās daļas izstrādei, ir autortiesību objekts un teritorijas attīstības plānojuma grafiskajā daļā ir 
nepieciešama norāde uz datu turētāju, kura dati izmantoti. 
3. Lai izpildītu MK noteikumu Nr.392 "Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmas 

noteikumi" prasības IV. daļas 29. punktā un V.daļas 40. un 41.1. punktā, teritorijas plānojumā 
jāiekļauj informācija par valsts un vietējā ģeodēziskā tīkla punktiem: 

Teritorijas plānojuma kartēs parādīt un teksta daļā uzskaitīt visus pašvaldības teritorijā esošos valsts 
ģeodēziskā tīkla un vietējā ģeodēziskā tīkla ģeodēziskos punktus un, atbilstoši Aizsargjoslu likuma 
20.pantam, noteikt aizsargjoslas ap tiem. 
Ja aizsargjoslas nevar attēlot teritorijas plānojuma grafiskajā daļā (aizsargjosla 50 m vai 5 m), tad tās 
neattēlo. Teksta daļā jāpievieno ģeodēzisko punktu saraksti - "Valsts ģeodēziskā tīkla punktu 
saraksts" un "Vietējā ģeodēziskā tīkla punktu saraksts". Vēlams pievienot arī ģeodēzisko punktu 
izvietojumu shēmas. 
Ģeodēziskā tīkla iedalījumu nosaka 2013.gada 6.augusta MK noteikumi Nr.531 „Ģeodēziskā tīkla 
klasifikators" un 2011.gada 15.novembra MK noteikumu Nr.879 „Ģeodēziskās atskaites sistēmas un 
topogrāfisko karšu sistēmas noteikumi" 25.punkts. 
Valsts ģeodēzisko punktu sarakstu var iegūt Valsts ģeodēziskā tīkla datubāzē, kur pieejama aktuālākā 
informācija par valsts ģeodēziskā tīkla punktiem. Tā kā informācija datubāzē regulāri tiek papildināta, 
lūdzam sekot līdzi izmaiņām datubāzē. Valsts ģeodēziskā tīkla datubāzes adrese: 
http://geodezija.lgia.gov.lv vai LĢIA pakalpojumu lapas http://map.lgia.gov.lv sadaļā 
Ģeodēzija/Valsts ģeodēziskā tīklā datubāze. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Izpildīts. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Daļēji izpildīts. Teritorijas plānojuma 
grozījumu Teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumi papildināti ar valsts 
ģeodēziskā tīkla punktu sarakstu un 
aizsargjoslām. 
Nav veikta vietējā ģeodēziskā tīkla 
punktu inventarizācija, tādēļ dati netiek 
iekļauti pašvaldības saistošajos 
noteikumos. 
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Informējam, ka Dobeles novada teritorijā ir 6 valsts ģeodēziskā tīkla punkti, no kuriem 1 (viens) ir 
globālās pozicionēšanas 1. klases (G1) punkts; 4 (četri) globālās pozicionēšanas 2. klases (G2) punkti 
un 1 (viens) gravimetriskā tīkla 2. klases (Gr2) punkts. 
Informāciju par vietējā ģeodēziskā tīkla punktiem ir jāsaņem pašvaldībā pie atbildīgā darbinieka par 
vietējo ģeodēzisko tīklu. Par vietējo ģeodēzisko tīklu atbildīgo personu saraksts ir publicēts LĢIA 
pakalpojumu lapā sadaļā Ģeodēzija/Informācija par vietējo tīklu, (adrese: http://map.lgia.gov.lv/.) 
Ģeodēzisko punktu sarakstos adresē norādīt arī pagastu, kurā atrodas punkts. 
4. Plānojuma nodaļā par aizsargjoslām (Ekspluatācijas aizsargjoslas), to uzskaitījumā pieminēt 

ģeodēziskos punktus. Tas nepieciešams, lai pievērstu uzmanību tam, ka arī ģeodēziskajiem 
punktiem ir jāievēro aizsargjoslas. 

5. Saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 35. un 49. pantu, teritorijas plānojuma teksta daļā jānorāda, ka 
veicot novada teritorijā jebkura veida būvniecību, tai skaitā esošo ēku renovāciju un 
rekonstrukciju, inženierkomunikāciju, ceļu un tiltu būvniecību, teritorijas labiekārtošanu un citu 
saimniecisko darbību, kas skar ģeodēziskā punkta aizsargjoslu, šo darbu projektētājiem ir jāveic 
saskaņojums: LĢIA - par darbiem valsts ģeodēziskā tīkla punktu aizsargjoslā, pašvaldībā - par 
darbiem vietējā ģeodēziskā tīkla punktu aizsargjoslā. 

Renovācijas projektus nepieciešams saskaņot ar ģeodēzisko punktu turētājiem, lai renovējot būvi 
ģeodēziskie punkti, kas atrodas ēkās un būvēs (nivelēšanas sienas zīmes vai vietējā ģeodēziskā tīkla 
sienas zīmes) netiktu aizsegti, bojāti, iznīcināti vai padarīti nepieejami. 
6. Teritorijas plānojumā norādīt, ka lokālplānojumos un detālplānojumos obligāti ir jāattēlo arī 
ģeodēziskie punkti. 
Aktuāla informācija par LĢIA produktiem un pakalpojumiem pieejama mājas lapā 
http://map.lgia.gov.lv/, bet ģeodēziskās informācijas jautājumos lūdzam sazināties ar LĢIA 
Ģeodēzisko datu analīzes un ekspertīžu daļas vadītāju Brigitu Helfriču, e-pasts: brigita.helfrica@,lgia. 
gov.lv, mob. tel. 27875702. 

 
 
 
 
 
 
 
4. Izpildīts. 
 
 
5. Izpildīts. 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Nosacījumā minēto prasību nosaka 
attiecīgā vietējās pašvaldības teritorijas 
attīstības plānošanas dokumenta darba 
uzdevumā vai institūcijas sniegtajos 
nosacījumos. 
 

15. SIA „Lattelecom” 
05.04.2016. 

Nr.37.9-10/274 
 

Atsaucoties uz 15.03.2016 vēstuli Nr.2.6./681, informējam, ka, izstrādājot Dobeles novada teritorijas 
plānojuma grozījumus un veicot būvniecības darbus, jāievēro šādi vispārēji nosacījumi: 
− Teritorijas plānojuma grozījumos, paredzot izbūvēt jaunas ielas un ceļus, ieplānot elektronisko 

sakaru tīklu kabeļu kanalizācijas vai sakaru kabeļu izvietojumu ārpus ielu un ceļu brauktuves; 
− visi būvniecības darbi jāveic atbilstoši spēkā esošajiem būvnormatīviem, kā arī ievērojot LR 

„Aizsargjoslu likuma” 14.panta (Aizsargjoslas gar elektronisko sakaru tīkliem), 35.panta 
(Vispārīgie aprobežojumi aizsargjoslās) un 43.panta (Aprobežojumi aizsargjoslās gar elektronisko 
sakaru tīkliem) noteiktās prasības; 

− teritorijas aizsargjoslu plānā jābūt atzīmētām elektronisko sakaru tīklu un objektu aizsargjoslām; 
− visi būvprojekti SIA “Lattelecom” elektronisko sakaru tīklu tuvumā ir saskaņojami ar SIA 

“Lattelecom”, bet gadījumā, ja nepieciešami esošo sakaru tīklu pārvietošanas darbi, ir pieprasāmi 

 
 
- Izpildīts. 
 
- Tiek ņemts vērā. 
 
 
 
- Grafiskās daļas kartē, atbilstoši 
teritorijas plānojuma mēroga noteiktībai, 
attēlotas aizsargjoslas, kuru platums ir 10 
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tehniskie noteikumi un tīkla pārvietošana veicama par elektroniskā sakaru tīkla pārvietošanas 
ierosinātāja līdzekļiem; 

− privātiem elektronisko sakaru tīkliem, kurus paredzēts pieslēgt SIA “Lattelecom” vai jebkuram 
citam publiskajam elektronisko sakaru tīklam, jāatbilst Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas 
komisijas apstiprinātajiem „Noteikumiem par privātā elektronisko sakaru tīkla pieslēgšanu 
publiskajam elektronisko sakaru tīklam” (SPRK 22.09.2010. Padomes sēdes lēmums Nr.1/16, 
protokols Nr. 34, 10.p), kuros norādīta privātā elektronisko sakaru tīkla pieslēgšanas kārtība; 

− ja ar privātā tīkla īpašnieku noslēgts līgums „Par elektronisko sakaru tīkla robežu”, tad iekšējie 
telpu un teritoriju elektronisko sakaru tīklu izbūves darbi jāveic ēkas vai teritorijas īpašniekam vai 
valdītājam saskaņā ar šo noslēgto robežlīgumu; 

− uzņēmumos un sabiedriskās ēkās jānodrošina atsevišķa telpa elektronisko sakaru tīkla iekārtām, 
atsevišķā gadījumā arī līniju ievadiem; 

− privātie un publiskie elektronisko sakaru tīkli jāierīko un jāizbūvē atbilstoši Ministru kabineta 
apstiprinātajiem «Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas, būvniecības un uzraudzības kārtība» (MK 
noteikumi Nr.501) un „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 262-05 „Elektronisko sakaru 
tīkli” (MK noteikumi Nr.257); 

− lai veiktu elektronisko sakaru tīkla infrastruktūras attīstības plānošanu un pakalpojumu 
nodrošināšanu, vēlams savlaicīgi informēt SIA “Lattelecom” par nekustamā īpašuma attīstības 
plānā iekļauto jauno dzīvojamo māju un uzņēmējdarbības objektu celtniecību; 

− katra kalendārā gada beigās vēlams informēt SIA “Lattelecom” par nākamajā gadā plānoto ielu 
un teritoriju rekonstrukciju. 
 

Lai uzrādītu aizsargjoslas gar SIA “Lattelecom” elektronisko sakaru komunikācijām teritorijas 
plānojuma grozījumos, kartogrāfiskajā materiālā, kā arī par elektronisko sakaru tīklu aizsargjoslām un 
elektronisko sakaru infrastruktūras objektu informatīvajiem materiāliem, lūdzu, griezties pie SIA 
„Lattelecom” PPUD RRN Jelgavas Dobeles grupas Līniju uzraudzības inspektora Aivara Grinšpona, 
Zaļā ielā 12A, Dobelē, tālr. 63722866., e-aivars.grinspons@lattelecom.lv 

m un vairāk. 
- Pieņemts zināšanai. 
- Pieņemts zināšanai. 
 
 
 
 
- Pieņemts zināšanai. 
 
 
- Pieņemts zināšanai. 
 
- Pieņemts zināšanai. 
 
 
 
- Pieņemts zināšanai. 
 
 
- Pieņemts zināšanai. 
 

16. SIA „Tele 2” 
 

-  

17. SIA „Latvijas mobilais 
telefons” 

08.04.2016. 
Nr.552/ZN 

 

„Latvijas Mobilais Telefons” SIA ir izskatījis 15.03.2016. vēstulē Nr.2.6./681 sniegto informāciju par 
Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu. 
Lai nodrošinātu Elektronisko sakaru likumā noteikto - nodrošināt publisko elektronisko sakaru tīkla 
darbību un elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanu, un Teritorijas attīstības plānošanas likumā 
noteikto - inženierkomunikāciju tīklus un objektus atļauts ierīkot jebkurā vietējās pašvaldības 
teritorijas plānojumā noteiktajā funkcionālajā zonā, ierosinām, paredzēt iespēju Dobeles novada 
teritorijā uzstādīt un ekspluatēt publisko elektronisko sakaru tīklus, ar to saistītās iekārtas un 

Izpildīts. 
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inženierkomunikācijas, publisko elektronisko sakaru iekārtas un ar to saistītās inženierkomunikācijas 
iespēju robežās paredzot esošu komunikāciju- elektroapgādes tīklu, un piebraucamo autoceļu 
tuvumā. 
Ņemot vērā inženiertehnisko apgādes tīklu un to objektu, t.sk. telekomunikāciju līniju, torņu un 
antenu mastu, tehniskos rādītājus, ierosinām Dobeles novada teritorijas plānojumā noteikt, ka 
apbūves teritorijās, kur atļautā izmantošana ir inženiertehniskās apgādes tīkli un to objekti, kuros 
ietilpst arī telekomunikāciju līnijas, torņi un antenu masti, jaunveidojamā zemesgabala minimālā 
platība ir līdz 600 m2 vai, ka ierobežojumi- jaunveidojamā zemesgabala minimālā platība un apbūves 
raksturīgais rādītājs (būvju maksimālais augstums m), nav attiecināmi uz inženiertehniskās apgādes 
tīkliem un to objektiem. 

18. SIA „BITE Latvija” 
22.03.2016. 
Nr.LV4000-6 

 

Atbildot uz vēstuli Nr. 2.6./681 no 2016.gada 15.marta, informējam, kā SIA „BITE Latvija” būtu 
nepieciešami sekojoši nosacījumi par teritorijas plānoto izmantošanu: 

1) Uz mobilo sakaru būvēm nav attiecināmi augstumu ierobežojumi plānotajā izmantošanas 
teritorijā, cik tālu tie nav ierobežoti no LR normatīvo aktu puses. 

2) Sakaru būves atļaut izvietot visa veida apbūves teritorijās. 
3) Atļaut izbūvēt sakaru būvju apgādes infrastruktūru visa veida apbūves teritorijās. 

Jebkādu papildus jautājumu gadījumā, lūdzam kontaktēties ar SIA „BITE Latvija” pilnvaroto pārstāvi 
Jāni Putānu, telefona Nr. 25544330, e-pasts: janis.putans@bite.lv 

Izpildīts. 

19. VSIA „Latvijas vides, 
ģeoloģijas un 

meteoroloģijas 
centrs” 

12.04.2016. 
Nr.4-6/652 

 

Atbildot uz 15.03.2016. vēstuli Nr.2.6./681, VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” 
(turpmāk LVĢMC) sniedz precizējumus LVĢMC izsūtītai 13.04.2011. vēstulei Nr.4-3/539 par LVĢMC 
īpašumā vai pārraudzība esošajiem objektiem un to aizsargjoslām, kuras skar Dobeles novada 
teritoriju, kā arī nosacījumus to pastāvēšanai un attīstībai un jaunu objektu izveidošanai un 
būvniecībai: 

1) meteoroloģiskai novērojumu stacijai „Dobele” precizētas koordinātas; 
2) izveidota pazemes ūdens kvantitātes un kvalitātes novērojumu stacija „Zebrene” ar 

pazemes ūdens urbumiem Nr.50, Nr.51 un Nr.52. 
Novērojumu staciju aizsargjoslas tiek noteiktas, pamatojoties uz Aizsargjoslu likuma 15.pantu. 
Ierobežojumus darbībai aizsargjoslās nosaka Aizsargjoslu likuma 44.pants, kurā noteikts, ka 
aizsargjoslās ir aizliegta jebkura darbība bez saskaņošanas ar LVĢMC. 
Pielikumā: 
1. Informācija par novērojumu stacijām, to izvietojumu, koordinātām un aizsargjoslām - 1 lapa; 
2. LVĢMC novērojumu staciju izvietojums Dobeles novada administratīvajā teritorijā - 1 lapa; 
3. Meteoroloģiskās novērojumu stacijas un tās aizsargjoslas izvietojuma shēma - 1 lapa; 
4. Pazemes ūdeņu novērojumu stacijā atrodošo pazemes ūdens urbumu un to aizsargjoslu 

izvietojuma shēma-1 lapa; 
5. LVĢMC 2011.gada 13.aprīļa vēstules Nr.4-3/539 kopija - 6 lapas; 

Ņemts vērā, izstrādājot teritorijas 
plānojuma grozījumu izstrādi. 
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Nr. 
p.k. 

Institūcija/ 
saņemšanas datums; 

Nr. 
Nosacījums Nosacījuma ievērošana 

6. Informācija par novērojumu stacijām un to aizsargjoslām *dwg formātā (informācija CD datu 
nesējā). 

20. VAS „Latvijas 
Dzelzceļš” 

20.04.2016. 
Nr.DN-6.3.1./216-

2016 

VAS „Latvijas dzelzceļš” ir izskatīta 15.03.2016. vēstule Nr.2.6./681 par nosacījumu sniegšanu 
Dobeles novada teritorijas plānojuma grozījumu izstrādei. 
Dobeles novada teritorijā izvietoti publiskās lietošanas stratēģiskās nozīmes dzelzceļa infrastruktūras 
iecirkņi Jelgava-Liepāja un Glūda-Reņģe-valsts robeža. 
Izstrādājot Dobeles novada teritorijas plānojuma grozījumus ievērot sekojošus nosacījumus: 
1) Izstrādāt aizsargjoslu plānu, norādot dzelzceļa ekspluatācijas un drošības aizsargjoslas atbilstoši 

Aizsargjoslu likuma prasībām, apdzīvotās vietās ekspluatācijas aizsargjoslas platumu noteikt 50 
m uz katru pusi no malējās sliedes, bet ne mazāk kā dzelzceļa zemes nodalījuma joslas platums 
attiecīgajā pusē, drošības aizsargjoslu - 25 m, bet ārpus apdzīvotām vietām ekspluatācijas 
aizsargjoslu noteikt 100 m uz katru pusi no malējā ceļa malējās sliedes, drošības aizsargjoslu – 
50 m. 

2) Publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā neplānot jaunas būves, 
t.sk. ielas, inženierkomunikācijas, ietves, veloceliņus. 

3) Teritorijas plānotās (atļautās) izmantošanas plānā uzrādīt dzelzceļa zemes nodalījuma joslas 
robežu, saskaņā ar 2005.gada 1.februāra MK noteikumu Nr.79 „Dzelzceļa zemes nodalījuma 
joslas ekspluatācijas noteikumi” 4.punktu, un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 
izstrādē ievērot šo noteikumu prasības. 

4) Teritorijas atļautās izmantošanas plānā dzelzceļa infrastruktūras teritorijām noteikt vienotu 
izmantošanu - transporta infrastruktūras teritorijas (TR). 

5) Teritorijas plānojuma grozījumos norādīt esošās un plānotās gājēju/velobraucēju un 
autotransporta dzelzceļa šķērsojuma vietas, kā arī pievedceļus pie tām. 

6) Teritorijas plānojuma grozījumu redakciju iesniegt izskatīšanai VAS „Latvijas dzelzceļš”, 
Nekustamā īpašuma direkcijā (kontaktpersona Nekustamā īpašuma reģistrācijas daļas vadītāja 
vietniece E.Kalviņa 67234866, eva.kalvina@ldz.lv). 

 

 
 
 
 
 
1) Izpildīts. 
 
 
 
 
 
2) Izpildīts. 
 
3) Ņemts vērā, nosakot funkcionālo 
zonējumu. 
 
 
4) Izpildīts. 
 
5) Teritorijas plānojuma grozījumu 
Grafiskā daļā attēlota transporta 
infrastruktūra. 
6) Teritorijas plānojuma grozījumi tiek 
izstrādāti, izmantojot Teritorijas attīstības 
plānošanas informācijas sistēmu, 
teritorijas plānojuma redakcijas skatāmas 
Valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas 
portālā ĢeoLatvija un pašvaldības mājas 
lapā. 

21. SIA „Dobeles 
Enerģija” 

-  

22. SIA „Dobeles Ūdens” -  
23. Jelgavas novada 

pašvaldība  
-  
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24. Auces novada 
pašvaldība 

07.04.2016. 
Nr.ADM-3-9/280  

Ar šo vēlamies informēt, ka Auces novada pašvaldība ir saņēmusi 15.03.2016. vēstuli Nr.2.6./681 ar 
lūgumu sniegt nosacījumus Dobeles novada teritorijas plānojuma grozījumu izstrādei. 
Informējam, ka Auces novada pašvaldība ir iepazinusies ar atsūtītajiem materiāliem un neizvirza 
prasības Dobeles novada teritorijas plānojuma grozījumu izstrādei. 

Auces novada pašvaldība neizvirza 
prasības Dobeles novada teritorijas 
plānojuma grozījumu izstrādei. 

25. Brocēnu novada 
pašvaldība 

27.03.2016. 
Nr.3-

7.2./NOSJ/2016/276 

Brocēnu novada pašvaldība ir saņēmusi vēstuli 21.03.2016 ar Nr.SANJ/2016/378, kurā Dobeles 
novada pašvaldība lūdz sniegt nosacījumus Dobeles novada Teritorijas plānojuma grozījumiem. 
Brocēnu novada pašvaldība neizvirza konkrētas prasības Dobeles novada teritorijas plānojumam. 

Brocēnu novada pašvaldība neizvirza 
konkrētas prasības Dobeles novada 
teritorijas plānojumam. 

26. Tukuma novada 
dome 

25.04.2016. 
Nr.6-2/1657/1348 

Tukuma novada Dome 2015.gada nogalē ir beigusi Tukuma novada teritorijas plānojuma 2011.-
2023.gadam grozījumu izstrādi un ir izdevusi Tukuma novada Domes 27.08.2015. saistošos 
noteikumus Nr.22 "Grozījumi Tukuma novada domes 2012.gada 26.aprīļa saistošajos noteikumos 
Nr.12 "Tukuma novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi"" (prot.Nr.10, 19.§), lēmums 
publicēts laikrakstā „Latvijas Vēstnesis" 09.09.2015., īstenojams sākot ar 09.12.2015. Teritorijas 
plānojuma dokumentācija ir pieejama interneta vietnē www.tukums.lv, sadaļā Normatīvie akti. Saite: 
http://tukums.lv/lv/tukuma-novada-pasvaldiba- 1/normativie-akti/attistibasplanosanasdokumeni. 
 
Tukuma novada Džūkstes pagasts robežojas ar Jūsu novadu. Vēlamies vērst Jūsu uzmanību, ka 
Pienavas ciema apkaimē ir veikti izpētes mērījumi vēja parka ierīkošanai. Un daļa teritorijas, kur ir 
ļoti labs potenciāls šādiem zaļās enerģijas ražošanas objektiem, atrodas gan Džūkstes pagastā, gan 
Dobeles pagastā Jūsu novada teritorijā. Tukuma novada teritorijas plānojuma grozījumi paredz, ka 
Džūkstes pagastā perspektīvā var ierīkot vēja parkus. Esam arī saņēmuši konkrētus ierosinājumus ar 
lūgumu atļaut ierīkot vēja parkus, jau plānojuma izstrādes gaitā. Aicinām arī Jūs izvērtēt šādus 
iespēju Dobeles pagastā tādējādi veicinot atjaunojamo energoresursu izmantošanu. 
Mūsu novadu kopējie interešu objekti: 

• Ķemeru nacionālā parka un tam pieguļošās teritorijas vides kvalitātes saglabāšana un 
uzlabošana; 

• A9 autoceļš Rīga (Skulte)—Liepāja un tā pārbūve; 
• P98 autoceļš Jelgava (Tušķi)—Tukums; 
• Dzelzceļa līnija Tukums II—Jelgava; 
• Naftas vads Polocka-Ventspils. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes 
Darba grupā skatīts jautājums par 
alternatīvās elektroapgādes, t.sk. vēja 
elektrostaciju, ģeneratoru attīstību 
novada teritorijā, un priekšlikumi iekļauti 
Teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumos. 
Ņemts vērā. 

27. Jaunpils novada 
dome 

07.04.2016. 
Nr.8-3/122  

Jaunpils novada dome ir iepazinusies ar 15.03.2016. vēstuli Nr.2.6./681. Informējam, ka pašvaldības 
darbības plāni un intereses ir atspoguļoti pašvaldības plānošanas dokumentos. Jaunpils novada 
pašvaldībā ir apstiprināti plānošanas dokumenti: 

− Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.-2037.gadam; 
− Attīstības programma 2012.-2018.gadam; 
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− Teritorijas plānojums 2013.-2024.gadam. 
Ar dokumentiem var iepazīties pašvaldības tīmekļa vietnē www.jaunpils.lv/attīstība/plānošanas 
dokumenti. 
Jaunpils novads robežojas ar Dobeles novada Annenieku un Bikstu pagastiem. Objekti, kuri atrodas 
abos novados, vai arī atrodas Jaunpils novadā, taču aizsargjoslas skar arī Dobeles novada teritoriju ir : 

− Virszemes ūdenstece - Bikstupe; 
− Valsts reģionālais autoceļš - P104 Tukums - Auce - Lietuvas robeža, vietējais autoceļš V1457 

Annenieki - Jaunpils, pašvaldības ceļi; 
− Dzelzceļa līnija Rīga - Liepāja; 
− Maģistrālais gāzes vads ar spiedienu virs 1,6 megapaskāliem; 
− Elektrisko tīklu gaisvada līnija ar nominālo spriegumu 110 kilovolti; 

Lūdzam iestrādāt šo objektu aizsargjoslas arī Dobeles novada teritorijas plānojumā. 
 
Vēršam uzmanību, ka svarīgs nosacījums Jaunpils novada attīstībai ir vietējā autoceļa V1457 
Annenieki - Jaunpils kvalitāte, kura kvalitāte šobrīd ir kritiska īpaši Annenieku pagasta teritorijā. 
Vietējo autoceļu plaši izmanto lielākie Dobeles un Jaunpils novadu uzņēmēji - lauksaimniecības 
produktu ražotāji, pārstrādātāji, piegādātāji, kā arī iedzīvotāji. Aktualizējoties starpnovadu 
sadarbībai, šis ir tuvākais un izdevīgākais ceļš, kurš tiek intensīvi izmantots nokļūšanai līdz 
galvenajam autoceļam A9 Rīga - Liepāja, kā arī maršrutam Jaunpils - Dobele. 
Kontaktpersona teritorijas plānojuma jautājumos Attīstības nodaļas vadītāja Vija Zīverte, 
tel.63180960, e-pasts: vija.ziverte@jaunpils.lv. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Izpildīts. 
 
Pieņemts zināšanai. Attīstības 
programmas uzdevums. 

28. Tērvetes novada 
pašvaldība 

-  
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4. PRIVĀTPERSONU PRIEKŠLIKUMI, KAS SAŅEMTI UZSĀKOT TERITORIJAS PLĀNOJUMA GROZĪJUMU IZSTRĀDI  
(PIRMS TERITORIJAS PLĀNOJUMA GROZĪJUMU 1.REDAKCIJAS NODOŠANAS PUBLISKAI APSPRIEŠANAI) 

Nr. 
p.k. 

Priekšlikums 
saņemts 

pašvaldībā 
(datums, Nr.) 

Priekšlikuma 
iesniedzējs Iesniegtā priekšlikuma būtība Pamatojums, ja priekšlikums ņemts vērā vai nav ņemts 

vērā 

Atbildēts 
(pašvaldības 

vēstules 
datums; Nr.) 

1. 20.11.2015. 
Nr.2.4/1632 

Jānis Jansons Sakarā ar Dobeles teritorijas plānojuma grozījuma izstrādi, lūdzu man piederošā 
nekustamā īpašumā Dobelē, Keramikas iela 2, kad. Nr.46010011310 kā plānoto 
un atļauto teritorijas izmantošanu noteikt uz  
Publisko apbūves teritoriju. 

Priekšlikums izskatīts Dobeles novada teritorijas 
plānojuma grozījumu izstrādes darba grupā un 
ieteikts nekustamam īpašumam Dobelē, Keramikas 
ielā 2 noteikt funkcionālo zonējumu Savrupmāju 
apbūves teritorija (DzS). 

18.12.2015. 
Nr.2.8./4383 
12.04.2017. 
Nr.2.8./984 

2. 02.03.2016. 
Nr.2.5./500 

SIA “Baltic 
Candles Ltd.” 

Saskaņā ar Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam grozījumu 
izstrādes uzsākšanu lūdzam mainīt nekustamā īpašuma Dobelē, Uzvaras ielā 20 
(kad.Nr.46010030808) plānoto, atļauto izmantošanu no Savrupmāju apbūves 
teritorijas uz Rūpniecības apbūves teritoriju. 

Priekšlikums izskatīts Dobeles novada teritorijas 
plānojuma grozījumu izstrādes darba grupā un 
nolemts priekšlikumu atbalstīt. 
Tiek noteikts funkcionālais zonējums Rūpniecības 
apbūves teritorija (R). 

22.03.2016. 
Nr.2.7./740 
11.04.2017. 
Nr.2.7./961 

3. 02.03.2016. 
Nr.2.5./501 

SIA “JTT” Saskaņā ar Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam grozījumu 
izstrādes uzsākšanu lūdzam mainīt nekustamo īpašumu Dobelē, Uzvaras ielā 20 B 
(kad.Nr.46010030807) un Dobelē, Uzvaras ielā 22 (kad.Nr.46010030806) 
plānoto, atļauto izmantošanu no Savrupmāju apbūves teritorijas uz Rūpniecības 
apbūves teritoriju. 

Priekšlikums izskatīts Dobeles novada teritorijas 
plānojuma grozījumu izstrādes darba grupā un 
nolemts priekšlikumu atbalstīt  
Tiek noteikts funkcionālais zonējums Rūpniecības 
apbūves teritorija (R). 

22.03.2016. 
Nr.2.7./741 
11.04.2017. 
Nr.2.7./962 

4. 04.03.2016. 
Nr.2.4./336 

Baiba Brigmane Sakarā ar Dobeles novada teritorijas plānojuma izstrādi lūdzu man piederošajā 
nekustamajā īpašumā „Jansoni”, Krimūnu pagasts, Dobeles novads, 
kad.Nr.46720020023, ietilpstošajām zemes vienībām „Putniņi” ar 
kad.apz.46720020179 un „Čiepas” ar kad.apz.46720020180 kā plānoto un 
atļauto teritorijas izmantošanu noteikt Lauksaimniecībā izmantojamās 
teritorijas līdzšinējās plānotās Retinātas dzīvojamās apbūves vietā. 

Priekšlikums izskatīts Dobeles novada teritorijas 
plānojuma grozījumu izstrādes darba grupā un 
nolemts noraidīt priekšlikumu par funkcionālā 
zonējuma maiņu uz Lauksaimniecības teritoriju (L). 
Tiek noteikts saglabāt funkcionālo zonējumu 
Savrupmāju apbūves teritorija (DzS), jo nekustamie 
īpašumi pēc to platības un ņemot vērā apkārtējās 
teritorijas attīstību, kā arī Dobeles pilsētas tuvumu 
atbilst savrupmāju apbūvei.  

22.03.2016. 
Nr.2.8./742 
10.04.2017. 
Nr.2.8./947 

5. 21.03.2016. 
Nr.2.4./423 

Jānis Eihvalds Sakarā ar plānoto komercdarbības 
uzsākšanu, lūdzu mainīt 
detālplānojumu Bikstu pag. 
"Maztiltiņos" kad.nr.46540060073 uz 
Rūpniecisko apbūvi platībā 1,5 ha. 
Pielikumā zemes plāns ar iezīmētu 
objekta atrašanās vietu dabā.  

Priekšlikums izskatīts Dobeles novada teritorijas 
plānojuma grozījumu izstrādes darba grupā un 
nolemts atbalstīt priekšlikumu noteikt funkcionālo 
zonu Rūpniecības apbūves teritorija (R). 
 

22.03.2016. 
Nr.2.8./743 
11.04.2017. 
Nr.2.8./960 
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pašvaldībā 
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Priekšlikuma 
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vērā 

Atbildēts 
(pašvaldības 

vēstules 
datums; Nr.) 

6. 08.04.2016. 
Nr.2.4./559 

 

Dobeles pilsētas 
Lauku ielas 

teritorijas 50 
(piecdesmit) 
iedzīvotāji. 

Kontaktpers. 
Aigars Alsbergs 

Saskaņā ar Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam grozījumu 
izstrādes uzsākšanu, lūdzam mainīt nekustamo īpašumu: “Kurbadi”, Bērzes 
pagasts, Dobeles novads (zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 46520030112), 
“Auzas” Bērzes pagasts, Dobeles novads (kadastra numurs 46520030201) un 
“Auziņas” Bērzes pagasts, Dobeles novads (kadastra numurs 46520030072) 
plānoto atļauto izmantošanu no Rūpniecības apbūves teritorijas uz Lauku zemju 
teritoriju.  
Iesniegumam pielikumā pielikums nr.1. 

 
 

Priekšlikums izskatīts Dobeles novada teritorijas 
plānojuma grozījumu izstrādes darba grupā un 
nolemts priekšlikumu atbalstīt, nosakot 
funkcionālo zonējumu Lauksaimniecības teritorija 
(L). 
 

26.04.2016. 
Nr.2.8./1031 
10.04.2017. 
Nr.2.8./949 

7. 18.04.2016. 
Nr.2.4./600 

Eva Namsone 
 

Lūdzu izdarīt 2013.gada 30.maija Dobeles novada pašvaldības saistošajos 
noteikumos Nr.5 „Dobeles novada teritorijas plānojums 2013.-2025.gadam 
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” Savrupmāju apbūves teritorijas 
izmantošanas noteikumos šādus grozījumus: 

1. Izteikt saistošo noteikumu 18.5.punktu šādā redakcijā:  
Nosacījumi mazdārziņu teritoriju (DzS-1) apbūvei:                    12. tabula 
Minimālā jaunveidojamās zemes vienības platība 500 m2 
Apbūves blīvums 1 0 %  
Minimālā neapbūvētā teritorija 8 0 %   
Minimālais zemes vienības platums - 
Apbūves maksimālais augstums Divi stāvi  
Maksimālais stāvu skaits Divi stāvi  
Būvlaide Iedibinātā vai 6 m 
 
Esmu iegādājusies nekustamo īpašumu (no pašvaldības) Auru pagastā, 
mazdārziņu teritorijā vasarnīcas būvniecībai. 

Priekšlikums izskatīts Dobeles novada teritorijas 
plānojuma grozījumu izstrādes darba grupā. 
Funkcionālā zonējuma Savrupmāju apbūves 
teritorijas (DzS) apakšzonējuma DzS1 apbūves 
parametri noteikti teritorijas plānojuma Teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumos, t.i.,; 

- Apbūves blīvums – 10%; 
- Apbūves augstums (stāvu skaits) – 2 

virszemes stāvi; 
- Brīvā zaļā teritorija – 90%. 

Savrupmāju apbūves teritorija (DzS1) ir funkcionālā 
zona, ko nosaka, esošo mazdārziņu teritorijās Auru, 
Dobeles un Krimūnu pagastos, kurās atļauta 
vasarnīcu, dārza māju u.c. sezonas rakstura 
dzīvojamo ēku būvniecība. 

 

26.04.2016. 
Nr.2.8./1032 
11.04.2017. 
Nr.2.8./963 
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Priekšlikums 
saņemts 

pašvaldībā 
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Priekšlikuma 
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(pašvaldības 

vēstules 
datums; Nr.) 

8. 06.05.2016. 
Nr.2.4./758 

Inese Runģe Sakarā ar to, ka Dobeles novadā notiek Dobeles novada teritorijas plānojumu 
grozījumu izstrāde, īpašumam „Jaunurbji”, Auru pagasts, Dobeles novads, 
kadastra Nr.46460080020 lauksaimniecības zemes gabalu (skatīt iesniegumam 
pievienoto kartes izdruku) noteikt plānotā (atļautā) zemes izmantošanas veidu, 
kā savrupmāju apbūves teritoriju. Šajā zemes gabalā plānoju būvēt privātmāju. 
Pielikumā: Auru ciema teritorijas plānotā (atļautā) izmantošanas kartes izdruka 
uz vienas lapas. 

 

Priekšlikums netiek atbalstīts. 
Funkcionālais zonējums Savrupmāju apbūves 
teritorija (DzS) Dobeles novada teritorijas 
plānojuma grozījumos, tiek noteikts tikai apdzīvoto 
vietu (pilsētas vai ciemu) teritoriju robežās, 
pamatojoties uz normatīvo aktu vietējās 
pašvaldības teritorijas plānošanā un izmantošanā 
jomā prasībām. 
Nekustamais īpašums „Jaunurbji” atrodas lauku 
teritorijā, ārpus Auru ciema robežas. 
Lauku teritorijā ir atļauta viensētu apbūve. 

01.06.2016. 
Nr.2.8./1543 
10.04.2017. 
Nr.2.8./948 

9. 10.05.2016. 
Nr.2.5./1205 

Biedrība  
„TSK Sprīdītis” 

Atbalstām Vides aizsardzības kluba un tā Zemgales nodaļas iniciatīvu, ka Zebrus - 
Īles meža masīvam būtu nepieciešams piešķirt vietējas nozīmes dabas parka 
statusu. Šogad par gada objektu Latvijā ir izvēlēti tieši Zemgales meži, jo šajā 
Latvijas novadā mežu ir pārāk maz un tos apdraud mežizstrādes intensificēšana. 
Teritorijā ir daudz seno laiku un 20.gadsimta vēstures liecību, kā arī gleznains 
reljefs un daudz nelielu ezeriņu. Meža masīvam ir liela nozīme arī īpaši 
aizsargājamu biotopu un sugu dzīvotņu saglabāšanā. Pašreizējos grūtajos 
ekonomiskajos apstākļos masīvs dod ievērojamu pienesumu gan vietējo pagastu, 
gan Auces, Dobeles un Jelgavas iedzīvotāju ģimeņu budžetos ar savām 
nekoksnes vērtībām, kā arī rada iespējas atpūtai dabā un dabas tūrismam. 
Vietējas nozīmes īpaši aizsargājamas dabas teritorijas - dabas parka statuss dotu 
lielākas iespējas izstrādāt un pakāpeniski īstenot vienotu šī meža masīva 
ilgtermiņa attīstības koncepciju gan tūrisma, gan dažādu nekoksnes vērtību - 
sēņu ogu u. c. saglabāšanas un vairošanas jautājumos. 
Mēs aicinām Dobeles novada pašvaldību izmantot savas tiesības un noteikt 

Pašvaldība ir izvērtējusi Jūsu priekšlikumu par 
vietējās nozīmes dabas parka izveidošanu atbilstoši 
likumā “Par īpaši aizsargājamajām dabas 
teritorijām” noteiktajai kārtībai un informē, ka 
Pašvaldība nevar izveidot dabas parku iesniegumā 
minētajā mežu masīvā, jo, lai pieņemtu lēmumu 
par dabas parka izveidošanu nepieciešams 
izstrādāt zinātnisko pamatojumu, kurā ir jāiekļauj 
aprēķins par kompensāciju apmēru noteikšanu 
zemes īpašniekiem un jāizmaksā šīs kompensācijas, 
kurus skars saimnieciskās darbības ierobežojumi 
meža masīvā. Iepriekš minētās darbības, 
dokumenti un Meža masīva saglabāšana, 
uzturēšana un aizsardzības finansēšana jāfinansē 
no Pašvaldības budžeta līdzekļiem, kas nav 

01.06.2016. 
Nr.2.7./1545 
13.04.2017. 
Nr.2.7./991 
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Silakalnu – Vilkukalna – Krievukalnu - Pokaiņu meža teritorijai vietējas nozīmes 
dabas parka statusu, kā arī sadarbībā ar Vides aizsardzības klubu, AS „Latvijas 
valsts meži”, Dabas aizsardzības pārvaldi, vietējiem uzņēmējiem un citām 
ieinteresētajām pusēm izstrādāt nosacījumus dabas parka apsaimniekošanai. 
Mūsu biedrība „TSK Sprīdītis” izsaka atbalstu un gatavību piedalīties parka 
veidošanas procesā. 

iespējams. 
 

10. 12.05.2016. 
Nr.2.4./796 

Rasma 
Kaminska 

Mainīt nekustamā īpašuma „Siliņi K” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 
Nr.46460010162 plānoto, atļauto izmantošanu no dabas apstādījumu teritorijas 
uz rūpniecības apbūves teritoriju. 

Priekšlikums tiek atbalstīts.  
Noteikt funkcionālo zonējumu Rūpniecības 
apbūves teritorija (R). 

13.06.2016. 
Nr.2.8./1629 
11.04.2017. 
Nr.2.8./965 

11. 12.05.2016. 
Nr.2.5./1235 

SIA „Sindža SK” Saskaņā ar Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam grozījumu 
izstrādes uzsākšanu, mainīt nekustamā īpašuma Dobeles novadā, Zebrenes 
pagastā (Zebrenes ciemā) ar kadastra apzīmējumu: 4698 004 0264 plānoto, 
atļauto izmantošanu no tehniskās apbūves teritorijas uz rūpniecības apbūves 
teritoriju. 

Priekšlikums tiek atbalstīts.  
Noteikt funkcionālo zonējumu Rūpniecības 
apbūves teritorija (R). 

01.06.2016. 
Nr.2.7./1542 
10.04.2017. 
Nr.2.7./946 

12. 15.05.2016. Biedrība  
„Vides 

aizsardzības 
klubs” 

Par vietējas nozīmes dabas parka izveidošanu. Priekšlikumi teritorijas 
plānojumam. 
Vides aizsardzības klubs atbalsta vietējas sabiedrības un mūsu nodaļas Zemgales 
VAK iniciatīvu Zebrus Vilkukalna – Krievukalnu - Pokaiņu meža masīvam piešķirt 
vietējas nozīmes dabas parka statusu. 
Šogad par gada objektu Latvijā ir izvēlēti tieši Zemgales meži, jo šajā Latvijas 
novadā mežu ir pārāk maz un tos apdraud mežizstrādes intensificēšana. Īpaši 
Zemgalē pietiekami lielam neskarta meža masīvam ir vējlauzēja, klimatu 
veidojoša un hidroloģisko režīmu regulējoša nozīme.  
Izsakām pateicību AS „Latvijas Valsts meži” un viņu priekštečiem - mežu 
apsaimniekojošām organizācijām, kas pēdējo 30 gadu laikā ir saglabājušas šo 
Zemgalei unikālo meža masīvu. Teritorijā ir daudz seno laiku un 20.gadsimta 
vēstures liecību, kā arī gleznainas ainavas ar paugurainu reljefu un daudz nelielu 
ezeriņu. Meža masīvam ir liela nozīme arī īpaši aizsargājamu biotopu un sugu 
dzīvotņu saglabāšanā. Pašreizējos grūtajos ekonomiskajos apstākļos masīvs dod 
ievērojamu pienesumu gan vietējo pagastu, gan Auces, Dobeles un Jelgavas 
iedzīvotāju ģimeņu budžetos ar savām nekoksnes vērtībām, kā arī rada iespējas 
atpūtai dabā un dabas tūrismam.  
Sabiedrība jau ir paudusi vēlmi apsaimniekot šo mežu atšķirīgi no 
saimnieciskajiem mežiem, un pašlaik Dobeles novada teritorijas plānojumā šim 

Pašvaldība ir izvērtējusi Jūsu priekšlikumu par 
vietējās nozīmes dabas parka izveidošanu atbilstoši 
likumā “Par īpaši aizsargājamajām dabas 
teritorijām” noteiktajai kārtībai un informē, ka 
Pašvaldība nevar izveidot dabas parku iesniegumā 
minētajā mežu masīvā, jo, lai pieņemtu lēmumu 
par dabas parka izveidošanu nepieciešams 
izstrādāt zinātnisko pamatojumu, kurā ir jāiekļauj 
aprēķins par kompensāciju apmēru noteikšanu 
zemes īpašniekiem un jāizmaksā šīs kompensācijas, 
kurus skars saimnieciskās darbības ierobežojumi 
meža masīvā. Iepriekš minētās darbības, 
dokumenti un Meža masīva saglabāšana, 
uzturēšana un aizsardzības finansēšana jāfinansē 
no Pašvaldības budžeta līdzekļiem, kas nav 
iespējams. 
 

07.06.2016. 
Nr.2.7./1593 
13.04.2017. 
Nr.2.7./990 
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masīvam jau ir noteikts rekreācijas teritorijas statuss. 
Taču vietējas nozīmes īpaši aizsargājamas dabas teritorijas - dabas parka statuss 
dotu lielākas iespējas izstrādāt un pakāpeniski īstenot vienotu šī meža masīva 
ilgtermiņa attīstības koncepciju.  
Mūsu organizācijas redzējums ir, ka šis apvidus būtu attīstāma kā vienota 
ekstensīvi un ilgtspējīgi apsaimniekota meža teritorija, kur ar minimālu 
infrastruktūru vai pavisam bez tās apmeklētāji var apskatīt gan dabiska jaukta 
meža dažādas attīstības stadijas, gan videi draudzīgas meža apsaimniekošanas 
piemērus. 
Tā būtu izmantojama kā mācību bāze gan attiecīgo nozaru studentiem, gan 
privātiem meža īpašniekiem, gan mežu darbiniekiem. 
Mūsuprāt, Latvijas Republikas likuma „Par īpaši aizsargājamām dabas 
teritorijām” 5.pantā noteiktais „Dabas parki ir teritorijas, kas pārstāv noteikta 
apvidus dabas un kultūrvēsturiskās vērtības un kas ir piemērotas sabiedrības 
atpūtai, izglītošanai un audzināšanai. Atpūtas organizēšana un saimnieciskā 
darbība dabas parkos veicama, nodrošinot tajos esošo dabas un kultūrvēsturisko 
vērtību saglabāšanu”, pilnībā atbilst šī mežu masīva dažādajām vērtībām un 
ilgtspējīgas apsaimniekošanas mērķim, kā arī likuma 13.pantā noteiktajam, ka 
„Dabas liegumus, dabas parkus un dabas pieminekļus, kuri ir nozīmīgi dabas vai 
kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai attiecīgajā teritorijā, var izveidot arī 
pašvaldības.” 
Saskaņā ar likuma 17.pantā noteikto  „Pašvaldību izveidoto aizsargājamo 
teritoriju individuālos aizsardzības un izmantošanas noteikumus reglamentē 
attiecīgā pašvaldība.” 
Likums „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” nosaka arī īpaši aizsargājamo 
dabas teritoriju izveidošanas kārtību, aizsargājamās teritorijas apsaimniekošanas 
organizēšanu un finansēšanas avotus, kā arī paredz iespēju izstrādāt teritorijas 
dabas aizsardzības plānu.  
Vēršam uzmanību, ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 
uzdevumā ekspertu grupa ir izstrādājusi un Saeima 2010.gada 10.jūnijā ir 
apstiprinājusi Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2030.gadam (Latvija 
2030), kurā tiek noteikts sekojošais: 

1) 5.nodaļā “Daba kā nākotnes kapitāls” [50.lpp.] Latvijai tiek izvirzīts 
mērķis “Būt ES līderei dabas kapitāla saglabāšanā, palielināšanā un 
ilgtspējīgā izmantošanā”; 
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2) 6.nodaļā “Telpiskās attīstības perspektīvas” [56.lpp.] Latvijai tiek izvirzīts 
mērķis “Saglabāt Latvijas savdabību – daudzveidīgo dabas un kultūras 
mantojumu, tipiskās un unikālās ainavas”. 

Kopumā no minētā ilgtermiņa plānošanas dokumenta izriet, ka Latvijas dabas  
kapitālam nākotnē tiek prognozēts ne tikai vietējais pieprasījums, bet arī 
eksportspēja. 
Unikālā teritorija pašā Latvijas vidienē līdzīgi kā dabas parki Čehijā, Vācijā, Polijā 
un citur ir jau radījusi stabilu dabas tūristu interesei no Lietuvas un Francijas un 
esošajos apstākļos tā turpinās pieaugt.  
Vides aizsardzības klubs aicina Dobeles novada pašvaldību izmantot savas 
tiesības un noteikt Silakalnu - Vilkukalna – Krievukalnu - Pokaiņu meža teritorijai 
vietējas nozīmes dabas parka statusu, kā arī sadarbībā ar Vides aizsardzības 
klubu, AS „Latvijas valsts meži”, Dabas aizsardzības pārvaldi, vietējiem 
uzņēmējiem un citām ieinteresētajām pusēm izstrādāt nosacījumus dabas parka 
apsaimniekošanai.  
Vides aizsardzības klubs izsaka gatavību piedalīties gan parka veidošanas 
procesā, gan tā tālākā ilgtermiņa apsaimniekošanā.  
Karte ar mūsu priekšlikumiem tika iesniegta Dobeles novada Domē 2016.gada 
13.aprīlī. 

13. 16.05.2016. 
Nr.2.4./831 

Inese  
Janovska - Zia 

Vēršos sakarā ar teritoriālā plānojuma grozījumu izstrādi un lūdzu mainīt 
īpašumiem: 
„Pokaiņu ind. augļu dārzs Nr.4”, Krimūnu pagasts, Dobeles novads (kadastra Nr. 
4672 009 0039) un 
„Pokaiņu ind. augļu dārzs Nr.2”, Krimūnu pagasts, Dobeles novads (kadastra Nr. 
4672 009 0154) 
izmantošanas veidu no individuālo augļu dārzu teritorijas uz savrupmājas 
apbūves teritoriju un noņemt visus patreiz esošos ierobežojumus individuālo 
dzīvojamo māju apbūves noteikumos. 
Abi augstāk minētie īpašumi atrodas „Pokaiņu” individuālo dzīvojamo māju 
apbūves teritorijas sākumā, ceļa malā, pie autobusa pieturas. 2014.gadā ir 
ievilkta elektrība un patreiz meklējam paši ūdeni: plānojam rakt aku. Līdz ar to, 
šiem īpašumiem jau ir visa nepieciešamā infrastruktūra un nevar sagādāt 
papildus slodzi pašvaldībai. 
Vēlos arī lūgt iespēju apvienot abus, augstāk minētos Pokaiņu individuālos augļu 
dārzus Nr.2 un Nr.4 un iegūt adresi. 

Priekšlikums par funkcionālā zonējuma maiņu 
netiek atbalstīts. 
Teritorijas plānojuma grozījumos paliek spēkā 
esošais noteiktais funkcionālā zonējuma 
Savrupmāju apbūves teritorijas apakšzonējums 
DzS1, ko nosaka, esošo mazdārziņu teritorijās 
Dobeles novada Auru, Dobeles un Krimūnu 
pagastos, kurās atļauta vasarnīcu un dārza māju 
apbūve, kas paredzētas sezonas rakstura 
izmantošanai. 
Saskaņā ar normatīvo aktu prasībām vietējās 
pašvaldības teritorijas plānošanā, attīstībā un 
izmantošana Savrupmāju apbūves teritoriju var 
plānot un veikt tikai pilsētas un ciemu teritoriju 
robežās. 

01.06.2016. 
Nr.2.8./1548 
11.04.2017. 
Nr.2.8./964 
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14. 20.06.2016. 
Nr.2.4./1131 

Raitis Vilners Mainīt zemes izmantošanas mērķi no Lauksaimniecībā izmantojamas zemes uz 
apbūves platību īpašumā „Znotiņi 1” kad. Nr.46460020062, Auru pagastā, 
Dobeles novadā (Lielbērzes ciemā). 

Priekšlikums tiek atbalstīts.  
Noteikt funkcionālo zonējumu Savrupmāju 
apbūves teritorija (DzS), neskarot Bērzes upes 
applūstošo teritoriju. Bērzes upes applūstošā 
teritorijā tiek saglabāts spēkā esošais funkcionālais 
zonējums Dabas un apstādījumu teritorija (DA). 

12.04.2017. 
Nr.2.8./985 

15. 17.10.2016. 
Nr.2.4./1893 

Imanta Kalniņa 
pilnvarotā 

persona Ilze 
Māra Kalniņa 

1) Lūdzu novietot nekustamā īpašuma, "Ziņģi", kad. nr. 4646 008 0174, 
nosaukumu plānojumā atbilstoši tam kā tas bija uzrādīts pirms pašreizējā 
(2013.-2025.g.)teritorijas plānojuma - t.i. pie vecām "Ziņģi" mājām, teritorijā 
starp "Ziņģi – Ziemeļi - Āpšēni" ceļu un mežu, kā tas parādās kartē ar 
nosaukumu: AURU PAGASTA TERITORIJAS PLĀNOJUMA GROZĪJUMI (2006-
2013) TERITORIJAS PLĀNOTĀ (ATĻAUTĀ) IZMANTOŠANA). (Pielikums Nr.1: 
Informācija no kartes ar nosaukumu: AURU PAGASTA TERITORIJAS 
PLĀNOJUMA GROZĪJUMI (2006-2013) TERITORIJAS PLĀNOTĀ (ATĻAUTĀ) 
IZMANTOŠANA). 

 
 

2) Lūdzu obligāti noņemt kaimiņu nekustamo īpašumu ar nosaukumu "Ziņģi-
2", kad. nr. 4646 008 0022, no nekustamā īpašuma "Ziņģi", kad. nr. 4646 
008 0174, teritorijas, tā lai plānojumā faktiski uzrādīti īpašumu nosaukumi 
un nevar rasties pārpratumi. NAV pieņemami, ka nepareizs nosaukums 
atrodas uz teritorijas. 

3) Lūdzu pagarināt "publiskās apbūves teritorijas" joslu gar Autoceļu P-103 līdz 
pašvaldības ceļam ar nosaukumu "Ziņģi-Ziemeļi-Āpšēni" (Piezīme: pēc 
konsultācijas ar Valsts ceļu pārstāvi, sapratām, ka piekļuvei tā būtu 
nepieciešami.). 

Piezīme: lebildumi par nosaukuma novietojumu tika iesniegti sūdzību veidā 

Pamatojoties uz MK noteikumu Nr.628 “Noteikumi 
par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas 
dokumentiem” (14.10.2014.) 7.punktu teritorijas 
plānojuma grafisko daļu sagatavo uz topogrāfiskās 
pamatnes, izmantojot aktuālāko pieejamo Latvijas 
Ģeotelpiskās informācijas aģentūras uzturēto 
topogrāfisko karti (kas tiek izmantots izstrādājot 
Dobeles novada teritorijas plānojuma grozījumus). 
Minētajos MK noteikumos atrunāta institūciju 
sadarbība plānošanas dokumentu izstrādē, t.sk. 
56.punktā noteikts, ka institūcijai ir pienākums 
sniegt tās rīcībā esošos ģeotelpiskos un teksta 
datus, kas noteikti normatīvajā aktā par teritorijas 
attīstības plānošanas informācijas sistēmu. 
Savukārt 57.punkts nosaka, ka plānošanas 
dokumenta izstrādātājs nodrošina institūciju 
sniegto datu nemainību. Ja nepieciešamas izmaiņas 
datos, izstrādātājs tās saskaņo ar institūciju, kura 
sniegusi attiecīgos datus. Šajā konkrētajā gadījumā, 
veicot iesniegumā minētās izmaiņas, tās ir 
jāsaskaņo ar Latvijas Ģeotelpiskās informācijas 
aģentūru, jo māju nosaukumi tiek attēloti uz 
topogrāfiskās pamatnes, par šiem datiem neatbild 
plānošanas dokumentu izstrādātājs. 

Priekšlikums par funkcionālo zonējumu Publiskās 
apbūves teritorija (P), tiek atbalstīts. 
 

07.11.16. 
Nr.2.8./3009 
11.04.2017. 
Nr.2.8./966 
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vērā 

Atbildēts 
(pašvaldības 

vēstules 
datums; Nr.) 

2013.gada 23.maijā, jo nosaukuma novietojums tika izdarīts bez zemes īpašnieka 
ziņas. Ir ĻOTI būtiski, jo pēc patreizējiem nosaukuma novietojumiem ir ļoti viegli 
domāt, ka daļa "Ziņģi" teritorija ir "Ziņģi -2" teritorija. Diemžēl, ir pazīmes, ka šīs 
neprecizitātes tiek ļaunprātīgi izmantotas. Lūdzu ļaut iepazīties ar šīm korekcijām 
tiklīdz tās ir veiktas. 
Nekustamais īpašums atrodas Dobeles novada, Auru pagasta, "Ziņģi", ar kadastra 
Nr. 4646 008 0174 (kopplatība 46.87 ha) sastāv no divām zemes vienībām ar kad. 
apz. 4646 008 0174 un kad. apz. 4646 008 0462.  
Īpašuma adrese ir "Ziņģi", Auru pagastā, Dobeles novadā, LV-3710. 

16. 30.11.2016. 
Nr.2.4./2143 

Kristīne Rozīte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lūdzu izdarīt 2013.gada 30.maija Dobeles novada pašvaldības saistošajos 
noteikumos Nr.5 „Dobeles novada teritorijas plānojums 2013.-2025.gadam 
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” savrupmāju apbūves teritorijas 
izmantošanas noteikumos šādus grozījumus: 

1. Izteikt saistošo noteikumu 18.5.punktu šādā redakcijā: 
Nosacījumi mazdārziņu teritoriju (DzS) apbūvei:                           12.tabula 

Apbūves blīvums 10% 
Minimālā neapbūvētā teritorija 80% 
Minimālais zemes vienības platums - 
Apbūves maksimālais augstums Divi stāvi 
Maksimālais stāvu augstums Divi stāvi 

 

Priekšlikums izskatīts Dobeles novada teritorijas 
plānojuma grozījumu izstrādes darba grupā. 
Funkcionālā zonējuma Savrupmāju apbūves 
teritorijas (DzS) apakšzonējuma DzS1 apbūves 
parametri noteikti teritorijas plānojuma Teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumos, t.i.,; 

- Apbūves blīvums – 10%; 
- Apbūves augstums (stāvu skaits) – 2 

virszemes stāvi; 
- Brīvā zaļā teritorija – 90%. 

Savrupmāju apbūves teritorija (DzS1) ir funkcionālā 
zona, ko nosaka, esošo mazdārziņu teritorijās Auru, 
Dobeles un Krimūnu pagastos, kurās atļauta 
vasarnīcu, dārza māju u.c. sezonas rakstura 
dzīvojamo ēku būvniecība. 

29.12.2016. 
Nr.2.8./3501 
12.04.2017. 
Nr.2.8./983 

17. 13.12.2016. 
Nr.2.4./2211 

Andrejs Kausts Sakarā ar Dobeles novada teritorijas plānojuma izstrādi lūdzu man un Igoram 
Šumajevam piederošā nekustamā īpašuma „Tulpes” kad.Nr.46460030107, Auru 
pagasts, Dobeles novads, „Pamsks” kad.Nr.46460030195, Liepziedi, Auru 
pagasts, Dobeles novads, „Tatki” kad.Nr.46460030194, Liepziedi, Auru pagasts, 
Dobeles novads, „Everests” kad.Nr.46460030193, Liepziedi, Auru pagasts, 
Dobeles novads (Liepziedu ciems), plānoto atļauto teritorijas izmantošanu 
noteikt lauksaimniecībā izmantojamas teritorijas līdzšinējo savrupmāju apbūves 
teritoriju vietā. 

Priekšlikums tiek atbalstīts. 
Noteikt funkcionālo zonējumu Lauksaimniecības 
teritorijas apakšzonējumu (L1). 
  

29.12.2016. 
Nr.2.8./3502 
12.04.2017. 
Nr.2.8./981 
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5. CITI IZSTRĀDES MATERIĀLI 

 
 

− Veselības inspekcijas Zemgales kontroles nodaļas elektroniski parakstīta vēstule 24.03.2016. 
Nr.13-1/10313/ Par stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru. 
 

− Dabas aizsardzības pārvaldes elektroniski parakstīta vēstule 15.04.2016. Nr.4.9/27/2016-N-E 
Par stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru. 
 

− Valsts vides dienesta Jelgavas reģionālās vides pārvaldes elektroniski parakstīta vēstule 
29.04.2016. Nr.3.5.-07/625 Par stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu. 
 

− Vides pārraudzības valsts biroja elektroniski parakstīts 25.05.2016. lēmums Nr.29 Par 
stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu. 
 

− 19.05.2016. Darba grupas sanāksmes dalībnieku reģistrācijas lapa. 
 

− 14.12.2016. Darba grupas sanāksmes dalībnieku reģistrācijas lapa. 
 

− Dabas aizsardzības pārvaldes Pierīgas reģionālās administrācijas elektroniski parakstīta 
vēstule 14.03.2017. Nr.4.4/9/2017-N-E Par grozījumiem Ministru kabineta noteikumos. 
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Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012, faktiskā adrese: Zemgales prospekts 3, Jelgava, LV-3001 

tālrunis/fakss: 63083193, 63020038, e-pasts: zemgale@vi.gov.lv, www.vi.gov.lv 
 

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU, KAS SATUR LAIKA ZĪMOGU 
 

F001-v2 

Jelgavā 
 

24.03.2016. Nr. 13-1/10313/ 
 

Uz 15.03.2016. Nr. 2.6./679 
 

 

 
                    Dobeles novada pašvaldība            

                    apic@dobele.lv 
 

    

Par stratēģisko ietekmes uz vidi 
novērtējuma procedūru  
 

Veselības inspekcijas Zemgales kontroles nodaļā (turpmāk - Inspekcija) 
18.03.2016. ir saņemta Dobeles novada pašvaldības 15.03.2016. vēstule Nr. 
2.6./679 ar lūgumu sniegt viedokli par ietekmes uz vidi stratēģiskā novērtējuma 
nepieciešamību Dobeles novada teritorijas plānojuma grozījumiem 2013. - 
2025.gadam saskaņā ar 23.03.2004. Ministru kabineta noteikumu Nr.157 
,,Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” 5. punkta 
prasībām. 

Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes uzdevumi ir sekojoši: 
1. Izvērtēt Dobeles novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 

atbilstību Ministru kabineta 2013.gada 30.aprīļa noteikumiem Nr. 240 „Vispārīgie 
teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi’ un citiem spēkā 
esošajiem normatīviem aktiem, un veikt nepieciešamās korekcijas.  

2. Izvērtēt teritorijas plānojuma grafiskās daļas atbilstību 2013.gada 
30.aprīļa Ministru kabineta noteikumiem Nr. 240 „Vispārīgie teritorijas 
plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi’ un saskaņot tos ar šo noteikumu 
prasībām. 

3. Izvērtēt teritorijas plānojumā ietvertos spēkā esošos detālplānojumus 
attiecībā uz to atbilstību normatīvo aktu prasībām, realizācijas termiņiem un 
iespējām, atbilstoši   spēkā esošajā teritorijas plānojumā un  teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumos ietvertajām prasībām. Atbilstoši 
izvērtējumam, veikt korekcijas spēkā esošo detālplānojumu sarakstā un izstrādāt 
priekšlikumus par atceļamajiem detālplānojumiem vai to daļām, kā arī 
detālplānojumiem, kuru prasības ietveramas teritorijas plānojumā. 

4. Veikt nepieciešamos grozījumus teritorijas plānojuma grafiskajā daļā, 
saskaņojot teritorijas atļauto izmantošanu ar faktisko situāciju un attīstības 
priekšlikumiem, kas atbilst Dobeles novada attīstības stratēģijai 2013 - 2030 un 
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DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU, KAS SATUR LAIKA ZĪMOGU 
 
F001-v2 

2 

Dobeles novada Attīstības programmai 2014. – 2020.gadam. Nodrošināt 
sabiedrības līdzdalību teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes procesā, atbilstoši 
normatīvajiem aktiem. 

Ņemot vērā iepriekšminēto, kā arī, lai novērtētu plānošanas dokumenta 
īstenošanas iespējamo ietekmi uz iedzīvotāju dzīves kvalitāti un izstrādātu 
priekšlikumus nelabvēlīgas ietekmes novēršanai vai samazināšanai, Inspekcija 
uzskata par nepieciešamu Dobeles novada teritorijas plānojuma grozījumiem 
2013. - 2025.gadam veikt ietekmes uz vidi stratēģisko novērtējumu.  

 
 
 
Zemgales kontroles nodaļas vadītāja                                    Airisa Lapiņa                                                                    
 
 
 
Genādijs Krizskis 63020038 
genadijs.krizskis@vi.gov.lv 
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Baznīcas iela 7, Sigulda, LV-2150, tālr. 67509545, fakss 67509544, e-pasts daba@daba.gov.lv 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Siguldā 
15.04.2016., Nr. 4.9/27/2016-N-E 
Uz 15.03.2016. Nr. 2.6./679  

Dobeles novada domei 
 apic@dobele.lv  
 

       
Par stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru 

 

Dabas aizsardzības pārvalde (turpmāk – Pārvalde) ir saņēmusi Jūsu vēstuli ar 
lūgumu sniegt atzinumu par nepieciešamību veikt stratēģisko ietekmes uz vidi 
novērtējumu Dobeles novada teritorijas plānojuma grozījumiem. 

Pārvalde, iepazinusies ar vēstulē pausto informāciju, līdz šim izstrādātajiem 
Dobeles novada plānošanas dokumentiem, kā arī ar tās rīcībā esošo informāciju, konstatē: 

1. Pamatojoties uz Ministru kabineta 2004.gada 23.marta noteikumu Nr.157 
„Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” (turpmāk – 
Noteikumi) 5.punktu plānošanas dokumenta izstrādātājs pirms plānošanas 
dokumenta izstrādes konsultējas ar Noteikumos minētajām valsts pārvaldes 
iestādēm, tai skaitā Pārvaldi. 

2. Dobeles novadam līdz šim izstrādāta Ilgstspējīgas attīstības stratēģija             
2013. - 2030.gadam,  Attīstības programma 2014. - 2020. gadam un Teritorijas 
plānojums 2013. -2025. gadam. 

3. Izstrādātajam Teritorijas plānojumam veikts stratēģiskās ietekmes uz vidi 
novērtējums. 

4. Dobeles novadā atrodas īpaši aizsargājamās dabas teritorijas:  dabas liegumi 
„Līvbērzes liekņa”, „Skujaines un Svētaines ieleja”, „Zebrus un Svētes ezers”, 
ģeoloģiskais un ģeomorfoloģiskais dabas piemineklis „Zebrus avoti”, kā arī līdz 
šim konstatēti 92 valsts nozīmes aizsargājamie koki (dižkoki) un izveidoti 47 
mikroliegumi.  

5. Visiem trim dabas liegumiem izstrādāti dabas aizsardzības plāni - dabas 
liegumiem „Līvbērzes liekņa” un „Skujaines un Svētaines ieleja” dabas 
aizsardzības plāni izstrādāti 2010. – 2020.gadam, savukārt dabas liegumam 
„Zebrus un Svētes ezers” dabas aizsardzības plāna termiņš pagarināts līdz 
2019.gadam. 

 

 Saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 23.marta noteikumu Nr.157 „Kārtība, 
kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” 5.punktā noteikto un, ņemot 

117



vērā apstākli, ka grozījumu izstrāde paredzēta plānošanas dokumentam, kam jau veikts 
stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums, Pārvalde uzskata, ka Dobeles novada 
teritorijas plānojuma grozījumiem var nepiemērot stratēģiskā ietekmes uz vidi 
novērtējuma procedūru, ja šai plānošanas dokumentā attiecībā uz dabas liegumiem 
„Līvbērzes liekņa”, „Skujaines un Svētaines ieleja” un „Zebrus un Svētes ezers” tiks 
ņemti vērā to dabas aizsardzības plānos ieteiktie aizsardzības un apsaimniekošanas 
pasākumi, kā arī veiktie grozījumi neatsauksies nelabvēlīgi uz citām īpaši aizsargājamām 
dabas teritorijām un mikroliegumiem.  

 

 

Ar cieņu 
Dabas aizsardzības departamenta direktore     G. Strode  
 

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKU PARAKSTU UN SATUR LAIKA 
ZĪMOGU 

 

 

Martinsone 29353919 
Pilāts   29198590 
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JELGAVAS REĢIONĀLĀ VIDES PĀRVALDE 
 

Kazarmes iela 17a, Jelgava, LV-3007, tālr.+ 371 63023228, fax +371 63080666, e-pasts jelgava@jelgava.vvd.gov.lv, www.v  
 

 
 
 
 

 

 

 

Par stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu 
 

Valsts vides dienesta Jelgavas reģionālajā vides pārvaldē (turpmāk Pārvalde) ir 
saņemts Jūsu iesniegums par lūgumu sniegt Pārvaldes viedokli par stratēģiskā novērtējuma 
veikšanas nepieciešamību Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025. gadam 
grozījumu izstrādei. 

Izvērtējot iesniegumu un tam pievienoto Darba uzdevumu Dobeles novada teritorijas 
plānojuma 2013.-2025.gadam grozījumu izstrādei, Pārvalde secina, ka teritorijas plānojuma 
grozījumi tiek veikti, lai nodrošinātu tā atbilstību aktuālo normatīvo aktu prasībām (Ministru 
kabineta 2013. gada 30. aprīļa noteikumi Nr. 240 „Vispārīgie teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumi”). 

Pārvaldes ieskatā, ja teritorijas plānojumā grozījumos tiek aktualizēta un iekļauta 
informācija par jaunu likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 1. vai 2. pielikumā noteikto 
darbību realizāciju (piemēram, Dobeles apvedceļa iekļaušana), ir nepieciešams veikt 
stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu. 

 

Direktors    H. Verbelis 
 

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKU PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 

 
 
 
Ližus, 63023228 
jolanta.lizus@jelgava.vvd.gov.lv 
 
 

  
29.04.2016. 

 
Nr. 3.5.-07/625 

 
Uz 

 
15.03.2016. Nr. 

 
2.6./679 

Dobeles novada pašvaldībai 
Izpilddirektora vietniekam 

G. Kurlovičam 
 

Brīvības iela 17, Dobele, LV-
3701 
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Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045, tālr. 67321173, fakss 67321049, e-pasts vpvb@vpvb.gov.lv, www.vpvb.gov.lv 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rīgā 
 

Datums skatāms laika zīmogā  Nr. 7–02/661 
 

Dobeles novada dome 
apic@dobele.lv 

 
Par stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu 
Informējam, ka Vides pārraudzības valsts birojs (turpmāk Birojs), pamatojoties uz šai vēstulei 
klāt pievienotajā lēmumā izvērtēto dokumentāciju, norādītajiem faktiem un apsvērumiem, ir 
pieņēmis lēmumu par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanu Dobeles novada 
teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam grozījumiem. 
Birojs saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 23.marta noteikumu Nr.157 „Kārtība, kādā 
veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” (turpmāk MK noteikumi) 9.1. un 14.punktā 
noteikto nosaka, ka plānošanas dokumenta un Vides pārskata projekts nosūtāms šādām 
institūcijām: 

- Valsts vides dienesta Jelgavas reģionālajai vides pārvaldei; 
- Dabas aizsardzības pārvaldei; 
- Veselības inspekcijas atbilstošai struktūrvienībai. 

Plānošanas dokumenta izstrādātājam jānodrošina plānošanas dokumenta Vides pārskata 
sabiedriskā apspriešana atbilstoši MK noteikumu V nodaļā noteiktajam. Paziņojums par 
sabiedriskās apspriešanas organizēšanu jānosūta arī Birojam ievietošanai Biroja interneta tīmekļa 
vietnē. 
 
Pielikumā: 

 
Biroja 2016.gada 25.maija lēmums Nr.29 par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma 
procedūras piemērošanu – 7 lpp. 
 
 
Biroja direktors  (paraksts*)     A.Lukšēvics 
 
*Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu  

 
 
 
D.Dzeguze 67770826 
daina.dzeguze@vpvb.gov.lv 
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Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045, tālr. 67321173, fakss 67321049, e-pasts vpvb@vpvb.gov.lv, www.vpvb.gov.lv 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 

 
Rīgā 

 
Datums skatāms laika zīmogā 

Lēmums Nr.29 
 

Par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras 
piemērošanu 

 
Adresāts: 
Dobeles novada dome, adrese: Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads LV–3701;  

elektroniskā pasta adrese: apic@dobele.lv. 
 
Plānošanas dokumenta nosaukums: 
Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam grozījumi (turpmāk arī Teritorijas 
plānojuma grozījumi).   
 
Izvērtētā dokumentācija: 
Dobeles novada domes (turpmāk Dome) 2016.gada 10.maija vēstule/iesniegums Nr.2.6./1292 
„Par plānošanas dokumenta Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam 
grozījumu izstrādes uzsākšanu” (turpmāk arī Iesniegums), Dobeles novada domes 2015.gada 
24.septembra lēmums Nr.11 (24.§) “Par Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-
2025.gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu”, darba uzdevums “Dobeles novada teritorijas 
plānojuma 2013.-2025.gadam grozījumu izstrādei” (turpmāk arī Darba uzdevums), Valsts vides 
dienesta Jelgavas reģionālās vides pārvaldes 2016.gada 29.aprīļa vēstule Nr.3.5.-07/625 „Par 
stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu”, Dabas aizsardzības pārvaldes 2016.gada 15.aprīļa 
vēstule Nr.4.9/27/2016-N-E “Par stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru” un 
Veselības inspekcijas 2016.gada 24.marta vēstule Nr.13-1/10313 “Par stratēģisko ietekmes uz 
vidi novērtējuma procedūru”. 
 
Pašvaldības viedoklis: 
Teritorijas plānojuma grozījumiem nav nepieciešams veikt stratēģisko ietekmes uz vidi 
novērtējumu (turpmāk Stratēģiskais novērtējums), jo plānošanas dokumenta izstrādes mērķis 
saistās ar spēkā esošā Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam (turpmāk arī 
Teritorijas plānojums) strukturizēšanu (funkcionālo zonu nosaukumu, to atļauto izmantošanu un 
papildus izmantošanas noteikšana atbilstoši normatīvo aktu prasībām u.tml.), kas saistās ar 
teritorijas attīstības plānošanas jomu, vienlaicīgi, 2013.gadā Teritorijas plānojumam ir veikts 
Stratēģiskais novērtējums un pēc Vides pārraudzības valsts biroja 2014.gada 30.decembra 
lēmuma Nr.539 ir uzsākts Dobeles apvedceļa būvniecības jaunā trasē ietekmes uz vidi 
novērtējums. 
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Faktu konstatācija, izvērtējums, argumenti un apsvērumi lēmuma satura noteikšanai: 
1. Likuma 23.1panta (1)daļa paredz, ka, uzsākot tāda plānošanas dokumenta sagatavošanu, 

kuram saskaņā ar šo likumu var būt būtiska ietekme uz vidi, arī uz Eiropas nozīmes 
aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000), tā izstrādātājs iesniedz kompetentajai 
institūcijai (Vides pārraudzības valsts birojs, - turpmāk Birojs) rakstveida iesniegumu. Pirms 
rakstveida iesnieguma iesniegšanas izstrādātājs konsultējas ar ieinteresētajām vides un 
sabiedrības veselības institūcijām un iesniegumā pamato nepieciešamību plānošanas 
dokumentam piemērot Stratēģisko novērtējumu vai iemeslus, kādēļ šāds novērtējums nav 
nepieciešams. Likuma 23.3panta 1)punkts noteic, ka Birojs pieņem motivētu lēmumu par to, 
vai konkrētam plānošanas dokumentam ir nepieciešams Stratēģiskais novērtējums. 

2. 2016.gada 12.maijā Vides pārraudzības valsts birojā saņemta Domes 2016.gada 10.maija 
vēstule/iesniegums Nr.2.6./1292 „Par plānošanas dokumenta Dobeles novada teritorijas 
plānojuma 2013.-2025.gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu”, ar kuru Dome informē, ka 
2015.gada 24.septembrī pieņēmusi lēmumu Nr.11 (24.§) “Par Dobeles novada teritorijas 
plānojuma 2013.-2025.gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu”. Atbilstoši Iesniegumam un 
Darba uzdevumam: 

2.1. Teritorijas plānojums ir novada teritorijas ilgtermiņa attīstības plānošanas dokuments, 
kas tiek izstrādāts visai pašvaldības administratīvajai teritorijai, paredzot ietvert 
novada paskaidrojuma rakstu, grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumus, kā arī citus teritorijas izmantošanas nosacījumus. Teritorijas plānojuma 
grozījumus paredzēts izstrādāt, ievērojot Dobeles novada ilgtspējīgas attīstības 
stratēģiju 2013. – 2030.gadam (turpmāk arī Stratēģija), Dobeles novada attīstības 
programmu 2014. – 2020.gadam (turpmāk arī Attīstības programma) u.c. plānošanas 
dokumentus un spēkā esošo Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības. Dobeles 
novada teritorijas funkcionālais zonējums, atļautā izmantošana, teritorijas ar īpašiem 
noteikumiem u.c. prasības tiks noteiktas atbilstoši Ministru kabineta 2013.gada 
30.aprīļa noteikumiem Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un 
apbūves noteikumi”. Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes pamatojums tiek 
skaidrots ar nepieciešamību izvērtēt spēkā esošo Teritorijas plānojumu, nodrošinot 
atbalstu novada telpiskās attīstības mērķu sasniegšanai un Attīstības programmas 
realizācijai; 

2.2. Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes uzdevumi Iesniegumā ir norādīti šādi: 
2.2.1.   izvērtēt Dobeles novada pašvaldības teritorijas izmantošanas un apbūves 

noteikumu atbilstību Ministru kabineta 2013.gada 30.aprīļa noteikumiem Nr.240 
„Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” un 
citiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un veikt nepieciešamās korekcijas; 

2.2.2.   izvērtēt Dobeles novada  teritorijas plānojuma grafiskās daļas atbilstību Ministru 
kabineta 2013.gada 30.aprīļa noteikumiem Nr.240 „Vispārīgie teritorijas 
plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” un saskaņot tos ar šo 
noteikumu prasībām; 

2.2.3.   veikt nepieciešamos tehniska rakstura grozījumus Dobeles novada teritorijas 
plānojuma grafiskajā daļā, saskaņojot teritorijas atļauto izmantošanu ar faktisko 
situāciju un attīstības priekšlikumiem, kas atbilst Dobeles novada attīstības 
stratēģijas 2013.–2030.gadam pamatnostādnēm un Dobeles novada attīstības 
programmas 2014.-2020.gadam vidēja termiņa mērķiem, prioritātēm un rīcības 
virzieniem; 
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2.2.4.   izvērtēt Teritorijas plānojumā ietvertos spēkā esošos detālplānojumus attiecībā 
uz to atbilstību normatīvo aktu prasībām, realizācijas termiņiem un iespējām 
atbilstoši spēkā esošajā Teritorijas plānojumā un teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumos ietvertajām prasībām, kā arī Dobeles novada attīstības 
programmas 2014.–2020. vidēja termiņa mērķiem, prioritātēm un rīcības 
virzieniem. Atbilstoši izvērtējumam veikt korekcijas spēkā esošo 
detālplānojumu sarakstā un izstrādāt priekšlikumus par atceļamajiem 
detālplānojumiem vai to daļām, kā arī detālplānojumiem, kuru prasības 
ietveramas Teritorijas plānojumā; 

2.2.5.   pārskatīt kaimiņu pašvaldību spēkā esošos teritorijas plānojumus un paredzēt 
plānojumā kopīgi risināmos jautājumus, nosakot tiem nepieciešamās teritorijas; 

2.2.6.   izvērtēt un precizēt apdzīvojuma struktūras attīstību; 
2.2.7.   izvērtēt un precizēt ainaviski vērtīgās teritorijas un to izmantošanas nosacījumus; 
2.2.8.   izvērtēt esošo ražošanas teritoriju izvietojumu un piemērotākās vietas jaunu 

teritoriju veidošanai; 
2.2.9.   izvērtēt kapu paplašināšanas iespējas; 
2.2.10. precizēt transformējamo lauksaimniecības zemju nosacījumus; 
2.2.11. izvērtēt un noteikt teritorijas, kas nepieciešamas pašvaldības funkciju veikšanai; 
2.2.12. precizēt valsts nozīmes kultūras pieminekļu sarakstu; 
2.2.13. izvērtēt vēja elektrostaciju izvietošanas ietekmi uz novada ilgtspējīgu attīstību un 

noteikt izvietošanas teritorijas un nosacījumus to izbūvei; 
2.2.14. precizēt vidi degradējošus objektus un prasības to uzturēšanai; 
2.2.15. izvērtēt esošo mazdārziņu teritorijas pilsētās un ciemos, nosakot prasības to 

turpmākai izmantošanai; 
2.2.16. precizēt teritorijas, kuru turpmākai attīstībai jāizstrādā lokālplānojumi un 

detālplānojumi. 
2.3. Dobeles novada teritorijā atrodas šādas Natura 2000 teritorijas: 

2.3.1. daļa no dabas lieguma „Līvbērzes liekņa” (Dobeles novada Jaunbērzes pagasts); 
2.3.2. daļa no dabas lieguma „Skujaines un Svētaines ieleja” (Dobeles novada Penkules 

pagasts); 
2.3.3. dabas liegums “Zebrus un Svētes ezers” (Dobeles novada Zebrenes un Bikstu 

pagasti). 
Dabas liegumam “Zebrus un Svētes ezers” izstrādāts dabas aizsardzības plāns un 
Ministru kabineta 2005.gada 16.maija “Dabas lieguma “Zebrus un Svētes ezers” 
individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”, kas tiks ņemti vērā, izstrādājot 
novada attīstības plānošanas dokumenta grozījumus. Dabas liegumiem „Līvbērzes 
liekņa” un „Skujaines un Svētaines ieleja” ir izstrādāti dabas aizsardzības plāni, bet 
nav izstrādāti individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi. Bikstu pagastā 
atrodas arī ģeoloģiskais un ģeomorfoloģiskais dabas piemineklis „Zebrus avoti”. 
Iesniegumā atzīmēts, ka Teritorijas plānojuma grozījumos nav paredzētas darbības, 
kas būs pretrunā ar īpaši aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzības un 
apsaimniekošanas prioritātēm, ilgtermiņa un īstermiņa attīstības mērķiem, norādot, ka 
likumdošanā par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām un valsts aizsargājamajiem 
kultūras pieminekļiem ietvertie ierobežojumi un ieteikumi tiks ņemti vērā Teritorijas 
plānojuma grozījumu izstrādē, kā arī atbilstoši Aizsargjoslu likumam un metodikām 
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tiks noteiktas visa veida aizsargjoslas, t.sk. arī vides un dabas resursu aizsargjoslas, ar 
kuru palīdzību tiek aizsargāti dažādu veidu objekti no nevēlamas ārējās iedarbības, 
nodrošinot to ekspluatāciju un drošību, kā arī ar mērķi pasargāt vidi un cilvēkus no 
kāda objekta kaitīgās ietekmes. Izstrādājot Teritorijas plānojuma grozījumus, tiks 
precizētas visa veida aizsargjoslas; 

2.1. Dobeles novada teritorijas plānojumam 2013.-2025.gadam ir veikts Stratēģiskais 
novērtējums un izstrādāts Vides pārskats (Biroja 2013.gada 5.februāra atzinums Nr.6). 
Dome uzskata, ka Dobeles novada teritorijas plānojuma grozījumiem nav 
nepieciešams izstrādāt stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu, jo teritorijas 
plānojuma grozījumu izstrādes mērķis saistās ar spēkā esošā novada teritorijas 
plānojuma strukturizēšanu (funkcionālo zonu nosaukumu, atļauto izmantošanu un  
papildizmantošanas noteikšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām), kas saistās ar 
teritorijas attīstības plānošanas jomu, izmantojot Teritorijas attīstības plānošanas 
informācijas sistēmu, kā arī, ņemot vērā to, ka 2013.gadā Teritorijas plānojumam tika 
izstrādāts Vides pārskats un pēc Biroja 2014.gada 30.decembra lēmuma Nr.539 ir 
uzsākts Dobeles apvedceļa būvniecības jaunā trasē ietekmes uz vidi novērtējums; 

3. Dome atbilstoši Ministru kabineta 2004.gada 23.marta noteikumu Nr.157 „Kārtība, kādā 
veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” 5.punktam veikusi konsultācijas ar 
Valsts vides dienesta Jelgavas reģionālo vides pārvaldi, Dabas aizsardzības pārvaldi un 
Veselības inspekciju par plānošanas dokumenta īstenošanas iespējamo ietekmi uz vidi un 
cilvēku veselību, kā arī par Stratēģiskā novērtējuma nepieciešamību. Domes Iesniegumam 
pievienoti: 

3.1. Valsts vides dienesta Jelgavas reģionālās vides pārvaldes 2016.gada 29.aprīļa 
vēstule Nr.3.5.-07/625 „Par stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu” (turpmāk 
Jelgavas RVP vēstule). Jelgavas RVP vēstulē norādīts: “ja Teritorijas plānojuma 
grozījumos tiek aktualizēta un iekļauta informācija par jaunu likuma „Par ietekmes 
uz vidi novērtējumu” 1. vai 2. pielikumā noteikto darbību realizāciju (piemēram, 
Dobeles apvedceļa iekļaušana), ir nepieciešams veikt stratēģisko ietekmes uz vidi 
novērtējumu”; 

3.2. Dabas aizsardzības pārvaldes 2016.gada 15.aprīļa vēstule Nr. 4.9/27/2016-N-E, 
kurā atzīmēts, ka saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 23.marta noteikumu 
Nr.157 „Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” 5.punktā 
noteikto un, ņemot vērā apstākli, ka grozījumu izstrāde paredzēta plānošanas 
dokumentam, kam jau veikts stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums, Dabas 
aizsardzības pārvalde uzskata, ka Teritorijas plānojuma grozījumiem var nepiemērot 
stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru, ja šai plānošanas dokumentā 
attiecībā uz dabas liegumiem „Līvbērzes liekņa”, „Skujaines un Svētaines ieleja” un 
„Zebrus un Svētes ezers” tiks ņemti vērā to dabas aizsardzības plānos ieteiktie 
aizsardzības un apsaimniekošanas pasākumi, kā arī veiktie Teritorijas plānojuma 
grozījumi neatsauksies nelabvēlīgi uz citām īpaši aizsargājamām dabas teritorijām 
un mikroliegumiem; 

3.3. Veselības inspekcijas Zemgales kontroles nodaļas 2016.gada 24.marta vēstule Nr. 
13-1/10313/, kurā noteikts, ka, ņemot vērā Teritorijas plānojuma grozījumu darba 
uzdevumus un, lai novērtētu plānošanas dokumenta īstenošanas iespējamo ietekmi 
uz iedzīvotāju dzīves kvalitāti un izstrādātu priekšlikumus nelabvēlīgas ietekmes 
novēršanai vai samazināšanai, Veselības inspekcija uzskata par nepieciešamu 
Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013. - 2025.gadam grozījumiem veikt 
ietekmes uz vidi stratēģisko novērtējumu. 
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4. Novērtējis ar Domes Iesniegumu sniegto informāciju un pamatnosacījumus teritorijas 
funkcionālā zonējuma izstrādei un turpmākajai attīstībai, kā arī, vadoties no Likuma 23.2 

pantā noteiktajiem kritērijiem, Birojs konstatē, ka Teritorijas plānojuma grozījumi atbilst 
plānošanas dokumenta veidam, kam Stratēģiskais novērtējums ir nepieciešams:  
4.1. Likuma 4.panta (3)daļas 1) punkts noteic, ka Stratēģisko novērtējumu citu starpā veic 

plānošanas dokumentiem, kurus apstiprina vietējā pašvaldība, kuri saistīti ar reģionālo 
attīstību, zemes izmantošanu, teritoriju plānojumiem un ietver pamatnosacījumus šā 
likuma 1. vai 2.pielikumā paredzēto darbību īstenošanai. Teritorijas plānojuma 
grozījumi ir plānošanas dokuments, ko apstiprina vietējā pašvaldība un ir saistīts ar 
teritoriju plānošanu un izmantošanu; 

4.2. ar Teritorijas plānojuma grozījumiem ir plānots saskaņot teritorijas atļauto 
izmantošanu ar faktisko situāciju un attīstības priekšlikumiem, kas atbilst Stratēģijas 
pamatnostādnēm un Attīstības programmas vidēja termiņa mērķiem, prioritātēm un 
rīcības virzieniem, veicot korekcijas arī attiecībā uz spēkā esošajiem 
detālplānojumiem; 

4.3. ar Teritorijas plānojuma grozījumiem, iespējams, tiek plānots mainīt teritorijas plānoto 
izmantošanu (funkcionālo zonējumu), t.sk. attiecībā uz jaunu ražošanas teritoriju 
izveidošanu, kas ietver arī tādu atļautās izmantošanas veidu, kas atbilstu Likuma 
1.un/vai 2.pielikumā minēto darbību realizēšanai;  

4.4. Likuma 1.pielikums uzskaita paredzētās darbības ar būtisku ietekmi uz vidi, kurām 
nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums. Likuma 2.pielikums uzskaita paredzētās 
darbības ar iespējami būtisku ietekmi uz vidi, kurām ar mērķi noteikt ietekmes uz vidi 
novērtējuma nepieciešamību, jāveic ietekmes uz vidi sākotnējais izvērtējums. 
Atbilstoši pašvaldības sniegtajai informācijai plānošanas dokumenta izstrādes laikā var 
tikt iekļautas darbības, t. sk. Dobeles apvedceļa izbūvi, vēju elektrostaciju izveidi, 
kapsētu ierīkošanu, lauksaimniecībā izmantojamo zemju lietošanas kategorijas maiņu, 
kas pie noteiktiem apjomiem var sasniegt Likumā noteiktās darbības ar būtisku 
ietekmi uz vidi vai ar iespējami būtisku ietekmi uz vidi; 

4.5. viena no Likuma 1.pielikuma darbībām, kuru paredzēts ietvert teritorijas funkcionālajā 
zonējumā, ir Dobeles apvedceļa būvniecība jaunā trasē, par kuru Vides pārraudzības 
valsts birojs, pamatojoties uz sākotnējā izvērtējuma rezultātiem, likuma “Par ietekmes 
uz vidi novērtējumu” 4., 8.panta (1)daļu, 11., 13. un 14.1 pantu, 2.pielikuma 10.punkta 
5)apakšpunktu 2014.gada 30.decembrī ir pieņēmis lēmumu Nr.539, kā rezultātā ir 
uzsākts ietekmes uz vidi novērtējums. 

5. Tādējādi, Teritorijas plānojuma grozījumos plānots ietvert priekšnoteikumus 
Likuma 1. un/vai 2.pielikumā paredzēto darbību īstenošanai (Likuma 4.panta (3)daļas 1) 
punkts), kam atbilstoši Likuma nosacījumiem (atkarībā no plānotās darbības un tās apjoma) 
var būt vai ir būtiska ietekme uz vidi. 

6. Vienlaikus: 
6.1. ņemot vērā attiecīgā plānošanas dokumenta būtību,  
6.2. to, ka Teritorijas plānojuma grozījumi pašvaldības teritorijas attīstības un plānošanas 

līmenī faktiski paredzētu pamatnosacījumus gan konkrētas darbības (Likuma 1. un 
2.pielikumā paredzēto darbību īstenošana), gan iespējams citu darbību pieļaujamībai, 
kam var būt būtiska ietekme uz vidi, 

6.3. novadā plānots Likuma 1.pielikuma objekts, kam pašlaik tiek veikts ietekmes uz vidi 
novērtējums saistībā ar transporta infrastruktūras attīstību un konkrētie risinājumi vēl 
nav detalizēti izvērtēti, 
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6.4. ņemot vērā plānošanas dokumentā iekļaujamos nosacījumus pašvaldības attīstībai visā 
tās teritorijas platībā, 

6.5. to, ka ar plānošanas dokumenta izstrādi, iespējams, pieļaujamas būtiskas izmaiņas 
salīdzinājumā ar esošo atļauto teritorijas izmantošanas veidu, 

6.6. kā arī to, ka plānošanas dokuments ir novada teritorijas ilgtermiņa attīstības plānošanas 
dokuments, kas tiek izstrādāts visai pašvaldības administratīvajai teritorijai, līdz ar to, 
nosakot iespējamās ietekmes ilgumu u.c. nosacījumus, 

(Likuma 23.2panta 1)punkta a), b) un d)apakšpunkts un 2)punkta a) un b)apakšpunkts), 
Birojs pievienojas Veselības inspekcijas un Jelgavas RVP paustajam viedoklim un atzīst, ka 
iespējamās ietekmes uz vidi novērtēšanai un priekšlikumu izstrādei nelabvēlīgas ietekmes 
savlaicīgai novēršanai un samazināšanai ir veicams Stratēģiskais novērtējums. Viens no 
ietekmes uz vidi novērtēšanas pamatprincipiem ir paredzēt šāda novērtējuma veikšanu pēc 
iespējas agrākā paredzēto darbību plānošanas, projektēšanas un lēmumu pieņemšanas stadijā 
(Likuma 3.panta 1)punkts).  

7. Tādējādi Stratēģiskā novērtējuma piemērošana un veikšana konkrētā plānošanas dokumenta 
izstrādei izriet no normatīvajiem aktiem (Likuma 4.panta (3)daļa, 23.2panta) un ir konkrētā 
plānošanas dokumenta izstrādes gadījumā pamatota, atbilstīga un nepieciešama. Veicot 
stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu, būs sniegta iespēja identificēt būtiskās negatīvās 
ietekmes uz vidi, t.sk. tuvākajām apdzīvotajām vietām, dabas vērtībām u.c. kontekstā ar 
Likuma 1. un/vai 2.pielikumā minētajām jomām, nepieciešamības gadījumā sniedzot 
alternatīvos risinājumus un priekšlikumus ietekmes uz vidi novēršanai un samazināšanai, kas 
ilgtermiņā sekmētu nelabvēlīgās ietekmes uz vidi samazināšanu vai novēršanu. Plānošanas 
dokumentā paredzētās darbības jāvērtē atbilstoši Likuma 23.5 pantā noteiktajam, tai skaitā, 
sagatavojot plānošanas dokumenta vides pārskatu, jāņem vērā Likuma 23.5 panta (1)daļā 
noteiktais, ka vides pārskatā, lai izvairītos no informācijas dublēšanās, iekļauj tikai tādu 
informāciju, kas nepieciešama attiecīgajā plānošanas stadijā, kā arī izmanto informāciju, kas 
iegūta iepriekšējās plānošanas stadijās, iekļaujot nepieciešamo informāciju atbilstošā 
detalizācijas pakāpē, kas ļauj novērtēt plānošanas dokumentā konkrētās paredzētās darbības.  

 
Piemērotās tiesību normas: 

 
• Attīstības plānošanas sistēmas likums; 
• Likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4.pants, 23.2pants, 23.3pants; 
• Likums „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām”; 
• Teritorijas attīstības plānošanas likums; 
• Ministru kabineta 2004.gada 23.marta noteikumu Nr.157 „Kārtība, kādā veicams 

ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” 5.,6.,7. punkts; 
• Ministru kabineta 2005.gada 16.maija “Dabas lieguma “Zebrus un Svētes ezers” 

individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”, 
• Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumi Nr.264 „Īpaši aizsargājamo dabas 

teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”; 
• Ministru kabineta 2013.gada 30.aprīļa noteikumi Nr.240 „Vispārējie teritorijas 

plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi”;  
• Ministra kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumi Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību 

teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”. 
 
Lēmuma pieņemšanas pamatojums:  
Pamatojoties uz izvērtēto dokumentāciju un faktiem, kā arī šajā Biroja lēmumā ietverto faktisko 
un tiesisko apstākļu izvērtējumu, argumentiem un apsvērumiem, Birojs ir konstatējis, ka 
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pašvaldības Teritorijas plānojuma grozījumi atbilst Likuma 4.panta (3)daļas 1)punktā 
noteiktajam plānošanas dokumentam, kam Stratēģiskais novērtējums ir nepieciešams (Likuma 
4.panta (3)daļas 1)punkts), citu starpā ņemot vērā arī Likuma 23.2pantā noteiktos kritērijus 
(1)punkta a), b) un d)apakšpunkts un 2)punkta a) un b)apakšpunkts) un Likuma 3.panta 1)punktā 
noteikto ietekmes savlaicīgas novērtēšanas principu. 
 
Lēmums: 
Stratēģiskais novērtējums Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam grozījumiem 
ir nepieciešams.  
 
 Biroja direktors  (paraksts*)     A.Lukšēvics 
 
*Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu  
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PIERĪGAS REĢIONĀLĀ ADMINISTRĀCIJA 
„Meža māja”, Jūrmala, LV-2012, tālr. 67730078, fakss 67730207, e-pasts: pieriga@daba.gov.lv, www.daba.gov.lv 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jūrmalā 

 
14.03.2017.  Nr. 4.4/9/2017-N-E 
 

Dobeles novada domes  
priekšsēdētājam A.Spridzānam 

dome@dobele.lv 
 

Par grozījumiem Ministru kabineta 
noteikumos 

Dabas aizsardzības pārvalde (turpmāk – Pārvalde) informē, ka stājušies spēkā Ministru 
kabineta 2017. gada 24. janvāra noteikumi Nr.46 “Grozījumi Ministru kabineta 2001. gada 
17.aprīļa noteikumos Nr. 175 “Noteikumi par aizsargājamiem ģeoloģiskajiem un 
ģeomorfoloģiskajiem dabas pieminekļiem””. 

Atbilstoši likuma “Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” 13. panta piektajai daļai, 
mēneša laikā pēc tam, kad stājušies spēkā Ministru kabineta noteikumi par aizsargājamās 
teritorijas robežu izmaiņām, Pārvalde nodrošina publiski pieejamu informāciju Pārvaldes 
tīmekļa vietnē un nosūta pašvaldībai informāciju elektroniskā formā ievietošanai attiecīgās 
pašvaldības tīmekļa vietnē par īpašuma tiesību aprobežojumiem. 

Tā kā Jūsu pašvaldībā atrodas ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa 
“Zebrus avoti” teritorija, Pārvalde informē, ka zinātniskais pamatojums un precizēta 
robežshēma par šo teritoriju atrodama Pārvaldes tīmekļa vietnē šādā adresē - 
https://www.daba.gov.lv/public/lat/iadt/dabas_pieminekli/. Aktuālās īpaši aizsargājamo dabas 
teritoriju robežas ir ievietotas arī Dabas datu pārvaldības sistēmā “OZOLS” 
http://ozols.daba.gov.lv/pub/. 

Ministru kabineta 2010. gada 16. marta noteikumu Nr. 264 “Īpaši aizsargājamo dabas 
teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” 8. un 8.1. daļā var iepazīties ar 
noteikumiem, kas nosaka dabas pieminekļa aizsardzību un izmantošanu. 

 
Ar cieņu 
direktors    (paraksts*)   A.Širovs 
 

* Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu 

 
Ķepītis 28380303 
rihards.kepitis@daba.gov.lv 
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        II TERITORIJAS PLĀNOJUMA GROZĪJUMU 1.REDAKCIJAS UN VIDES PĀRSKATA 

PROJEKTA PUBLISKĀ APSPRIEŠANA  

 
 

1. LĒMUMS PAR TERITORIJAS PLĀNOJUMA GROZĪJUMU 1.REDAKCIJAS UN VIDES PĀRSKATA 
PROJEKTA PUBLISKO APSPRIEŠANU  

 

− Dobeles novada pašvaldības domes 2017.gada 30.marta lēmums Nr.72/3 „Par Dobeles novada 
teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam grozījumu 1.redakcijas un Vides pārskata projekta 
nodošanu publiskajai apspriešanai” 
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2. PAZIŅOJUMI PAR TERITORIJAS PLĀNOJUMA GROZĪJUMU 1.REDAKCIJAS UN VIDES PĀRSKATA 

PROJEKTA PUBLISKO APSPRIEŠANU UN SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBAS PASĀKUMIEM 
 
 

Par teritorijas plānojuma grozījumu 1.redakcijas un Vides pārskata projekta publisko apspriešanu: 
 

− Dobeles novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.dobele.lv (06.04.2017.) 
 

− Dobeles novada pašvaldības informatīvajā izdevumā „Dobeles Novada Ziņas” (11.04.2017.) 
 

− Latvijas Ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv 
 

− Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē www.vpvb.gov.lv 
 

− teritorijas plānojuma grozījumu izstrādātāja tīmekļa vietnē www.rp.lv 
 

 
 

Par publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un atzinumu izskatīšanas sanāksmi: 
 

− Dobeles novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.dobele.lv (16.05.2017.) 
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2017.  gada  11.  aprîlî  6.  lappuse

l APSTIPRINÂT izstrâdâ-
tos zemes ierîcîbas projektus ne-
kustamo îpaðumu Zemgales iela
30 Dobelç, «Krustkalns» Zebre-
nes pagastâ, «Irbes» Zebrenes
pagastâ un «Strazdiòi» Bikstu
pagastâ sadalîðanai.
l IZVEIDOT divus atsevið-

íus îpaðumus no nekustamâ îpa-
ðuma «Gravas», daïu zemesga-
bala 0,7638 ha platîbâ pievieno-
jot esoðajam zemesgabalam «Ap
Senlejâm» Annenieku pagastâ.
l IZVEIDOT divus atsevið-

íus îpaðumus no nekustamâ îpa-
ðuma «Lielðíeltòi» Penkules pa-
gastâ.
l APVIENOT nekustamos

îpaðumus «Jaunzemnieki 100» ar
platîbu 0,056 ha un «Jaunzem-
nieki 106» ar platîbu 0,055 ha
Auru pagastâ.
l APSTIPRINÂT precizçto

platîbu 3,1373 ha zemes vienî-
bai, kura ietilpst nekustamâ îpa-
ðuma «Lâègalvas - Biðtçviòi»
Krimûnu pagastâ sastâvâ.
l NOTEIKT lietoðanas

mçríi - komercdarbîbas objektu
apbûve - nekustamâ îpaðuma
«Kafejnîca» Bikstos, Bikstu pa-
gastâ, Dobeles novadâ, zemes
vienîbas daïai 36 m² platîbâ.
l MAINÎT nekustamo îpa-

ðumu «Rieksti» un «Nuregas»
Auru pagastâ lietoðanas mçríus
no individuâlo dzîvojamo mâju
apbûve uz zeme, uz kuras galve-
nâ saimnieciskâ darbîba ir lauk-
saimniecîba.
l MAINÎT nekustamâ îpa-

ðuma «Pokaiòi 426» Krimûnu
pagastâ lietoðanas mçríi no indi-
viduâlo dzîvojamo mâju apbûve
uz neapgûta individuâlo dzîvo-
jamo mâju apbûves zeme.
l NODOT Auru mednieku

klubam «Auri» medîbu tiesîbas
paðvaldîbai piekritîgajos zemes-
gabalos «Kârkli» 41,48 ha platî-
bâ un «Maliòas» 39,71 ha platîbâ
Auru pagastâ.
l IZBEIGT paðvaldîbas

îpaðuma tiesîbas uz Dobeles no-
vada paðvaldîbai piederoðiem 42
nekustamajiem îpaðumiem Do-
beles pilsçtâ, Annenieku, Auru,
Bçrzes, Bikstu, Dobeles, Jaun-
bçrzes un Zebrenes pagastâ.
l NODOT biedrîbai «Zeb-

renes sievieðu biedrîba «Dîva»»
uz 10 gadiem bezatlîdzîbas lieto-
ðanâ telpu «Upîtçs» 17,8 m² pla-
tîbâ un zemes «Stadions» daïu
1,0 ha platîbâ Zebrenç, Zebrenes
pagastâ.
l IZDARÎT grozîjumu Do-

beles novada domes 2015. gada
30. jûlija lçmuma Nr. 183/8 «Par
paðvaldîbas nekustamâ îpaðuma
Ausmaòa iela 14, Jaunbçrzç,
Jaunbçrzes pagastâ, Dobeles no-
vadâ, atsavinâðanu» 2. punktâ.
l PÂRDOT dzîvokïa îrnie-

cei (saskaòâ ar vienoðanos) par
noteikto pirkuma maksu paðval-
dîbas nekustamo îpaðumu - dzî-
vokli Nr. 8 «Meþiniekos», Bik-
stos, Bikstu pagastâ.

l PÂRDOT dzîvokïa îrnie-
cei par noteikto pirkuma maksu
paðvaldîbas nekustamo îpaðumu
- dzîvokli Nr. 51 Meþa prospektâ
4, Dobelç.
l PÂRDOT atklâtâ izsolç

paðvaldîbas nekustamos îpaðu-
mus - trîsistabu dzîvokli Nr. 8
Prieþu ielâ 2, Gardenç, Auru pa-
gastâ, 76,9 m² platîbâ, telpu - is-
tabu Nr. 46 Upes ielâ 2, Ðíibç,
Bçrzes pagastâ, 13,3 m² platîbâ
un zemesgabalu «Jaunzemnieki
270» Auru pagastâ 1267 m² pla-
tîbâ, uzdot paðvaldîbas Îpaðuma
konversijas komisijai apstiprinât
izsoles noteikumus un organizçt
nekustamo îpaðumu atsav-
inâðanu likumâ noteiktâ kârtîbâ.
l PÂRDOT par nosacîto ce-

nu nekustamo îpaðumu - apbûvç-
tu zemesgabalu «Rozes» Aiz-
strautniekos, Dobeles pagastâ -
2333 m² platîbâ biedrîbai «Med-
nieku klubs «Bçrze»», kuras îpa-
ðumâ atrodas uz zemesgabala
esoða bûve.
l APSTIPRINÂT paðvaldî-

bai piederoðo nekustamo îpaðu-
mu - zemesgabala «Galenieki
156» Dobeles pagastâ 624 m²
platîbâ, dzîvokïa Nr. 5 «Stacija
1» Annenieku pagastâ 38,0 m²
platîbâ, zemesgabala «Lidoòi»
Ðíibç, Bçrzes pagastâ, 702 m²
platîbâ - un nekustamâ îpaðuma
Prieþu ielâ 21B, Gardenç, Auru
pagastâ, kas sastâv no zemesga-
bala 1046 m² platîbâ un uz tâ
esoðas bûves, izsoles rezultâtus.
l NODOT daudzdzîvokïu

dzîvojamâs mâjas Kriðjâòa Val-
demâra ielâ 5, Dobelç, kas sastâv
no 12 dzîvokïu îpaðumiem un ze-
mesgabala 613 m² platîbâ, pâr-
valdîðanas tiesîbas dzîvokïu îpað-
nieku pilnvarotajai personai.
l NODOT daudzdzîvokïu

dzîvojamâs mâjas Muldavas ielâ
12, Dobelç, kas sastâv no 48 dzî-
vokïu îpaðumiem un zemesga-
bala 1204 m² platîbâ, pârvaldîða-
nas tiesîbas dzîvokïu îpaðnieku
pilnvarotajai personai - biedrîbai
«Jaunâ ligzda».
l UZDOT nekustamâ îpa-

ðuma Upes ielâ 6, Dobelç, îpað-
niecei lîdz 2017. gada 30. jûni-
jam veikt çkas nojaukðanu nor-
matîvajos aktos noteiktajâ kârtî-
bâ, lai novçrstu apdraudçjumu
sabiedrîbas droðîbai un bojâju-
mus vides ainavai.
l IESNIEGT projekta «Pað-

valdîbas darbinieku profesionâ-
lâs kapacitâtes celðana, apgûstot
Ziemeïvalstu paðvaldîbu zinâ-
ðanas un labo praksi» («Local
government employees profes-
sional capacity building, learning
the local knowledge and good
practice») iesniegumu Ziemeïu
Ministru padomes biroja mobili-
tâtes programmâ «Valsts admi-
nistrâcija».
l IESNIEGT projekta «An-

nenieku pagasta Kaíenieku cie-

(Vçl - 7. lappusç)

Novada dome 30.
marta sèdè nolèma

Darbs bâriòtiesâ ir ïoti atbil-
dîgs, jo jâpieòem lçmumi, kas
var bûtiski izmainît bçrna dzîvi,
jâspçj organizçt savu laiku tâ, lai
paspçtu paveikt uzticçtos pienâ-
kumus arî gadîjumos, kad darbu
pârtrauc pçkðòs izsaukums uz kâ-
du ìimeni (arî ârpus darba laika). 

Pçdçjo gadu laikâ normatî-
vajos aktos nepârtraukti tiek
veikti grozîjumi bçrnu tiesîbu un
aizgâdnîbâ esoðo personu intere-
ðu aizstâvîbai, kas palielina bâ-
riòtiesas darbinieku darba apjo-
mu un uzliek papildu pienâku-
mus. Bâriòtiesas darbiniekiem
jâstrâdâ ar lielu informâcijas ap-
jomu, jâspçj distancçties no emo-
cijâm, jo daudzi lçmumi ir emo-
cionâli smagi. 

Diemþçl bâriòtiesas darbâ
arvien vairâk jâsaskaras ar gadî-
jumiem, kad vecâki vai citi bçrna
ìimenes locekïi vairâk domâ par
savâm, nevis bçrna interesçm.
Sabiedrîbâ arvien vairâk tiek uz-
svçrta institûciju atbildîba, bet
netiek runâts par bçrna un vecâku
pienâkumiem un atbildîbu.

n Pçrn Dobeles novada
bâriòtiesâ (turpmâk - Bâriòtiesa)
ir palielinâjies lietvedîbâ esoðo
lietu skaits. Uz 2016. gada 31.
decembri Bâriòtiesas lietvedîbâ
bija 755 lietas. 2016. gadâ Bâriò-
tiesa pieòçma 130 lçmumus, no
tiem seðus - vienpersoniskus.
Èetri vienpersoniski lçmumi tika
pieòemti par bçrna aizgâdîbas
tiesîbu pârtraukðanu vecâkiem.
Pçc tiesas pieprasîjuma ir sniegti
deviòi atzinumi par bçrna aiz-
gâdîbas tiesîbu noteikðanu un sa-
skarsmes tiesîbas izmantoðanas
kârtîbu. Pârskata gadâ Bâriòtiesa
pieòçmusi 16 lçmumus par ne-
pilngadîgo bçrnu un personu ar

ierobeþotu rîcîbspçju mantisko
intereðu nodroðinâðanu un aizstâ-
vîbu. Ierosinâtas 55 jaunas admi-
nistratîvâs lietas.

n Ir samazinâjies to perso-
nu skaits, kurâm ar Bâriòtiesas
lçmumu tika pârtrauktas aizgâ-
dîbas tiesîbas. Pârskata gadâ tâs
pârtrauktas 10 personâm, jo tika
konstatçta vecâku vardarbîba
pret bçrnu vai arî bija pamatotas
aizdomas par vardarbîbu. Pâr-
trauktâs aizgâdîbas tiesîbas tika
atjaunotas divâm personâm. Sa-
vukârt 17 personâm ar tiesas
spriedumu atòemtas aizgâdîbas
tiesîbas pâr nepilngadîgajiem
bçrniem, tajâ skaitâ deviòâm mâ-
tçm un astoòiem tçviem.

n Ârpusìimenes aprûpç uz
2016. gada 31. decembri atradâs
80 bçrnu, kas ir par trim bçrniem
vairâk nekâ iepriekðçjâ gadâ. No
tiem astoòi bçrni uzturçjâs
audþuìimençs, 55 - aizbildòu ìi-
mençs, bet 17 bçrnu - ilgstoðas
sociâlâs aprûpes un sociâlâs re-
habilitâcijas institûcijâs. Pilnga-
dîbu sasniedza divi bçrni, kuri at-
radâs ârpusìimenes aprûpç. No-
vadâ uz 2016. gada 31. decembri
bija 41 aizbildòu ìimene, tajâ
skaitâ 15 aizbildòu bija bçrna
vecvecâki, 12 - bçrna citi radinie-
ki, 14 aizbildòu nebija bçrna ra-
dinieki. 2016. gadâ pirmreizçji
aizbildòa ìimençs nonâca astoòi
bçrni.

n Ar Bâriòtiesas lçmumu
trim ìimençm pieðíirts vies-
ìimenes statuss, kurâs viesojâs
institûcijâs ievietotie bçrni.

n 2016. gadâ  novadâ bija
èetras audþuìimenes. No tâm di-

vas audþuìimenes ir informç-
juðas, ka pamatotu iemeslu dçï
nevar uzòemt ìimenç bçrnus.
Vienai audþuìimenei izbeigts
audþuìimenes statuss.

n Divas personas pagâju-
ðajâ gadâ atzîtas par adoptçtâ-
jiem, lai adoptçtu otra laulâtâ
bçrnu.

n Uz 2016. gada 31. de-
cembri Bâriòtiesas lietvedîbâ
atradâs lietas par 26 aizgâdnî-
bâ esoðâm personâm. 2016. ga-
dâ èetras personas ar Bâriòtie-
sas lçmumu tika ieceltas par aiz-
gâdni mantojumam. Nolaidîgas
rîcîbas dçï aizgâdòa pienâku-
mu pildîðana atcelta vienai per-
sonai.

n 2016. gadâ Bâriòtiesa,
aizstâvot bçrna vai aizgâdnîbâ
esoðas personas intereses, ir pie-
dalîjusies 59 tiesas sçdçs
Dobeles rajona tiesâ, Jelgavas
tiesâ, Lie-pâjas tiesâ, Tukuma
tiesâ, Rîgas pilsçtas un rajona
tiesâs, Admi-nistratîvâs rajona
tiesas Jelgavas tiesu namâ un
Zemgales apgabaltiesâ.

n Bezmaksas psiholoìiskâ
palîdzîba Dobeles novadâ pçrn
tika sniegta audþuìimençm, aiz-
bildòiem, adoptçtâjiem, viesìi-
mençm, ìimençm ar bçrniem 
krîzes situâcijâs, kâ arî bez
vecâku gâdîbas palikuðiem
bçrniem arî pçc pilngadîbas sa-
sniegðanas. Aizbildòiem, audþu-
ìimençm un viesìimençm bija
arî iespçja apmeklçt atbalsta
grupu.

n 2016. gadâ Bâriòtiesas
darbinieki ir apmeklçjuði kursus
un seminârus, lai pilnveidotu
savas profesionâlâs zinâðanas un
prasmes.

Sandra Lapinska - Leiere,
Dobeles novada bâriòtiesas

priekðsçdçtâja

par Dobeles novada teritorijas
plânojuma 2013. - 2025. gadam
grozîjumu 1. redakcijas un Vides
pârskata projekta nodoðanu 
publiskajai  apsprieðanai

Pamatojoties uz Dobeles novada domes
2017. gada 30. marta sçdes lçmumu «Par
Dobeles novada teritorijas plânojuma 2013.
- 2025. gadam grozîjumu 1. redakcijas un
Vides pârskata projekta nodoðanu publiska-
jai apsprieðanai» (protokols Nr. 72/3), tiek
uzsâkta Dobeles novada teritorijas plânoju-
ma 2013. - 2025. gadam grozîjumu 1. redak-
cijas un Vides pârskata projekta publiskâ
apsprieðana.

Publiskâs apsprieðanas termiòð no-
teikts no 13.04.2017. lîdz 18.05.2017. Ar

plânoðanas dokumentiem publiskâs ap-
sprieðanas laikâ var iepazîties valsts vieno-
tajâ ìeotelpiskâs informâcijas portâlâ
www.geolatvija.lv, Dobeles novada tîmekïa
vietnç www.dobele.lv, Dobeles novada pað-
valdîbâ, Apmeklçtâju pieòemðanas un infor-
mâcijas centrâ, Brîvîbas ielâ 15, Dobelç, Do-
beles novadâ, darba dienâs no plkst. 8.00
lîdz 17.00. Publiskâs apsprieðanas sanâk-
sme notiks: 26.04.2017. plkst. 17.30 Dobeles
novada paðvaldîbâ, Brîvîbas ielâ 15, Dobelç,
Dobeles novadâ (lielajâ zâlç, 3. stâvâ).

Rakstiski priekðlikumi publiskâs apsprie-
ðanas laikâ iesniedzami Dobeles novada
paðvaldîbâ, Brîvîbas ielâ 15, Dobelç, Dobe-
les novadâ, LV-3701, visâs Dobeles novada
pagastu pârvaldçs, kâ arî elektroniski
www.geolatvija.lv un apic@dobele.lv.

Dobeles novada
bâriðtiesas darbìba

2016. gadâ
2016. gadâ apritçja 20 gadu, kopð Latvijâ tika
izveidotas bâriòtiesas. Bâriòtiesa prioritâri
nodroðina bçrna vai aizgâdnîbâ esoðas 
personas tiesîbu un tiesisko intereðu
aizsardzîbu. 

Paziðojums 
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Sākumlapa / Stratēģiskais IVN / Paziņojumi

Paziņojumi

Paziņojums par Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam
grozījumu 1.redakcijas un vides pārskata projekta publisko apspriešanu
--

PAZIŅOJUMS PAR DOBELES NOVADA
TERITORIJAS PLĀNOJUMA 2013.-2025.GADAM GROZĪJUMU 1.REDAKCIJAS

UN VIDES PĀRSKATA PROJEKTA PUBLISKO APSPRIEŠANU
Pamatojoties uz Dobeles novada domes 2017.gada 30.marta sēdes lēmumu "Par Dobeles novada teritorijas
plānojuma 2013.-2025. gadam grozījumu 1.redakcijas un Vides pārskata projekta nodošanu publiskajai
apspriešanai” (protokols Nr.72/3), tiek uzsākta Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013. - 2025. gadam
grozījumu 1.redakcijas un Vides pārskata projekta publiskā apspriešana.

Plānošanas dokumenta nosaukums: Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam grozījumi.
Plānošanas dokumenta un Vides pārskata izstrādātājs: Dobeles novada pašvaldība sadarbībā ar SIA
„Reģionālie projekti”.
Joma, uz kuru attiecas plānošanas dokuments: Vietējās pašvaldības teritorijas attīstības plānošana.

Plānošanas dokumenta īstenošanas termiņš: Ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments.
Teritorija, kuru ietekmēs plānošanas dokumenta īstenošana: Dobeles novada administratīvā teritorija.
Publiskā apspriešana: Teritorijas plānojuma grozījumu 1.redakcijas un Vides pārskata projekta publiskās
apspriešanas posms noteikts no 13.04.2017. līdz 18.05.2017.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks: 26.04.2017.plkst.17.30 Dobeles novada pašvaldībā, Brīvības
ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā (lielajā zālē 3.stāvā).

Ar teritorijas plānojuma grozījumu 1.redakcijas un Vides pārskata projekta redakcijas materiāliem var
iepazīties portālā ĢeoLatvija https://www.geolatvija.lv vai Dobeles novada pašvaldības mājas lapā
https://www.dobele.lv, kā arī izdrukātā veidā apskatīt Dobeles novada pašvaldības Apmeklētāju
pieņemšanas un informācijas centrā, Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā, darba dienās no plkst.
8:00 – 17.00.

Rakstiski priekšlikumi publiskās apspriešanas laikā iesniedzami Dobeles novada pašvaldībā Brīvības
ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā, LV-3701, visās Dobeles novada pagastu pārvaldēs, kā arī elektroniski
www.geolatvija.lv un apic@dobele.lv. līdz 18.05.2017.

11.04.2017

© Vides pārraudzības valsts birojs 2009 - Informācija pēdējo reizi atjaunota 11.04.2017 10:47
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3. TERITORIJAS PLĀNOJUMA GROZĪJUMU 1. REDAKCIJAS UN VIDES PĀRSKATA PROJEKTA 
PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS SANĀKSME 2017.GADA 26.APRĪLĪ   

 
 

1) Sanāksmes protokols 
 

2) Sanāksmes dalībnieku reģistrācijas lapa 
 

  

140



 

Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam grozījumu 1.redakcijas un Vides pārskata projekta 
redakcijas 

Publiskās apspriešanas sanāksmes 
Protokols 

 
2017.gada 26.aprīlis         
Dobeles novada pašvaldības administrācijas ēka, Brīvības iela 15, Dobele, Dobeles novads 

Sanāksmes sākums: 17:30 

Sanāksmi vada: Aira Veinberga (SIA „Reģionālie projekti” projektu vadītāja) 

Sanāksmi protokolē: Sandra Lasmane (Dobeles novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas 
teritorijas plānotāja) 

Sanāksmē piedalās:  
Sanāksmes dalībnieku reģistrācijas lapa pievienota protokolam pielikumā 

Sanāksmes kārtība: 

• Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes pamatojums, sastāvs, grozījumu darba uzdevumi, 
izstrādes process. 

• Teritorijas plānojuma grozījumu 1.redakcijas risinājumi (apdzīvojums, funkcionālais zonējums, 
apbūves parametri, teritorijas ar īpašiem noteikumiem u.c.). 

• Vides pārskata projekta redakcijas prezentācija. 
 

1) SIA “Reģionālie projekti” projektu vadītājas Airas Veinbergas prezentācija par Dobeles novada teritorijas 
plānojuma grozījumu 1.redakciju un vides pārskata projekta redakciju. 

2) Jautājumi, priekšlikumi, komentāri: 

A.Ternovskis jautā: Vai teritorijas plānojuma grozījumos ir plānotas jaunas ražošanas teritorijas? 

A.Veinberga atbild: Ir plānotas atsevišķas rūpnieciskās apbūves teritorijas, nekustamos īpašumos, kur ir 
esošās ēkas. Dobeles pilsētā un Apguldes ciemā plānotas trīs jaunas rūpnieciskās apbūves teritorijas, 
saskaņā ar saņemtiem privātpersonu priekšlikumiem. Ir arī teritorijas plānojuma grozījumos 
samazinātas rūpnieciskās apbūves teritorijas. 

A.Ternovskis jautā: Vai teritorijas plānojuma grozījumos ir noteiktas degradētās teritorijas? 

A.Veinberga atbild: Izstrādājot teritorijas plānojuma grozījumus, nav apsekotas un noteiktas degradētās 
teritorijas novadā. Spēkā esošā teritorijas plānojuma Paskaidrojuma rakstā ir iekļauts punkts par 
Degradētām teritorijām. Izstrādājot teritorijas plānojuma grozījumus izstrādes darba grupā tika skaitīts 
šis jautājums, bet nolemts teritorijas plānojuma grozījumos neiekļaut degradētās teritorijas, jo nav 
grozījumu izstrādes uzdevums, nav noteikti kritēriji šo teritoriju noteikšanai un risinājumi, ko darīt ar 
šīm teritorijām jeb ēkām. 

A.Ternovskis: Iesaka precizēt datus un informāciju Vides pārskatā. Piemēram, no kurienes ir informācija 
par Gardenes bīstamo atkritumu novietnes likvidēšanu. 

A.Veinberga atbild: Izskatot institūciju atzinumus par Vides pārskata projekta redakciju, redakcija tiks 
precizēta un papildināta. Par atkritumu novietni informācija jāprecizē, kā arī tiks aktualizēti esošā vides 
stāvokļa dati pieejamas informācijas līmenī. 

I.Kalniņa jautā: Kas tā ir par komisiju, kas lemj par iesniegtajiem priekšlikumiem pašvaldībā saistībā ar 
teritorijas plānojumu? Kas ir kontaktpersona pie kā griezties pašvaldībā? 
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A.Veinberga atbild: Pašvaldība pati lemj par savas teritorijas attīstību un plānošanu. Pašvaldības 
lēmējvara apstiprina teritorijas plānojumu. Teritorijas plānojuma grozījumu 1.redakcijas izstrādes laikā 
notika vairākas teritorijas plānojuma izstrādes darba grupas, kurā t.sk. izskatīja arī saņemtos 
privātpersonu priekšlikumus. Lēmums par to vai atbalstīt vai neatbalstīt konkrētu priekšlikumu, izriet no 
teritorijas plānojuma risinājumiem un normatīvajiem aktiem. Pašvaldībā strādā teritorijas plānotāja 
Sandra Lasmane, pie kuras var griezties ar jautājumiem saistībā par novada teritorijas plānojumu. 

I.Kalniņa jautājumi: Par topogrāfisko plānu, adresēm, nekustamo īpašumu novietojumu, kāpēc tagad 
atšķiras no Auru pagasta teritorijas plānojuma kartēm. 

A.Veinberga, S.Lasmane skaidro: Teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas pamatnei izmantota 
aktuālākā topogrāfiskā karte, par ko atbild Latvijas Ģeotelpiskā informācijas aģentūra. Izstrādājot 
2006.gadā Auru pagasta teritorijas plānojuma kartes, ir izmantota cita topogrāfiskā karte. Teritorijas 
plānojuma grozījumu izstrādes vajadzībām tika saņemta tā brīža aktuālākā kadastra informācija, kas ir 
mainīga, jo īpašumus sadala, apvieno. Pašvaldība var atbildēt par funkcionālo zonējumu un 
apgrūtinājumiem, ko nosaka pašvaldība. 

Šis jautājums I.Kalniņas k-dzei ir skaidrots vairākkārt gan rakstiski, gan mutiski. 

A.Freibergs jautā: Kā tika noteiktas nacionālas nozīmes lauksaimniecības teritorijas? 

A.Veinberga atbild: Ministru kabineta nosaka kritērijus un konkrētus novadus, t.sk. Dobeles novads, 
kuros atrodas nacionālas nozīmes LIZ teritorijas. Spēkā esošajā Dobeles novada teritorijas plānojuma 
saistošajā daļā šīs teritorijas jau ir attēlotas un noteiktas prasības šo teritoriju attīstībai un plānošanai. 
Teritorijas plānojuma grozījumos tika pārskatītas un grafiskā daļā precizētas vietējas jeb novada 
nozīmes LIZ teritorijas. 

A.Freibergs jautā: Vai nacionālas nozīmes LIZ ir noteikti aizliegumi izvietot vēja elektrostaciju parkus? 
Kādas prasības šajā teritorijā ir noteiktas. 

A.Veinberga atbild: Jāskatās, kas noteikts Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos. 

A.Freibergs jautā: Vai pašvaldība ir paredzējusi jaunas savrupmāju apbūves teritorijas Dobeles pilsētā 
un piepilsētā, jo trūkst dzīvojamās apbūves teritorijas. Kur tās ir noteiktas? Galvenais uzsvars tiek likts 
vai dzīvojamās apbūves teritorijas ir plānotas uz pašvaldībai piederošiem īpašumiem. 

A.Veinberga atbild: Spēkā esošajā novada teritorijas plānojumā jau ir saplānotas savrupmāju apbūves 
teritorijas, kas ir saglabātas arī teritorijas plānojuma grozījumos. Teritorijas ir šādam mērķim 
paredzētas, bet jāskatās, kāds ir pieprasījums un reāla savrupmāju māju būvniecība. 

L.Zinovska jautā: Kāds statuss ir Pokaiņu mazdārziņu teritorijai? Kādi ir apsvērumi, kāpēc mazdārziņu 
teritorijās nav atļauta savrupmāju apbūve? 

A.Veinberga, S.Lasmane un G.Kurlovičs skaidro: Ciema statuss netiek noteikts, tiek saglabāts 
funkcionālais zonējums DzS1, kur atļauta tikai sezonas apbūve. Pašvaldībā ir daudz citu apdzīvotu vietu, 
kurām ir noteikts ciema status un kuros ir nepieciešams pašvaldībai ieguldīt materiālos līdzekļu, lai 
nodrošinātu šo teritoriju apsaimniekošanu. Tāpēc mazdārziņu teritorijas nav prioritāri attīstāmās 
teritorijas. Teritorijas plānojuma grozījumos ir nedaudz grozīti apbūves parametri DzS1 teritorijās, 
skatīties Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus. 

 
Sanāksme tiek slēgta plkst.18:10 

 
Sanāksmes vadītāja   /paraksts/  Aira Veinberga 
 
Sanāksmes protokoliste   /paraksts/  Sandra Lasmane 
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4. INSTITŪCIJU ATZINUMI PAR TERITORIJAS PLĀNOJUMA GROZĪJUMU 1.REDAKCIJU UN  
VIDES PĀRSKATA PROJEKTU  

 
(atzinumu apkopojumu skatīt publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu 
izskatīšanas sanāksmes 2017.gada 31.maijā protokolā 2.tabula. Institūciju izsniegto atzinumu kopsavilkums) 

 
 

1) Valsts vides dienests Jelgavas reģionālā vides pārvalde 26.05.2017. Nr.3.5.-07/759 1 
2) Dabas aizsardzības pārvalde Pierīgas reģionālā administrācija 13.05.2017. Nr.4.8/71/2017-N-E 1 
3) Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija: 

− 26.04.2017. Nr.06-01/1963 
− 18.05.2017. Nr.06-06/2338 

4) VAS „Latvijas Valsts ceļi” Dobeles nodaļa 02.05.2017. Nr.4.4.6/4879 
5) Veselības inspekcija Zemgales kontroles nodaļa 19.05.2017. 5.9-15/11219/ 1 
6) AS „Latvenergo” (datumu skatīt dokumenta paraksta laika zīmogā reģistrācijas numuru skatīt 

pievienotajā failā) 
7) AS „Sadales tīkls” (datumu skatīt dokumenta paraksta laika zīmogā reģistrācijas numuru skatīt 

pievienotajā failā) 
8) AS „Augstsprieguma tīkls” 03.05.2017. Nr.50SA10-08-1111 
9) AS „Latvijas  Gāze” Gāzapgādes attīstības departaments 02.05.2017. Nr.27.4-1/1050 
10) AS „Conexus Baltic Grid” 19.05.2017. Nr.21-3-2-2/674 
11) Valsts SIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Zemgales reģiona meliorācijas nodaļa 

28.04.2017. Nr.Z/1-14/806-e 
12) Valsts meža dienests Zemgales virsmežniecība 19.05.2017. Nr.VM7.7-7/427 
13) AS „Latvijas Valsts meži” Zemgales reģions (datumu skatīt dokumenta paraksta laika zīmogā reģistrācijas 

numuru skatīt dokumenta pielikumā) 
14) Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra 12.05.2017. Nr.305/7/1-12/399 
15) VSIA „Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” 

− 27.04.2017. Nr.4-6/577 
− 12.05.2017. Nr.4-6/654 

16) VAS „Latvijas Dzelzceļš” 13.05.2017. Nr.DN-6.3.1/245-2017 
17) Jelgavas novada pašvaldība 13.05.2017. Nr.JNP/3-18/17/169 
18) Auces novada pašvaldība 09.05.2017. Nr.ADM-3-9/376 
19) Tukuma novada dome 16.05.2017. Nr.6-15/2580/1767 
20) Jaunpils novada dome 08.05.2017. Nr.8-3/289 

 

 

                                                 
1 atzinums par teritorijas plānojuma grozījumu 1.redakciju un vides pārskata projektu 

145



146



147



148



149



150



151



152



153



154



155



156



157



158



159



160



161



162



163



164



165



166



167



Dobeles novada valsts nozīmes ūdensnoteku saraksts 
Nr.p.k. Nosaukums 

meliorācijas 
kadastra 
datubāzē 

ŪSIK kods 
meliorācijas 
kadastra 
datubāzē 

Kopējais 
garums 
(km) 

Regulētā 
posma 
garums 
(km) 

Regulētā 
posma 
garums 
novadā 
(km) 

Novads 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Abaviņa  362934:01  11,8  11,8  3,1  Tukuma, 

Dobeles  
2. Vecbērzes 

poldera 
apvadkanāls  

3816:01  18,3  18,3  10,6  Jelgavas, 
Dobeles  

3. Kazuļu 
strauts  

3816242:01  6,2  5,7  1,0  Tukuma, 
Dobeles  

4. Vecslampe  38164:01  4,3  4,3  4,1  Dobeles  
5. Dreimaņu 

strauts  
381642:01  11,5  11,5  9,0  Dobeles, 

Tukuma  
6. Apšupes 

strauts  
381644:01  6,0  6,0  6,0  Dobeles  

7. Čabu grāvis  3816442:01  6,3  6,3  5,4  Dobeles, 
Tukuma  

8. Grieņu 
grāvis  

381652:01  8,3  8,3  8,3  Dobeles  

9. Pienava  38166:01  28,9  26,2  11,2  Jelgavas, 
Dobeles, 
Tukuma  

10. Sellīte  381662:01  5,7  5,7  5,7  Dobeles  
11. Lēpju strauts  381664:01  5,3  5,3  0,1  Dobeles, 

Tukuma  
12. Gaurata  38168:01  12,8  12,8  11,5  Jelgavas, 

Dobeles  
13. Kalves 

grāvis  
3816812:01  5,9  5,9  5,9  Dobeles  

14. Virkus 
grāvis  

381682:01  7,7  7,7  7,7  Dobeles  

15. Kliederu 
grāvis  

3816832:01  5,1  5,1  5,1  Dobeles  

16. Mežinieku 
upīte  

38174196:01  5,4  5,4  4,8  Jelgavas, 
Dobeles  

17. Bērze  3822:01  117,1  20,3  7,7  Jelgavas, 
Dobeles, 
Auces  

18. Pikšu grāvis  382212:01  5,9  5,9  2,2  Jelgavas, 
Dobeles  

19. Ālave  38222:01  29,5  29,5  29,5  Dobeles, 
Tērvetes  

20. Šķibes dārza 
grāvis  
 

3822212:01  7,4  7,1  7,1  Dobeles  
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1 2 3 4 5 6 7 
21. Apguldes 

ezera grāvis  
382222:01  11,2  10,5  10,5  Dobeles  

22. Aurupīte  382224:01  6,3  6,2  6,2  Dobeles  
23. Jugliņa  382226:01  15,6  15,6  15,6  Dobeles  
24. Sesava 38224:01 26,5 6,1 0,2 Dobeles, 

Auces 
25. Leinertu 

dīķu strauts  
382242:01  6,6  6,1  6,1  Dobeles  

26. Snierājs  382252:01  8,4  7,7  7,7  Dobeles  
27. Gardene  382254:01  18,4  18,4  18,4  Dobeles  
28. Mucenieku 

grāvis  
3822542:01  8,3  8,3  8,3  Dobeles  

29. Bitšķēpu 
strauts  

3822552:01  6,0  4,1  4,1  Dobeles  

30. Bikstupe  38226:01  35,8  24,3  11,8  Dobeles, 
Jaunpils  

31. Kaulaiņu 
grāvis  

382262:01  5,3  5,3  1,0 Jaunpils, 
Dobeles  

32. Balžņa  382272:01  10,4  10,4  10,4  Dobeles  
33. Zušupīte  382274:01  2,9  2,9  2,9  Dobeles  
34. Midzeņu 

grāvis  
382276:01  5,2  5,2  5,2  Dobeles  

35. Smukupīte  382292:01  11,7  6,7  1,3 Dobeles, 
Brocēnu  

36. Stūrupe  3822922:01  7,3  4,0  0,8 Dobeles, 
Brocēnu  

37. Līčupe  382294:01  9,7  8,5  5,6 Dobeles, 
Auces  

38. Auce  3824:01  92,6  34,1  4,3 Jelgavas, 
Dobeles, 
Auces  

39. Puktu grāvis  382422:01  8,0 6,7  1,9 Jelgavas, 
Dobeles  

40. Strautiņauce  3824312:01  10,3  10,3  3,6  Jelgavas, 
Dobeles  

41. Strautiņu 
grāvis  

382432:01  7,7 6,7  5,1  Dobeles, 
Tērvetes  

42. Akāciju 
grāvis  

382434:01  8,3  8,3  7,6  Jelgavas, 
Dobeles, 
Tērvetes  

43. Upenieku 
grāvis  

382436:01  9,1  9,1  5,0  Tērvetes, 
Dobeles  

44. Govainis  38244:01  18,9  18,9  11,8  Tērvetes, 
Dobeles  

45. Rīgava  38246:01  11,7  11,7  5,1  Dobeles, 
Auces  

46. Vecmiķeļu 
grāvis  

382462:01  9,8  9,8  0,6 Auces, 
Dobeles  
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47. Tērvete  3826:01  69,4  43,9  4,2  Jelgavas, 

Tērvetes, 
Auces, 
Dobeles  

48. Eglone  382632:01  17,2  17,2  6,4  Jelgavas, 
Dobeles  

49. Skujaine  38266:01  33,0  17,9  1,0  Tērvetes, 
Auces, 
Dobeles  

50. Jaunzemju 
grāvis  

3826612:01  5,1  5,1  1,2  Dobeles, 
Tērvetes  

51. Krievaine  3826614:01  6,2  6,2  0,3  Tērvetes, 
Dobeles  

Kopā: 320,2  
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AKCIJU SABIEDRĪBA ” LATVIJAS VALSTS MEŽI”  
Vienotais reģistrācijas Nr.40003466281  
Vaiņodes iela 1, Rīga, LV-1004, Latvija 

tālrunis 67602075, fakss 67805430, e-pasts: lvm@lvm.lv 
 
 

__________________________________________________________________________________ 
 

ZEMGALES REĢIONS 
 Atmodas iela 19, Jelgava, LV-3007, tālrunis 63007166, fakss 63007168;  

e-pasts lvm@lvm.lv 
 
 
Jelgavā 
DATUMU SKATĪT DOKUMENTA PARAKSTA LAIKA ZĪMOGĀ 
REĢISTRĀCIJAS NUMURU SKATĪT DOKUMENTA  PIELIKUMĀ 
 

Dobeles novada domei 
Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 

dome@dobele.lv 
     

Par Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam grozījumiem 
  
 
Sakarā ar to, ka Zemgales mežsaimniecība ir pārsaukta par Zemgales reģionu un Zemgales 
mežsaimniecības meža apsaimniekošanas plāna kopsavilkums pārsaukts par Zemgales reģiona meža 
apsaimniekošanas plāna publisko daļu, lūdzam veikt izmaiņas Vides pārskata vairākās nodaļās:  
 
33..lpp. labot uz izceltajā tekstā redzamajiem nosaukumiem-  Dabas liegums „Līvbērzes liekņa” 
atrodas divos novados, taču tā lielākā daļa atrodas Dobeles novadā (Jaunbērzes pagastā), t.i., 119,4 ha 
no lieguma kopējās platības, un tikai 24,6 ha atrodas platībā Jelgavas novada Līvbērzes pagastā. Dabas 
liegumā ir viens tiesiskais valdītājs – AS „Latvijas Valsts meži” Zemgales reģions. 
 
35.lpp. Zebrus ezera austrumu krastā (Bikstu pagastā) izvietota AS „Latvijas Valsts meži” Zemgales 
mežsaimniecības atpūtas bāze – svītrot šo teikuma daļu, jo atpūtas bāze ir likvidēta, šeit atrodas 
atpūtas vieta. 
 
40.lpp.labot uz izceltajā tekstā redzamajiem nosaukumiem - Meža apsaimniekošanas funkciju izpildi 
realizē AS „Latvijas Valsts meži” Zemgales reģions.  
Zemgales reģiona teritorijā tiek apsaimniekotas arī četras derīgo izrakteņu ieguves atradņu teritorijas. 
Saskaņā ar AS „Latvijas Valsts meži” Zemgales reģiona „Meža apsaimniekošanas plāna publisko 
daļu 2015.–2019.gadam”, jaunu derīgo izrakteņu atradņu izstrāde nav plānota. 
 
 
 
Ar cieņu 
  
Meža apsaimniekošanas plānošanas vadītājs      Jānis Zitāns 
       
 
ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR  
DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 
 
 
Vineta Broka 
29122834 
v.broka@lvm.lv 
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LATVIJAS REPUBLIKA 
JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA 

Reģ. Nr. 90009118031, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija, tālrunis: 63022238, fakss: 63022235 
E-pasts: dome@jelgavasnovads.lv; www.jelgavasnovads.lv 

 

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN  
SATUR LAIKA ZĪMOGU  

 

Jelgavā 
 
13.05.2017 Nr.JNP/3-18/17/169 
 

Dobeles novada dome 
Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, Latvija, 3701 

 
 

Par atzinuma sniegšanu  Dobeles novada teritorijas plānojuma grozījumu 1.redakcijai 
 
 Atbildot uz Jūsu 2017.gada 19.aprīļa vēstuli Nr. 2.6./1041 par atzinuma sniegšanu 

Dobeles novada teritorijas plānojuma grozījumu 1. redakcijai, informējam, ka Jelgavas 

novada pašvaldības speciālisti ir iepazinušies ar Dobeles novada teritorijas plānojuma 

grozījumu 1. redakcijas dokumentiem un sniedz pozitīvu atzinumu.  

 Aicinām uz sadarbību ideju īstenošanā. 

 
 
 
 
Ar cieņu, 
Izpilddirektors      Ivars Romānovs  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inese Baumane, 63048487 
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5. PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS LAIKĀ SAŅEMTO PRIEKŠLIKUMU UN INSTITŪCIJU ATZINUMU  
IZSKATĪŠANAS SANĀKSME 2017.GADA 31.MAIJĀ  

 
 

1) Sanāksmes protokols 

2) 1.tabula. Privātpersonu iesniegto priekšlikumu apkopojums 

3) 2.tabula. Institūciju izsniegto atzinumu kopsavilkums 

4) Sanāksmes dalībnieku reģistrācijas lapa 
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SANĀKSMES PROTOKOLS  

par Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam grozījumu 1.redakcijas  
publiskās apspriešanas laikā saņemtajiem priekšlikumiem un institūciju atzinumiem 

(saskaņā ar Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 86.punktu) 
 
2017.gada 31.maijā 
Sanāksmes sākums: plkst. 15:00 

Sanāksme notiek: Dobeles novada pašvaldības ēkā, Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā 

Sanāksmes darba kārtība: izskatīt Dobeles novada teritorijas plānojuma grozījumu 1.redakcijas publiskās apspriešanas laikā (no 2017.gada 13.aprīļa līdz 2017.gada 18.maijam) saņemtos 
privātpersonu priekšlikumu un institūciju atzinumus 

Sanāksmi vada: Sandra Lasmane, Dobeles novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas teritorijas plānotāja, Dobeles novada teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes vadītāja 

Sanāksmi protokolē: Aira Veinberga, SIA “Reģionālie projekti” projektu vadītāja  

Ar plānošanas dokumentu publiskās apspriešanas laikā varēja iepazīties valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv un Dobeles novada tīmekļa vietnē www.dobele.lv. 

1.tabula. Privātpersonu iesniegto priekšlikumu apkopojums 

Nr. Priekšlikuma iesniedzējs Priekšlikumi Priekšlikuma ņemšana vērā vai 
noraidīšana 

1. SIA “JTT” 
17.05.2017. 
 

Saskaņā ar Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam grozījumu 
publisko apspriešanu, lūdzam mainīt nekustamā īpašuma “Melderi” (kadastra 
Nr.46420060123) plānoto atļauto izmantošanu no lauku zemju un meža teritorijas 
uz publiskās apbūves teritoriju. 

Priekšlikums atbalstīts. 

Spēkā esošā Dobeles novada teritorijas 
plānojumā nekustamam īpašumam ar 
kadastra apzīmējumu Nr. 46420060123 
noteikta plānotā (atļautā) teritorijas 
izmantošana – Mežu teritorija (M) un 
Lauku zemes (L). 

Dobeles novada teritorijas plānojuma 
grozījumu 1.redakcijā nekustamam 
īpašumam noteikts funkcionālais zonējums 
Mežu teritorija (M), Lauksaimniecības 
teritorija (L) un Ūdeņu teritorija. 

Priekšlikums mainīt teritorijas plānojuma 
grozījumos noteikto funkcionālo zonu 
Lauksaimniecības teritorija (L), Meža 
teritorija (M) uz Publiskās apbūves 
teritorija (P). 
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2. Imanta Kalniņa pilnvarotā persona Ilze 
Māra Kalniņa 
18.05.2017. 
  
 

Iesniegums: par Teritorijas plānojuma grozījumiem saistībā ar Imantam Kalniņam, 
piederošo nekustamo īpašumu, Dobeles novada, Auru pagasta, “Ziņģi”, kad. nr. 
4646 008 0174, adrese: “Ziņģi”, Dobeles novads, Auru pagasts, LV-3710. 
Vispirms: paldies, ka 2016.gada 17.oktobra iesnieguma 2. un 3.punkti ir apmierināti, 
toties: 
1) Atkārtoti: lūdzu novietot nekustamā īpašuma, "Ziņģi", kad. nr. 4646 008 0174, 

nosaukumu un adresi plānojumā atbilstoši tam kā tas bija uzrādīts Auru pagasta 
teritorijas plānojuma grozījumi (2006-2013) teritorijas plānota (atļautā) 
izmantošana. Ja LĢIA dati paliek nemainīgi, tad tam nosaukumam/adresei 
vajadzēja arī palikt vietā un nedrīkstēja mainīt. Lūdzu specifiski atbildēt uz kāda 
konkrēta pamata tika izņemts nosaukums/adrese no šīs vietas un līdz ar to 
GROZOT LĢIA datus. 
Sapratu no pašvaldības pārstāves, ka tiks prasīts LĢIA par adreses/nosaukuma 
novietojumu. Lūdzu ļaut iepazīties ar un rakstiski sniegt LĢIA atbildi šajā 
jautājumā. Lūdzu paskaidrot uz kāda konkrēta pamatojuma tikai mūsu īpašumā 
(Ziņģi) nosaukuma atrašanās vieta ir nomainīta, bet citur apkārt 
nosaukumi/adreses nav aiztikti? Uz kāda pamata nosaukums ir citā fonta lielumā. 

2) Tajā pašā stūrītī kur vajadzētu atrasties Ziņģi nosaukumam lūdzu skaidri attēlot 
visas (īpaši galvenās dzīvojamās mājas) esošās ēkas un būves (t.i. vecās Ziņģu 
mājas). 2017.gada teritorijas plānošanas kartē, kuru izsniedza pašvaldība 
15.05.2017. tās nav redzamas. Galvenā Ziņģi adrese ir piešķirta dzīvojamai mājai 
(kad. apz. 4646 008 0174 001) tajā teritorijā. 

3) Lūdzu piešķirt viensētu māju (vai attiecīgo) zonējumu veco ziņģu māju teritorijai, 
lai skaidri saprotams, ka tā ir dzīvojamo māju teritorija. Patreiz ir situācija, ka tieši 
šī mājiņa ar kad. apz. 4646 008 0174 001 tiek lietota kā juridiskas personas 
reģistrācijas adrese, kad faktiski juridiskās personas uzņēmumu objekti - ēkas, 
būves, kaltes u.c. atrodas ražošanas (lillā) teritorijā. Ir arī citi, kas lieto šo mājeli 
kā savu juridisko vai faktisko ražošanas atrašanās vietu.  

4) Lūdzu informēt, kas papildus būtu jādara lai šo lietu atrisinātu. Ja jāsakārto 
adreses, tad lūdzu informēt kā to darīt un vēlamies būt klāt visās apspriedēs par 
šo jautājumu pirms kādiem lēmumiem utt. Vēlamies lai saglabā vēsturiskās Ziņģi 
adreses. 

5) Lūdzu skaidri un gaiši uzrādīt piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu ciparus, 
t.i., 46468/4807. Šis ir būtiski, jo juridiskās personas (K/s Auru Grauds) ar 
juridisko adresi "Ziņģi" www.googlemaps.com rāda pavisam citā pagasta 
teritorija, kā arī tai pat vietā google maps tiek uzrādīta Gardenes BAO. Šis 
jautājums tika mazliet apspriests vienā domes sēdē, bet netika atrisināts. Google 
maps kaut kur ņem savus datus. Līdz ar to uzsveru cik svarīgi ir ka Ziņģi 
nosaukums/adrese atrodas uz šī Teritorijas plānojuma. 

6) Saistībā ar piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu karti - obligāti sakārtot šos 

Dobeles novada teritorijas plānojuma 
2013.-2025.gada grozījumu Grafiskās daļas 
pamatnei tika izmantota aktuālākā 
pieejamā topogrāfiskā karte, ko uztur 
Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra 
(LĢIA). Kā palīgmateriāls, tika izmantota 
ortofoto karte, ko arī uztur Latvijas 
Ģeotelpiskās informācijas aģentūra (MK 
14.10.2014. noteikumu Nr.628 “Noteikumi 
par pašvaldību teritorijas attīstības 
plānošanas dokumentiem” 7.punkts (MK 
noteikumi Nr.628). 
LĢIA savos 08.04.2016. nosacījumos 
Nr.239/1.1-14.2e/276 Par nosacījumiem 
Dobeles novada teritorijas plānojuma 
2013.-2025.gadam grozījumu izstrādei, 
informēja Dobeles novada pašvaldību, ka 
Ģeotelpisko pamatdatu informācijas 
sistēmā, kuras pārzinis ir LĢIA, Dobeles 
novada teritorijai ir pieejama 2009.-
2012.gadā sagatavota topogrāfiskās kartes 
mērogā 1: 10 000 un 1: 50 000, kā arī 
2013.gada ortofoto karte. 
Atbilstoši MK noteikumu Nr.628 
57.punktam un saskaņā ar 59.punktu 
plānošanas dokumentu izstrādātajam 
jānodrošina institūcijas izsniegto datu 
nemainība, par nepieciešamajām izmaiņām 
informējot un saskaņojot tās ar LĢIA.  
Jāatzīmē, ka Dobeles novada teritorijas 
plānojuma grozījumi tiek izstrādāti 
Teritorijas attīstības un plānošanas 
informācija sistēmā (TAPIS), kas ir primārā 
plānošanas dokumenta publicēšanas darba 
vide un informācijas avots.  
Auru pagasta teritorijas plānojums tika 
izstrādāts 2006.gadā, grafiskai daļai par 
pamatni izmantojot, tā brīža aktuālāko 
pieejamāko topogrāfisko karti. 
Dobeles novada teritorijas plānojuma 
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datus ar attiecīgo iestādi pirms apstiprina teritorijas plānojuma grozījumus. Klajas 
kļūdas: pašvaldības ceļš ar nosaukumu Ziņģi-Ziemeļi-Āpšēni (kad. apz. 4646 008 
0301) ir ar nosaukumu Ziņģu kalte. 
Skat: http://www.arcqis.com/home/\vebmap/viewer.htm!?webmap-
44aa2c97ffad4fcb94 9bdd1db8a9S7c4 un ceļa servitūts, kurš iet caur mūsu 
īpašumu ir nosaukts Ziņģi-2 un tas nav korekti. 
Lūdzu izsniegt visus pamatojošos dokumentus, t.i., lēmumus u.c. dokumentus, 
kas lietoti šai nekorektai informācijai, kā arī par ceļu nosaukumu izmaiņām. Vēlos 
pievērst uzmanību, ka šajā informācijā uzrādīts, ka šis objekts saistīts ar Bērzes 
pagastu. Uz kāda pamata? Šo visu vajag izlabot un iesniegt attiecīgajai 
organizācijai pirms teritorijas plānojuma grozījumiem. 

7) Saistībā ar piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu karti pievēršam uzmanību, 
ka objekts, kurš robežojas ar mūsu īpašuma, ar apzīmējumu 46468/1677 p/s 
"Auri" degvielu stacija neeksistē dabā - tā ir lauksaimniecības zeme. Lūdzu 
iesniegt labojumus attiecīgajai iestādei pirms tiek pieņemts teritorijas plānojums. 

8) Saistībā ar piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu simboliem (dzeltenais 
trīsstūris). Tos obligāti iekļaut paskaidrojumu rakstā un simbolu paskaidrojumos 
(key). 

9) Sniegt skaidrojumu, kas plānots ar Gardenes BAO. Publiskā apspriedē vides 
pārstāvim atbildēja, ka neesot plāni to likvidēt, bet paskaidrojuma rakstā ir 
ierakstīts ka plānots likvidēt. 

grozījumu izstrādes vajadzībām, Valsts 
zemes dienestam tika lūgts sniegt 
informāciju par zemes un būvju 
īpašniekiem no Nekustāmā īpašuma valsts 
kadastra informācijas sistēmas un Valsts 
adrešu reģistra informācijas sistēmas *.xls 
datņu formātā (teksta datus) un DGN 
datnēs (telpiskos datus) par Dobeles 
novada administratīvo teritoriju. 
 
Par privātpersonas iesniegumā minētajām 
datu bāzēm un interneta vietnēm 
plānošanas dokumenta grozījumu 
izstrādātāji neatbild.  
Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas 
centra (LVĢMC) mājas lapā www.meteo.lv 
pieejamā datu bāze Piesārņoto un 
potenciāli piesārņoto vietu reģistrs 
izveidota 2004.gadā, vietējā pašvaldība par 
to neatbild. LVĢMC uztur Piesārņoto un 
potenciāli piesārņoto vietu reģistru 
Latvijā. Reģistrā apkopota informācija par 
vairāk nekā 3500 vietām. Informācija 
reģistrā tiek aktualizēta atbilstoši likuma 
"Par Piesārņojumu" regulējumam. Savukārt 
privātpersonas priekšlikumā minētā 
piesārņoto un potenciāli piesārņoto karte 
izstrādāta pēc LVĢMC Piesārņoto un 
potenciāli piesārņoto vietu reģistra datiem 
projekta Nr.CB31 “Piesārņoto vietu 
standartizēšana” (BECOSI) ietvaros. 
Ja potenciāli piesārņotais vai piesārņotais 
objekts neeksistē dabā, tas neizslēdz, ka 
objekta radītais piesārņojums vidē ir 
izzudis, ja nav veikta teritorijas sanācija. 
 
Teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās 
daļas kartēs (par ko atbild vietējā 
pašvaldība) apzīmējumos ir uzskaitīts un 
paskaidrots viss, kas attēlots uz kartes. 
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Par Gardenes BAO kļūdaina informācija. 

 
Imanta Kalniņa pilnvarotā persona Ilze Māra Kalniņa sanāksmē izsaka vēlmi saņemt no Dobeles novada pašvaldības rakstisku vēstuli ar skaidrojumu par radošos situāciju un turpmāko rīcību 
saistībā ar jautājumiem un neskaidrībām, kas minētas iesniegtajā priekšlikumā. 

Dobeles novada pašvaldība 19.04.2017. izsūtīja elektroniski parakstītu vēstuli Nr.2.6./1041 Par atzinuma sniegšanu Dobeles novada teritorijas plānojuma grozījumu 1.redakcijai, institūcijām, kas 
noteiktas Dobeles novada domes 24.09.2015. sēdes lēmuma Nr.231/11 “Par Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam grozījumu izstrādi” 1.pielikumā Darba uzdevums Dobeles 
novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam grozījumu izstrādei. Papildus tika nosūtītas vēstules par atzinumu sniegšanu Dobeles novada teritorijas plānojuma grozījumu 1.redakcijai šādām 
institūcijām – AS “Sadales tīkls”, AS “Conexus Baltic Grid” (kopā 30 institūcijām tika prasīts atzinums, no tām 10 institūcijas atzinumu nesniedza) (skatīt 2.tabulu). 

Saskaņā ar 14.10.2014. MK noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 59.punktu – atzinumus par plānošanas dokumentu redakciju institūcijas 
sniedz divu nedēļu laikā no dienas, kas TAPIS publicēts paziņojums par nepieciešamību sniegt atzinumu. Saskaņā ar 14.10.2014. MK noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas 
attīstības plānošanas dokumentiem” 62.punktu – ja institūcija noteiktajā termiņā nav sniegusi atzinumu vai nav informējusi par atzinuma sniegšanas termiņa pagarinājumu, tiek pieņemts, ka tai 
nav publiskas intereses par attiecīgo plānošanas dokumentu. 

2.tabula. Institūciju izsniegto atzinumu kopsavilkums 

Nr. 
p.k. 

Institūcija/ 
saņemšanas datums; Nr. Atzinums Komentārs / darbība 

1. Valsts vides dienests 
Jelgavas reģionālā vides 

pārvalde 
26.05.2017. 

Nr.3.5.-07/759 

Jelgavas reģionālajā vides pārvaldē (turpmāk Pārvalde) ir saņemts un izskatīts iesniegums ar lūgumu 
izsniegt atzinumu par Dobele novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam grozījumu 1.redakciju 
un Vides pārskatu. 
Izvērtējot teritorijas plānojuma grozījumu 1.redakciju, Pārvalde ir secinājusi, ka teritorijas plānojuma 
grozījumi ir izstrādāti atbilstoši MK 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par 
pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 3.3.nodaļas prasībām.  
Pamatojoties uz MK 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas 
attīstības plānošanas dokumentiem” 56.3.punktu Pārvalde dod pozitīvu atzinumu. 
Jelgavas reģionālā Vides pārvalde izvērtēja Vides pārskata projektu, un Pārvaldei nav būtisku 
priekšlikumu pārskata projekta papildināšanai. 

Par teritorijas plānojuma grozījumu 1.redakciju 
sniedz pozitīvu atzinumu. 
Nav būtisku priekšlikumu Vides pārskata projekta 
papildināšanai. 

2. Dabas aizsardzības 
pārvalde 

Pierīgas reģionālā 
administrācija 

13.05.2017. 
Nr.4.8/71/2017-N-E 

Dabas aizsardzības pārvaldes Pierīgas reģionālajā administrācijā (turpmāk - Administrācija) 
2017.gada 20.aprīlī ir saņemts 2017.gada 19.aprīļa iesniegums Nr.2.6./1040, kurā lūgts sniegt 
atzinumu par Dobeles novada teritorijas plānojuma grozījumu 1.redakciju un Vides pārskata projekta 
redakciju. 
Administrācija ir iepazinusies ar Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam grozījumu 
1.redakciju (turpmāk - Plānojums), kā arī ar ietekmes uz vidi stratēģiskā novērtējuma ietvaros 
sagatavoto Vides pārskatu. Administrācija vērš uzmanību uz sekojošiem trūkumiem: 
Vides pārskatā: 
1) Vides pārskata (turpmāk - pārskata) 15.lpp izteikts apgalvojums, ka Dobeles novada ūdenstilpes 

nav piemērotas rekreācijai, nebūtu korekts un pamatots. Dobeles novads ir viens no 
bagātākajiem novadiem Zemgalā, kurā atrodas vairāki ezeri, upes un arī mākslīgi veidotās 
ūdenstilpes. Līdz šim nav pievērsta uzmanība un veikti pasākumi, lai piemērotu šīs teritorijas 

 
 
 
 
 
 
 
 
1) Redakcija labota. 
 
 
 

187



Nr. 
p.k. 

Institūcija/ 
saņemšanas datums; Nr. Atzinums Komentārs / darbība 

rekreācijas vajadzībām. 
2) Pārskata 18.lpp minēts, ka Gaurata ezera ūdens kvalitāte vērtējama kā izcila, tomēr 2015.gada 

pavasarī no krasta atdalījās, un iepeldēja ezerā ūdensaugu sala, kura veidojusies eitrofikācijas jeb 
ezera aizaugšanas procesā. Minētais jaunveidojums padarīja nepievilcīgu publisko peldvietu. 
Pārskatā būtu nepieciešams šo faktu atzīmēt un minēt iespējamos risinājumus ezera attīrīšanai, 
ja tādi ir iespējami. 

3) 21.lpp papildināt Risinājumu un ieteikumu daļu par piesārņojuma no notekūdeņiem novēršanu, 
ka jaunajās apbūvei paredzētajās teritorijās kā obligātu pasākumu nepieciešams noteikt izbūvēt 
komunikācijas, kas nodrošina notekūdeņu centralizētu savākšanu, attīrīšanu un novadīšanu. 

4) 22.lpp. papildināt, ka stacionārās avotu emisijas rodas arī no privātmāju un pagastu apdzīvotajās 
vietās daudzstāvu mājās uzstādītajām autonomajām sadedzināšanas iekārtām. Tā rezultātā 
rodas lokālas gaisa piesārņojuma zonas. 

5) 25.lpp tabulā nav minētas visas slēgtās un rekultivētās izgāztuves Dobeles novadā. Piemēram, 
Annenieku pagastā - Annenieku, Kaķenieku izgāztuves. 

6) 25.lpp iespējams papildināt, ka, lai uzlabotu neapmierinošo situāciju ar sadzīves atkritumu 
nonākšanu dabā, būtu nepieciešama pašvaldības un valsts institūciju stingrāka kontrole, lai 
panāktu sadzīves atkritumu radītāja vai īpašnieka piedalīšanos pašvaldības organizētajā sadzīves 
atkritumu savākšanā noslēdzot attiecīgus līgumus. Veicināt iedzīvotāju vēlmi šķirot atkritumus, 
piemēram, nosakot mazāku samaksu tiem, kuri reāli šķiro atkritumus. Vairāk izvietoti konteineri 
nodrošina vides sakoptību nevis motivē iedzīvotājus atkritumus šķirot. Vienas bioloģiski 
noārdāmo atkritumu kompostēšanas vietas izveidošana visā novadā nemotivēs iedzīvotājus tos 
tur nogādāt. 

7) 32.Ipp. 10.tabulā sadaļā - Teritorijas izmantošanu un aizsardzību regulējošie tiesību akti, pie 
dabas lieguma „Zebrus un Svētes ezers”, sniegta neprecīza informācija par 2006.gada 16.maija 
Ministru kabineta noteikumu Nr.390 „Dabas lieguma „Zebrus un Svētes ezers” individuālie 
aizsardzības un izmantošanas noteikumi” grozījumiem - ir pieņemti jaunāki grozījumi 2012.gada 
20.novembrī, grozījumi Nr.789. 

8) 33.Ipp. zem 10.tabulas sniegts atšifrējums simbolam - *, bet pašā tabulā šis simbols neparādās. 
Simbolam jābūt pie dabas lieguma „Skujaines un Svētaines ieleja” un dabas lieguma „Līvbērzes 
liekņa”. 

9) Pārskatā konstatētas vairākas drukas kļūdas: 34.Ipp. 5.rindkopā un 54.Ipp. 13.punktā - neskaidra 
teikuma uzbūve un izteiksmes forma. Lūdzam pamatot ar faktiem vai pētījumiem tekstā minētos 
apgalvojumus. 

10) 36.Ipp. lūdzam precizēt, ka 2012.gada 18.decembra MK noteikumu Nr.940 „Noteikumi par 
mikroliegumu izveidošanas un apsaimniekošanas kārtību, to aizsardzību, kā arī mikroliegumu un 
to buferzonu noteikšanu” 34.punkts nosaka, ka Dabas aizsardzības pārvalde apkopo un uzkrāj 
informāciju par mikroliegumiem. Īpaši aizsargājamās sugas un biotopa mikrolieguma pieteikuma 
un inventarizācijas anketas, lēmumus par mikrolieguma izveidošanu, aizsardzības un 
apsaimniekošanas prasības, kā arī mikroliegumus raksturojošo informāciju reģistrē 

 
2) Dati no Veselības inspekcijas sagatavotā 
“Pārskats par peldvietu ūdens kvalitāti un 
uzraudzību 2016.gada peldsezonā”. 
 
 
3) Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos 
noteiktas prasības Ūdensapgādei un kanalizācijai. 
 
4) Papildināts. 
 
 
5) Pieejamas informācijas ietvaros tabula 
papildināta. 
6) Papildināts. 
 
 
 
 
 
 
 
7) Precizēts. 
 
 
 
 
8) Precizēts. 
 
 
9) Redakcija labota. 
 
 
10) Precizēts. 
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mikroliegumu, īpaši aizsargājamo sugu, to dzīvotņu un īpaši aizsargājamo biotopu valsts reģistrā. 
Informējam, ka saskaņā ar šo noteikumu 17.punktu institūcija, kura ir saņēmusi pieteikumu 
mikrolieguma izveidošanai (Dabas aizsardzības pārvalde vai Valsts meža dienests), 15 dienu laikā 
nosūta tās rīcībā esošo izveidojamo mikroliegumu raksturojošo informāciju pašvaldībai un zemes 
īpašniekam. Līdz ar to pašvaldības saņem pilnu informāciju sakarā ar mikrolieguma dibināšanu, 
t.sk. arī sugu aizsardzībai. 

11) Pārskata 39.Ipp. nekorekti norādīts MK noteikumu „Noteikumi par nacionālās nozīmes 
lauksaimniecības teritorijām” pieņemšanas datums un numurs, tie tagad ir MK 2013.gada 
28.maija noteikumi Nr.291 „Noteikumi par nacionālās nozīmes lauksaimniecības teritorijām”. 

12) 41.lpp nevar piekrist apgalvojumam, ka novadā nav attīstīta mežsaimniecība un kokrūpniecības 
nozare un tādēļ saimnieciskā darbība nerada draudus sugu un biotopu izdzīvošanai. Apgalvojums 
ir pretrunā ar pēdējā laika pētījumiem mūsu valstī šajā jomā. Arī Dobeles novada teritorijā 
vērojama intensīva mežistrāde gan valsts, gan arī privātajos mežos. 

13) 54.Ipp 12.punktu papildināt, ka vēja ģeneratoru darbība ietekmē arī sikspārņu migrāciju. 
14) Vides pārskatā ir uzsvērta tūrisma infrastruktūras nozīme negatīvās ietekmes mazināšanā, kas 

rodas, palielinoties tūrisma plūsmai (53. un 54.Ipp.). Tomēr Plānojumā, bez plānotajiem 
velomaršrutiem, teritorijas tūrisma infrastruktūrai nav rezervētas un Vides pārskatā nav vērtēta 
šāda risinājuma iespējamā ietekme uz vidi. Turklāt teritorijas plānojuma paskaidrojuma rakstā 
(11.Ipp.) tūrisms ir norādīts kā viens no Dobeles novada attīstības pamatvirzieniem. Tāpēc būtu 
jāizvērtē tūrisma infrastruktūras telpiskais izvietojums un tās ietekme uz vidi. 

Plānojuma grafiskajā daļā: 
1) Saskaņā ar Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 603.punktu grafiskās daļas kartē 

attēlotas arī īpaši aizsargājamo dabas teritoriju funkcionālo zonu robežas, bet plānojuma 
grafiskajā daļā nav norādītas šīs robežas dabas liegumam „Zebrus un Svētes ezers”. 

2) Dobeles novada teritorijas plānojuma grozījumu Grafiskās daļas kartēs kā dižkoki apzīmēti arī 
koki, kas atbilstoši informācijai Dabas datu pārvaldības sistēmā „Ozols” 
(http://ozols.daba.gov.lv/dappub/Life/) norādīti kā potenciālie dižkoki. Par īpaši aizsargājamu ir 
uzskatāms jebkurš koks, kas sasniedzis MK 2010.gada 16.marta noteikumu Nr.264 „Īpaši 
aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” 2.pielikumā 
noteiktos parametrus. 

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos: 
1) Noteikumu 604.1.apakšpunktā nav uzskaitīti visi novada administratīvajā teritorijā esošie dabas 

liegumi, šis saraksts jāpapildina ar dabas liegumu „Skujaines un Svētaines ieleja”, kas atbilstoši 
Vides pārskatā 34.lpp. sniegtajai informācijai, Dobeles novadā aizņem 10 ha lielu platību. 

2) Paskaidrojuma raksta 31.lpp minēts, ka Dabas un apstādījumu teritorijas papildizmantošana 
papildināta ar dārza māju apbūvi, bet Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 
4.9.1.3.apakšnodaļā šis papildizmantošanas veids neuzrādās. 

Saskaņā ar MK 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas 
attīstības plānošanas dokumentiem” 56.3.apakšpunktu un 59.punktu, un MK 2009.gada 2.jūnija 

 
 
 
 
 
 
11) Izlabots. 
 
 
12) Redakcija labota. 
 
 
 
13) Papildināts. 
14) Tūrisma jomas attīstība jāskata vairāku novada 
teritorijā noteiktos funkcionālo zonu atļautajās 
izmantošanās un papildizmantošanās. Kā atsevišķs 
zonējuma veids tūrisms netiek izdalīts. Tūrisms kā 
viens no Dobeles novada attīstības 
pamatvirzieniem ir noteikts arī citos novada 
teritorijas attīstības plānošanas dokumentos, kas 
ņemts vērā teritorijas plānojuma grozījumos. 
1) Izpildīts. 
 
2) Precizēts. 
 
 
 
 
 
 
1) Papildināts. 
 
 
2) Paskaidrojuma raksts labots – Dabas un 
apstādījumu teritorijā (DA) nav plānota 
papildizmantošana – dārza māju apbūve. 
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noteikumu Nr.507 „Dabas aizsardzības pārvaldes nolikums” 3.15.apakšpunktu, Administrācija sniedz 
atzinumu: 
1. Ietekmes uz vidi stratēģiskā novērtējuma ietvaros sagatavotais Vides pārskats ir jāprecizē, ņemot 

vērā norādītos trūkumus. 
2. Jāprecizē Teritorijas izmantošanas un attīstības noteikumi, ņemot vērā norādītos trūkumus. 
3. Plānojumā nav ņemti vērā sekojoši Administrācijas 2016.gada 28.aprīlī sniegtie nosacījumi 

(4.8/46/2016-N-E): 
a) attēlot ar Sosnovska latvāni invadētās platības un ņemt tās vērā plānojuma risinājumos. 

Informācija par Sosnovska latvāņa invadētajām platībām pieejama Valsts augu aizsardzības 
dienesta interneta vietnē: http://karte.vaad.gov.lv/ 

b) izvērtēt rekreācijai un tūrismam piemērotu teritoriju un objektu infrastruktūru, kā arī 
turpmākās attīstības virzienus saistībā ar iepriekš minētajām ainaviski un bioloģiski 
vērtīgajām teritorijām, plānojot dabas vērtības nenoplicinošu tūrisma attīstību. 

4. Mainot Apguldes ciema robežas ņemt vērā, ka zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 
46800050024 atrodas mikroliegums platlapju meža biotopam. 

 
 
1. Vides pārskata projekta redakcijas precizēta 
atbilstoši institūciju sniegtajiem atzinumiem un tiks 
iesniegta Vides pārraudzības valsts birojā. 
2. TIAN precizēti. 
3. Ar Sosnovska latvāņiem invadētās platības 
teritorijas plānojuma grozījumu saistošās daļas 
kartē netiks attēlota, sagatavots tematiskais attēls. 
 
 
 
 
4. Ciema robežas izmaiņas neskar atzinumā minēto 
zemesgabalu. 

3. Valsts kultūras 
pieminekļu aizsardzības 

inspekcija 
18.05.2017. 

Nr.06-06/2338 

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija (turpmāk – Inspekcija) informē, ka Inspekcija 
15.04.2016. vēstulē Nr.06-05/1146 sniegusi nosacījumus Dobeles novada teritorijas plānojuma 
izstrādei (turpmāk – nosacījumi) un 26.04.2017. vēstulē Nr.06-01/1963 paziņojusi par atzinuma par 
teritorijas plānojuma grozījumu 1.redakciju sniegšanas termiņa pagarināšanu. 
Iepazīstoties interneta vietnē www.dobele.lv ar ievietotajiem Dobeles novada teritorijas plānojuma 
grozījumu 1.redakcijas materiāliem, izvērtējot to atbilstību kultūras mantojuma nozari un teritorijas 
attīstības plānošanas dokumentu reglamentējošo normatīvo aktu prasībām, kā arī Inspekcijas 
sniegtajiem nosacījumiem, konstatēts: 
5.1. Funkcionālā zonējuma kartē nav konsekvences funkcionālo zonu noteikšanā kultūras pieminekļu 

teritorijās, piemēram, zemesgabalā, uz kura atrodas Bērzes kapliča (valsts aizsardzības Nr.4875) 
un Bērzes luterāņu baznīca (valsts aizsardzības Nr.4879), daļa ap ēkām noteikta kā apbūves 
teritorija, bet pārējā kā apstādījumu teritorija, kas funkcionāli un telpiski atbalstāma kultūras 
mantojuma aizsardzības aspektā. Savukārt ir kultūras pieminekļi, kuros dabas un apstādījumu 
struktūrai jeb ainaviski nozīmīgām zaļām teritorijām ir noteicošā loma kultūrvēsturiskās vides 
vērtību saglabāšanā, bet to teritorijas tiek noteiktas kā apbūves teritorijas. Piemēram, kultūras 
pieminekļos “Dobeles pilskalns ar priekšpili un viduslaiku pils” (valsts aizsardzības Nr.752), 
“Dobeles senpilsēta” (valsts aizsardzības Nr.753), ”Livonijas ordeņa pilsdrupas” (valsts 
aizsardzības Nr.4903), “Penkules luterāņu baznīca” (valsts aizsardzības Nr.4953) atrodas 
funkcionālajā zonā Publiskās apbūves teritorija P, kur teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumos noteikti dažādi izmantošanas veidi un standartizēti apbūves parametri. Šādas 
unificētā pieeja funkcionālo zonu, īpaši to apbūves parametru noteikšanā, nenodrošina kultūras 
mantojuma pilnvērtīgu aizsardzību un ir pretrunā ar Inspekcijas nosacījumu 2.1. un 2.4.punkta 
prasībām. Tāda plānošanas prakse, ka teritorijai, kurā pastāv atšķirīgi apstākļi, nosaka vienu 
funkcionālo zonu ar standartizētām prasībām apbūvei, ievērojami mazina teritorijas 

 
 
 
 
 
 
 
 
5.1. Ņemot vērā konkrētā valsts aizsargājamā 
kultūras pieminekļa attīstības iespējas, esošo un 
plānoto izmantošanu u.c. nosacījumus ir noteikts 
funkcionālais zonējums Publiskās apbūves teritorija 
(P). Bez funkcionālā zonējumā atļautajiem 
izmantošanas veidiem un parametriem, ir jāņem 
vērā arī TIAN noteiktās prasības kultūras 
pieminekļu aizsardzībā, kā arī normatīvie akti 
kultūras mantojuma aizsardzībā  
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izmantošanas paredzamību un var nonākt pretrunā gan ar kultūras pieminekļu aizsardzības 
normatīvo regulējumu, gan arī ar teritorijas plānošanas principiem, citstarp atklātības un 
interešu saskaņotības principu.  

5.2. Vecapguldes muižas apbūvē esošajā arhitektūras piemineklī “Parks” (valsts aizsardzības 
Nr.4948), kas ir vienota kultūras pieminekļa teritorija ar vienotiem nosacījumiem teritorijas 
izmantošanai kultūras mantojuma aizsardzības aspektā, funkcionālā zonējuma kartē noteiktas 
divas funkcionālās zonas “Dabas un apstādījumu teritorijas” Apguldes ciema robežās un “Meža 
teritorija” ārpus ciema teritorijas, kurās teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos 
(turpmāk – TIAN) ir atšķirīgas prasības atļautajai izmantošanai, tostarp atļauta mežsaimnieciska 
izmantošana, viensētu apbūve, derīgo izrakteņu ieguve u.tml., kas ir pretrunā ar minētā kultūras 
pieminekļa aizsardzības nosacījumiem. 

5.3. Funkcionālajā zonējuma kartēs konstatējamas šādas nepilnības:  
- nav norādīts pieminekļa nosaukums “Upes muižas apbūve” (valsts aizsardzības Nr.4898);  
- vietām maināms attēlotais Annenieku kapliča (valsts aizsardzības Nr.4844) un Annenieku 

luterāņu baznīca (valsts aizsardzības Nr.4845) novietojums, tāpat arī Bērzes kapliča (valsts 
aizsardzības Nr.4875) un Bērzes luterāņu baznīca (valsts aizsardzības Nr.4879) novietojums; 

- precizējams kultūras pieminekļu teritoriju robežu līniju un nosaukumu attēlošanas veids, lai 
šie apzīmējumi būtu skaidri nolasāmi portatīvā datu (PDF) formātā. Piemēram, vietām 
kultūras pieminekļu nosaukumi un to aizsardzības numuri pārsedzas ar citiem 
apzīmējumiem un līdz ar to nav iespējams saprast attēloto informāciju, tāpat arī Dobeles 
vēsturiskā centra teritorijas robeža nav skaidri nolasāma vietās, kur ir noteikta funkcionālā 
zona “Jauktas centra apbūves teritorija”;  

- Dobeles pilsētas teritorijā pie kultūras pieminekļu nosaukumiem ieteicams neattēlot to 
atrašanās vietu adreses, jo attēlotā informācija ir pārblīvēta un kļūst nenolasāma; 

- neprecīzi norādītas vairāku arheoloģisko pieminekļu atrašanās vietas: Avotiņu senkapi 
(valsts aizsardzības Nr.725), Pēkaiņu senkapi (valsts aizsardzības Nr.734), Bāļu – Šķērstaiņu 
senkapi un apmetne (valsts aizsardzības Nr.755), Ošu senkapi (valsts aizsardzības Nr.757), 
Dēliņkalns – pilskalns (valsts aizsardzības Nr.769), Soda kalniņš – nostāstu vieta (valsts 
aizsardzības Nr.771), Laģu apmetne (valsts aizsardzības Nr.772), Jāņogānu senkapi (valsts 
aizsardzības Nr.767), Ķūru senkapi (valsts aizsardzības Nr.775), Grabu kapu senkapi (valsts 
aizsardzības Nr.794), Kaupju senkapi (valsts aizsardzības Nr.795).  

5.4. TIAN 6.pielikumā veicami labojumi tabulas 27.rindā par Kapličas ( valsts aizsardzības Nr.4886) 
aizsargjoslu (aizsardzības zonu), jo tā atrodas ārpus Virkus muižas apbūvei. 67.rindā precizējama 
arhitektūras pieminekļa “Savrupmāja” (valsts aizsardzības Nr.4915) adrese. Minētā pieminekļa 
pareizā adrese ir Miera iela 51. 

5.5. Lai nenonāktu pretrunā ar kultūras pieminekļu aizsardzības prasībām, Inspekcija uzskata, ka, 
nosakāmas apakšzonas aizsargājamos kultūras pieminekļos vai citas prasības TIAN, kas 
nodrošinātu teritorijas plānojuma lietotājiem skaidrību par papildus nosacījumu esamību tajās 
funkcionālajās zonās, kurās atrodas kultūras pieminekļi. 

 
 
 
5.2. Teritorijas plānojuma grozījumos funkcionālais 
zonējums atzinumā minētajā teritorijā netiek 
grozīts, tiek saglabāts, kā noteikts spēkā esošā 
teritorijas plānojumā par ko Valsts kultūras 
pieminekļu aizsardzības inspekcija (VKPAI) 
27.02.2013. sniedza atzinumu Nr.06-06/431. 
VKPAI 15.04.2016. izsniegtajos nosacījumos Nr.06-
05/1146 Dobeles novada teritorijas plānojuma 
grozījumiem nav minēts pārskatīt un grozīt 
noteikto funkcionālo zonējumu valsts aizsargājamo 
kultūras pieminekļu teritorijās. 
5.3.  
- norādīts; 
- izlabots; 
 
 
- līnijas nosaka TAPIS; 
 
 
- iespēju robežas izlabots; 
 
 
- izlabots; 
 
- izlabots. 
 
 
 
5.4. Izlabots. 
 
 
 
5.5. Teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumos ir noteiktas prasības valsts 
aizsargājamo kultūras pieminekļu aizsardzībai. 
Apakšzonējums teritorijas plānojuma grozījumos 
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6. Atzinums par teritorijas plānojuma grozījumu 1.redakciju: 
Inspekcija savas kompetences ietvaros š.g. 16.maijā Teritorijas plānojuma izvērtēšanas komisijā 
izskatīja teritorijas plānojuma redakciju un nolemj: 
6.1. Teritorijas plānojuma grozījumu 1.redakcija precizējama un papildināma, ievērojot 

konstatējošā daļā norādīto. 
6.2. Ja tiek pieņemts pašvaldības lēmums par šīs teritorijas plānojuma redakcijas pilnveidošanu, 

tad tā pilnveidoto redakciju iesniegt Inspekcijā atkārtotai izskatīšanai. Savukārt, ja pilnveidotā 
redakcija tiek precizēta kā galīgā redakcija, tad pirms galīgās redakcijas apstiprināšanas 
lūdzam to iesniegt Inspekcijā atkārtotai izskatīšanai.  

6.3. Kartogrāfiskais materiāls ar precizējamo Dobeles novada arheoloģisko pieminekļu atrašanās 
vietām tiks nosūtīts Sandrai Lasmanei uz iesniegumā norādīto e-pasta 
adresi: sandra.lasmane@dobele.lv. 

6.4. Inspekcija informē, ka šobrīd pēc LR Aizsardzības ministrijas ierosinājuma ir uzsākts process 
pie arhitektūras pieminekļa “Vecapguldes muižas apbūve” (valsts aizsardzības Nr.4946) 
individuālās aizsardzības zonas noteikšanas. Pēc tās apstiprināšanas Inspekcijā informācija tiks 
nosūtīta Sandrai Lasmanei uz iesniegumā norādīto e-pasta adresi: sandra.lasmane@dobele.lv. 
Inspekcija lūdz noteikto individuāli aizsardzības zonu (aizsargjoslu) iekļaut teritorijas 
plānojuma grozījumu precizētajā redakcijā.  

netiek noteikts. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.3. Precizēts 
 
 
6.5. Pieņemts zināšanai. 

4. VAS „Latvijas Valsts ceļi” 
Dobeles nodaļa 

02.05.2017. 
Nr.4.4.6/4879 

VAS „Latvijas Valsts ceļi” Dobeles nodaļa atzīst, ka izstrādātā „Dobeles novada teritorijas plānojuma 
2013.-2025.gadam grozījumu 1.redakcija” atbilst teritorijas plānošanas nostādnēm, kas attiecas uz 
LVC kompetences jautājumiem, kas izsniegti teritorijas plānojuma izstrādāšanai, bet ir sekojoši VAS 
„Latvijas Valsts ceļi” Stratēģijas daļas papildinājumi: 
1. Paskaidrojuma raksta 4.1.pielikuma attēlā ir redzams, ka paredzēts paplašināt Gardenes ciema 

robežu gar autoceļu P97, kas pašlaik nav attēlots izstrādājamā plānojuma grafiskajā daļā. 
Gadījumā, ja Gardenes ciema robežu ir plānots paplašināt, aicinām ņemt vērā LVC 07.04.2016. 
Nr.4.4.6-35 nosacījumu 6)punktu un būvlaidi šajā teritorijā noteikt ne tuvāk par 60m no P97 ass. 

2. TIAN 575.punkts ir jāpapildina ar vēl vienu teikumu — „Jaunas būvniecības ieceres jāsaskaņo ar 
LVC, lai izvērtētu iecerētā objekta ietekmi uz plānoto transporta infrastruktūras objekta 
attīstību”. 

3. TIAN 2.pielikumā ir jākoriģē atsauce no LVS 190-3:1999 uz LVS 190-3:2012. 

 
 
 
 
1. Gardenes ciema robežas nav plānots paplašināt, 
bet gan samazināt. 
 
 
2. Papildināts.  
 
 
3. Atsauce izlabota.  

5. Veselības inspekcija 
Zemgales kontroles 

nodaļa 
19.05.2017. 

5.9-15/11219/ 

SLĒDZIENS - Izvērtējot atbilstību higiēnas prasībām, Veselības inspekcijas Sabiedrības veselības 
uzraudzības un kontroles departamenta Zemgales kontroles nodaļa neiebilst Dobeles novada 
teritorijas plānojuma 2013.- 2025.gadam grozījumu 1.redakcijas un Vides pārskata risinājumiem. 
REKOMENDĀCIJAS - Veselības inspekcija ierosina iedzīvotāju veselīga dzīvesveida veicināšanai plānot 
pašvaldības teritorijā esošo peldvietu attīstību, veicināt drošu un kvalitatīvu peldvietu izveidošanu, 
izvērtējot pašvaldības teritorijā esošo peldvietu apmeklējumu tendences un iespējas nepieciešamo 
labiekārtojumu nodrošināšanai peldvietās. 

Veselības inspekcijas Sabiedrības veselības 
uzraudzības un kontroles departamenta Zemgales 
kontroles nodaļa neiebilst Dobeles novada 
teritorijas plānojuma 2013.- 2025.gadam grozījumu 
1.redakcijas un Vides pārskata risinājumiem. 

6. AS „Latvenergo” 
datumu skatīt dokumenta 

Atbildot uz 2017.gada 19.aprīļa vēstuli Nr.2.6./1041, informējam, ka AS „Latvenergo”, izskatot TAPIS Nav iebildumu attiecībā par AS „Latvenergo” 
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paraksta laika zīmogā 
reģistrācijas numuru skatīt 

pievienotajā failā 

sistēmā š.g. 6.aprīlī publicētos Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam grozījumu 
materiālus (Dobeles novada pašvaldības lēmums, protokols Nr.72/3), nav iebildumu attiecībā par AS 
„Latvenergo” nekustamajiem īpašumiem, sakaru būvju un pazemes elektronisko sakaru tīklu līnijām. 
Pievēršam uzmanību tam, ka sākot no 2016.gada 1.oktobra, AS „Latvenergo” sniedz nosacījumus un 
atzinumus tikai attiecībā par tās īpašumā esošiem ražošanas objektiem (elektrostacijām), 
telekomunikāciju tīkliem, kā arī nekustamajiem īpašumiem.  
Nosacījumus un atzinumus attiecībā par AS „Sadales tīkls” 0,4-20 kV sprieguma elektrotīkliem ir 
jāpieprasa no šo elektrotīklu īpašnieka AS „Sadales tīkls” (Šmerļa ielā 1, Rīga, LV-1160; e-pasts: 
st@sadalestikls.lv). 

nekustamajiem īpašumiem, sakaru būvju un 
pazemes elektronisko sakaru tīklu līnijām. 

7. AS „Sadales tīkls” 
datumu skatīt dokumenta 

paraksta laika zīmogā 
reģistrācijas numuru skatīt 

pievienotajā failā 
 

AS „Sadales tīkls” ir iepazinies ar Dobeles novada teritorijas plānojumu un ir sekojošs atzinums: 
1. Izstrādātajā Dobeles novada teritorijas plānojumā nav ņemti vērā AS „Latvenergo” vēstulē „Par 

nosacījumiem Dobeles novada teritorijas plānojuma izstrādei” sadaļā AS „Sadales tīkls” sniegtie 
nosacījumi un nav iekļauta informācija, kuru AS „Sadales tīkls” lūdza iekļaut plānojumā. 

2. AS „Sadales tīkls” nepiekrīt Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu sadaļas 3.2.3. 
„Elektroapgāde un alternatīvā energoapgāde” p.131. redakcijai: 

 „Lauku apvidū elektriskos tīklus ar spriegumu līdz 20 kV jāizbūvē kabeļu līnijās, atsevišķos, tehniski 
ekonomiski pamatotos gadījumos atļauts ierīkot alumīnija kailvadu vai izolētu vadu gaisvadu līnijas. 
Zemsprieguma (0,4 kV) tīklus atļauts izbūvēt ar kabeļu līnijām vai tehniski pamatotos gadījumos ar 
piekarkabeli.” 
Prasības elektroapgādes tīklu izvietojumam nosaka MK 2014. gada 30. septembra noteikumi Nr.574 
„Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums", kuros nav noteikti 
ierobežojumi elektrisko tīklu līdz 20 kV izbūvei lauku apvidū. MK noteikumi Nr.574 „Noteikumi par 
Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14 „Inženiertīklu izvietojums” nosaka: 
„Pilsētu un ciemu četrstāvu un augstāku dzīvojamo ēku apbūves teritorijās elektroapgādes tīklus ar 
spriegumu līdz 20 kV izbūvē kā pazemes kabeļlīnijas. Elektroapgādes tīklu izbūve ar gaisvadu līnijām 
ir pieļaujama, ja šāds risinājums ir tehniski un ekonomiski pamatots un ja tiek ievērotas pieļaujamās 
elektromagnētiskā lauka robežvērtības līdz ēku robežai.” 
3. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu sadaļā 3.2.3. „Elektroapgāde un alternatīvā 
energoapgāde” nav iekļautas prasības darbiem aizsargjoslās gar elektriskajiem tīkliem:  
“Veicot jebkādus darbus / darbības aizsargjoslās gar elektriskajiem tīkliem ar nominālo spriegumu 
līdz 20 kilovoltiem, kuru dēļ nepieciešams objektus aizsargāt no bojājumiem, pārbūvēt vai pārvietot, 
aizsardzības, pārbūves vai pārvietošanas darbus jāveic pēc saskaņošanas ar attiecīgā objekta 
īpašnieku” (Elektrības iela 10, Jelgava, LV-3001). 
4. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu sadaļā 7.5. „Prasības detālplānojumiem” 
nav iekļautas AS „Sadales tīkls” prasības:  
“Izstrādājot detālplānojumu, nepieciešams parādīt esošo 20(10)kV un 0,4kV EPL (gaisvadu un 
kabeļlīniju) un 20(10)/0,4kV transformatora punktu, sadales punktu, sadalņu, esošo un projektējamo 
ēku pievadu atrašanās vietas, inženierkomunikāciju koridorus ar ēkas funkcionēšanai 
nepieciešamajām inženierkomunikācijām, jāattēlo esošo un plānoto elektroapgādes objektu 

 
1. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos 
netiek nosaukti konkrēti normatīvie akti un 
pārrakstītas tajos noteiktās prasības. 
2. Dzēsts. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Iekļauts. 
 
 
 
 
 
4. Iekļauts. 
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aizsardzībai un ekspluatācijai paredzētās un noteiktās aizsargjoslas. Minēto aizsargjoslu attēlošanai 
izmantot attiecīgo kartes mērogu”. 
5. Teritorijas plānojuma grafiskajā daļā nav attēlots zemsprieguma (0,23-0,4kV) elektrolīniju 
izvietojums Dobeles novadā. 

 
AS „Sadales tīkls” sniegs pozitīvu vērtējumu par izstrādāto Dobeles novada teritorijas plānojumu pēc 
visas augstāk minētās informācijas iekļaušanas. 

 
 
5. Mēroga noteiktības dēļ zemsprieguma 
elektrolīnijas netiek attēlotas funkcionālā 
zonējuma kartē, bet tematiskā attēlā. 

8. AS „Augstsprieguma 
tīkls” 

03.05.2017. 
Nr.50SA10-08-1111 

Atbildot uz vēstuli AS „Augstsprieguma tīkls” informē, ka Dobeles novada teritorijas plānojums būs 
atzīstams par pieņemamu pēc 23.03.2016 vēstulē 50SA10-08-737 nosacījumu izpildes. 

Atzinums vispārīgs, nav precīzi norādīts, kas nav 
izpildīts. 
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos 
netiek nosaukti konkrēti normatīvie akti un 
pārrakstītas tajos noteiktās prasības. 

9. AS „Latvijas  Gāze” 
Gāzapgādes attīstības 

departaments 
02.05.2017. 

Nr.27.4-1/1050 

Atbildot uz 19.04.2017. vēstuli Nr.2.6./1041 par atzinumu izstrādātajai Dobeles novada teritorijas 
plānojuma redakcijai (turpmāk - Teritorijas plānojums), AS „Latvijas Gāze” informē, ka ir iepazinusies 
ar izstrādāto Teritorijas plānojumu. 
Teritorijas plānojumam lapa: 

− „Dobeles novada Dobeles pilsētas funkcionālā zonējuma karte”, 
− „Dobeles novada teritorijas funkcionālā zonējuma karte” 

saskaņotas un nav iebildumu Teritorijas plānojuma tālākai apstiprināšanai pašvaldībā. 
Detalizētu informāciju un precizētas esošo un plānoto sadales gāzesvadu un to iekārtu novietnes, kā 
arī to ekspluatācijas un drošības aizsargjoslas uzrādīt detālplānojumos, kā arī izstrādājot 
topogrāfiskos plānus, ielu, ceļu, jaunbūvju, rekonstrukciju un inženierkomunikāciju tehniskos 
projektus. 
Veicot ēku un inženierkomunikāciju projektēšanu un būvniecības darbus, nepieciešams ievērot 
Aizsargjoslu likumā noteiktās ekspluatācijas un drošības aizsargjoslas ap sadales gāzesvadu sistēmām 
un to iekārtām. 
Informējam, ka Dobeles novada teritorijā atrodas pārvades gāzesvadi un to iekārtas. Lūdzam 
pieprasīt atzinumu no AS „Conexus Baltic Grid”, Aristīda Briāna ielā 6, Rīga, LV-1001. 

Grafiskā daļa saskaņota un nav iebildumu 
teritorijas plānojuma grozījumu tālākai 
apstiprināšanai. 

10. AS „Conexus Baltic Grid” 
19.05.2017. 

Nr.21-3-2-2/674 

Atbildot uz 2017.gada 08.maija vēstuli Nr.2.7./1156 par atzinuma sniegšanu izstrādātajai Dobeles 
novada teritorijas plānojuma 1.redakcijai, AS „Conexus Baltie Grid” Gāzes pārvade informē, ka ir 
iepazinusies ar izstrādāto teritorijas plānojuma 1.redakciju. 
Teritorijas plānojumā ir sniegts objektīvs informatīvais materiāls par Dobeles novada teritorijas 
pašreizējo un plānoto izmantošanu, noteikti teritorijas attīstības mērķi, uzdevumi un to izpildes 
secība. 
Dobeles novada teritorijas plānojumā iesakām iekļaut šādus papildinājumus: 

• Grafisko sadaļu jāpapildina ar esošiem pretkorozijas elektroķīmiskās aizsardzības stacijas 
(turpmāk tekstā KAS) Nr.3, KAS-4, KAS gāzes regulēšanas stacijā (turpmāk tekstā GRS) 
„Dobele”, KAS „GRS Nākotne”, KAS „GRS Dzirkstele” anodu zemējumu un anodu kabeļi 

 
 
 
 
 
 
 
- Izpildīts. 
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novietnēm, kā arī to ekspluatācijas aizsargjoslām atbilstoši Aizsargjoslu likuma 16 un 22 
pantam. 

• Paskaidrojuma rakstā grozījumu 1.redakcijā: 
1) 2013.gada paskaidrojuma rakstā, punkts 2.8.6. attēls ir jāprecizē vai jāizslēdz frāze par 

gāzesvadu; 
2) 2013.gada paskaidrojuma rakstā, punktā 2.9.1., ekspluatācijas iecirkņa „Gāzes transports” 

vietā noteikt AS „Conexus Baltie Grid” Gāzes pārvade, norādīt pārvades gāzesvadu 
ekspluatācijas un drošības aizsargjoslas, GRS „Nākotne”, GRS „Dobele”, GRS „Dzirkstele” un 
GRS ekspluatācijas un drošības aizsargjoslas, kā arī ietvert informāciju par KAS, anodu 
zemējumiem, anodu kabeļiem, sakaru kabeļus un to ekspluatācijas aizsargjoslas. 

Informāciju par esošiem pārvades gāzesvadiem, GRS un to iekārtām var saņemt Gāzes pārvade, Stigu 
ielā 14, Rīgā, pārvade@conexus.lv. 
Izstrādāto Dobeles novada teritorijas plānojuma grozījumu 1.redakciju iesniegt izdrukas vai CD 
formātā AS „Conexus Baltic Grid” Gāzes pārvades atzinuma saņemšanai. 
Atzinums Dobeles novada teritorijas plānojuma grozījumiem 1.redakcijai tiks izsniegts pēc iepriekš 
minēto papildinājumu izpildes. 

 
 
 
Spēkā esošā novada teritorijas plānojuma 2013.-
2025.gadam Paskaidrojuma raksts, izstrādājot 
teritorijas plānojuma grozījumus, netiek grozīts, 
bet ir sagatavots Paskaidrojuma raksts. Teritorijas 
plānojuma grozījumu risinājumu apraksts, kurā ir 
izstrādāta 3.5.apakšnodaļa Precizējumi teritorijas 
plānojuma Paskaidrojuma rakstā 2013.-
2025.gadam.  
 

11. Valsts SIA „Zemkopības 
ministrijas nekustamie 

īpašumi” 
Zemgales reģiona 

meliorācijas nodaļa 
28.04.2017. 

Nr.Z/1-14/806-e 
 

Valsts SIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” (turpmāk – ZMNĪ) Zemgales reģiona 
meliorācijas nodaļa 2017.gada 20.aprīlī ir saņēmusi un izskatījusi Dobeles novada pašvaldības 
2017.gada 19.aprīļa vēstuli par atzinuma sniegšanu Dobeles novada teritorijas plānojuma grozījumu 
1.redakcijai.  Šajā sakarā sniedzam sekojošu informāciju: 

- Ir veikta valsts nozīmes ūdensnoteku precizēšana (uz 2016.gada 1.decembri), līdz ar to 
pievienojam precizēto valsts nozīmes ūdensnoteku sarakstu Dobeles novadam. 

- Meliorācijas objektu projektu dokumentācija, valsts nozīmes ūdensnoteku materiāli un 
drenāžas nospraudumu materiāli ir ZMNĪ pārziņā. Tehniskās dokumentācijas glabātuve 
atrodas Dobeles sektora biroja telpās Liepājas šosejā 29, Dobelē. Informācija pieejama arī 
VSIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Meliorācijas digitālajā kadastrā interneta 
adresē: www.melioracija.lv. Meliorācijas digitālais kadastrs ir izstrādes procesā, tā 
informācija tiek papildināta. 

Izskatot Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam grozījumu izstrādes 1.redakcijai 
dokumentus un materiālus, konstatētas nepilnības, kā arī veicami papildinājumi: 

- Dobeles novada teritorijas plānojuma plāna grafiskajā daļā (Dobeles novada funkcionālā 
zonējuma kartē) nevar identificēt konkrētas valsts nozīmes regulētās ūdensnotekas (vai nu 
tām nav nosaukumi vispār, vai arī šie nosaukumi atšķiras no valsts nozīmes ūdensnoteku 
Meliorācijas digitālajā kadastrā esošā). 

-  Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam grozījumos „Vides pārskatā” 
teksta daļā lūdzam iekļaut datus no precizētajiem (2016.gada 1.decembris) valsts nozīmes 
ūdensnoteku sarakstiem, kā arī dažādās teksta daļās operēt ar vienādiem jēdzieniem un 
skaitliskajiem rādītājiem.   

-  Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam grozījumos „Teritorijas 

 
 
 
 
- Ņemts vērā.  
 
- Pieņemts zināšanai. 
 
 
 
 
 
 
 
- Izmantota aktuālā LĢIA topogrāfiskā karte, kura 
netiek labota. 
 
 
- Izlabots. 
 
 
 
- Iekļauts. 
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izmantošanas un apbūves noteikumi” nav norādes par to, ka jāizņem tehniskie noteikumi 
ZMNĪ plānojot jebkādu būvju un inženierkomunikāciju būvniecību, pārvietošanu un pārbūvi, 
kā arī derīgo izrakteņu ieguvi, meža un kokaugu stādījumu ieaudzēšanu meliorētā zemē, kā 
arī citas darbības, kas var radīt meliorācijas sistēmu darbības traucējumu, ekspluatācijas 
aizsargjoslās ap meliorācijas būvēm. 

-  Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam grozījumos „Teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumos” pie prasībām meliorācijas sistēmu uzturēšanai un 
ierīkošanai 239.punktā precizēt jēdzienu par meliorācijas grāvju pārprojektēšanas un 
pārbūves slēdziena sniedzēja kvalifikāciju (mūsuprāt, atzinumu var sniegt meliorācijas 
sistēmas projektētājs). 

Lai nodrošinātu iepriekšminēto, ievērojami, sekojoši likumdošanas akti: 
− 2010.gada 14.janvārī pieņemtais Meliorācijas likums; 
− 2014.gada 16.septembra MK noteikumi Nr.550 „Hidrotehnisko un meliorācijas būvju 

būvnoteikumi”; 
− 2010.gada 3.augusta MK noteikumi Nr.714 „Meliorācijas sistēmas ekspluatācijas un 

uzturēšanas noteikumi”; 
− 2012.gada 2.maija MK noteikumi Nr.306 „Noteikumi par ekspluatācijas aizsargjoslas ap 

meliorācijas būvēm un ierīcēm noteikšanas metodiku lauksaimniecībā izmantojamās zemēs 
un meža zemēs”; 

− 2010.gada 13.jūlija MK noteikumi Nr.623 „Meliorācijas kadastra noteikumi”; 
− 2010.gada 6.jūlija MK noteikumi Nr.612 „Kārtība, kādā nosakāmi un atlīdzināmi zaudējumi, 

kas saistīti ar meliorācijas sistēmu bojāšanu, iznīcināšanu vai izmantošanas tiesību 
ierobežošanu”; 

− 2010.gada 10.augusta MK noteikumi Nr.755 „Koplietošanas meliorācijas sistēmas 
būvniecības, ekspluatācijas un uzturēšanas izmaksu aprēķina, to sadales un norēķinu 
kārtība”; 

− 2015.gada 30.jūnija MK noteikumi Nr.329 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 224 - 
15 „Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves””. 

Pielikumā: 1. Valsts nozīmes ūdensnoteku saraksts uz 3 lapām. 

 
 
 
 
 
- Izlabots. 
 

12. Valsts meža dienests 
Zemgales virsmežniecība 

19.05.2017. 
Nr.VM7.7-7/427 

Atbildot uz Dobeles novada pašvaldības administrācijas iesūtīto vēstuli, konstatēts, ka kopumā 
Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025. gadam grozījumu pilnveidotā redakcija un Vides 
pārskata projekts atbilst spēkā esošiem meža nozares normatīvajiem aktiem un vides aizsardzības 
nosacījumiem. 

Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025. 
gadam grozījumu redakcija un Vides pārskata 
projekts atbilst spēkā esošiem meža nozares 
normatīvajiem aktiem un vides aizsardzības 
nosacījumiem. 

13. AS „Latvijas Valsts meži” 
Zemgales reģions 

datumu skatīt 
dokumenta paraksta 

Sakarā ar to, ka Zemgales mežsaimniecība ir pārsaukta par Zemgales reģionu un Zemgales 
mežsaimniecības meža apsaimniekošanas plāna kopsavilkums pārsaukts par Zemgales reģiona meža 
apsaimniekošanas plāna publisko daļu, lūdzam veikt izmaiņas Vides pārskata vairākās nodaļās:  
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laika zīmogā 
reģistrācijas numuru 

skatīt dokumenta 
pielikumā 

33.lpp. labot uz izceltajā tekstā redzamajiem nosaukumiem - Dabas liegums „Līvbērzes liekņa” 
atrodas divos novados, taču tā lielākā daļa atrodas Dobeles novadā (Jaunbērzes pagastā), t.i., 119,4 
ha no lieguma kopējās platības, un tikai 24,6 ha atrodas platībā Jelgavas novada Līvbērzes pagastā. 
Dabas liegumā ir viens tiesiskais valdītājs – AS „Latvijas Valsts meži” Zemgales reģions. 
 
35.lpp. Zebrus ezera austrumu krastā (Bikstu pagastā) izvietota AS „Latvijas Valsts meži” Zemgales 
mežsaimniecības atpūtas bāze – svītrot šo teikuma daļu, jo atpūtas bāze ir likvidēta, šeit atrodas 
atpūtas vieta. 
 
40.lpp.labot uz izceltajā tekstā redzamajiem nosaukumiem - Meža apsaimniekošanas funkciju izpildi 
realizē AS „Latvijas Valsts meži” Zemgales reģions.  
Zemgales reģiona teritorijā tiek apsaimniekotas arī četras derīgo izrakteņu ieguves atradņu 
teritorijas. 
Saskaņā ar AS „Latvijas Valsts meži” Zemgales reģiona „Meža apsaimniekošanas plāna publisko daļu 
2015.–2019.gadam”, jaunu derīgo izrakteņu atradņu izstrāde nav plānota. 

- Izlabots. 
 
 
 
 
- Dzēsts. 
 
 
 
- Izlabots. 
 
 
 
- Pieņemts zināšanai. 

14. Latvijas Ģeotelpiskās 
informācijas aģentūra 

12.05.2017. 
Nr.305/7/1-12/399 

Informējam, ka Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra (turpmāk - LĢIA), gatavojot atbildi uz 
Dobeles novada pašvaldības 2017.gada 19.aprīļa vēstuli Nr.2.6./1041, nebija ņēmusi vērā Teritorijas 
attīstības plānošanas informācijas sistēmā publicētās Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-
2025.gadam grozījumu 1.redakcijas materiālus, kas ir publiskajā apspriešanā, tāpēc atsaucam LĢIA 
2017.gada 8.maija vēstuli Nr.294/7/1-12e/399 un sniedzam atkārtotu atzinumu, izvērtējot Teritorijas 
attīstības plānošanas informācijas sistēmā https://geolatvija.lv/geo/tapis3#document_1082 
publicētos teritorijas plānojuma materiālus. 
Plānojuma grafiskā daļa ir sagatavota atbilstoši MK 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 
„Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” prasībām un ir daļēji 
ievēroti Dobeles novada pašvaldībai sniegtie 2016.gada 8.aprīlī LĢIA vēstulē Nr. 239/1.1-14.2e/276 
sniegtie nosacījumi. 
Sagatavojot teritorijas plānojuma gala redakciju, lūdzam novērst konstatētās nepilnības: 
1. Abās teritorijas plānojuma grafiskās daļas kartēs norādīt korektu Latvijas Ģeotelpiskās 

informācijas aģentūras nosaukumu, izmantotās topogrāfiskās kartes M 1: 10 000 nosaukumu un 
Latvijas 1992.gada ģeodēzisko koordinātu sistēmas LKS-92 TM nosaukumu. 

2. Saskaņā ar Aizsargjoslu likuma VI nodaļas 33.panta 6.punktu, iznīcinātajiem ģeodēziskajiem 
punktiem aizsargjosla nav jāievēro, tāpēc tie Valsts ģeodēziskā tīkla punktu sarakstā nav 
jāiekļauj. Tāpat iznīcinātie punkti nav jāattēlo grafiskajā pielikumā. 

3. Teritorijas plānojuma teksta daļā nav iekļauts Vietējā ģeodēziskā tīkla punktu saraksts. 
Informāciju par vietējā ģeodēziskā tīkla punktiem ir jāsaņem pašvaldībā pie atbildīgā darbinieka par 
vietējo ģeodēzisko tīklu. Par vietējo ģeodēzisko tīklu atbildīgo personu saraksts ir publicēts LĢIA 
pakalpojumu lapā sadaļā Ģeodēzija/Informācija par vietējo tīklu, (adrese: http://map.lgia.gov.lv/.) 
Ja nav veikta vietējā ģeodēziskā tīkla apzināšana, tad plānojumam jāpievieno vietējā ģeodēziskā tīkla 
punktu saraksts no Vietējās ģeodēziskā tīkla datubāzes, kurai piekļuve ir tikai par vietējo ģeodēzisko 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Izlabots. 
 
 
2. Labots Teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumu 13.pielikums. 
 
3. Papildināts Teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumu 13.pielikums ar vietējo ģeodēziskā tīkla 
punktu sarakstu. 
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tīklu atbildīgajam darbiniekam. 
Aktuālā informācija par LĢIA produktiem un pakalpojumiem, kā arī Vietvārdu datubāze un Valsts 
ģeodēzisko tīklu datubāze, pieejama mājas lapā http://map.lgia.gov.lv/. Aktuālie LĢIA ģeotelpiskie 
pamatdati skatāmi Karšu Pārlūkā http://kartes.lgia.gov.lv/.  

15. VSIA „Latvijas vides, 
ģeoloģijas un 

meteoroloģijas centrs” 
27.04.2017. 
Nr.4-6/577 

Atsaucoties uz 2017.gada 19.aprīļa vēstuli Nr.2.6./1041, VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un 
meteoroloģijas centrs” (turpmāk LVĢMC), sniedz atzinumu, ka LVĢMC nosūtītā informācija Dobeles 
novada pašvaldībai 2016.gada 1 2 . aprīļa vēstulē Nr.4-6/652 par nosacījumiem valsts nozīmes 
monitoringa staciju un to aizsargjoslu izvietojumu Dobeles novada administratīvajā teritorijā, 
Dobeles novada teritorijas plānojuma grozījumu 1.redakcijā ir iekļauta daļēji. Izvērtējot Dobeles 
novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam 1.redakciju, LVĢMC secina, ka būtu jāveic sekojošas 
korekcijas:  
• Dobeles novada funkcionālā zonējuma kartē monitoringa staciju izvietojums norādīts precīzi, 

taču, lūdzam, izveidot jaunu apzīmējumu meteoroloģiskai valsts tīkla novērojumu stacijai 
„Dobele”, jo pašlaik tā ir atzīmēta kā pazemes ūdeņu valsts monitoringa stacija. Ieteikums: pie 
apzīmējumiem norādīt meteoroloģiskās un pazemes ūdeņu novērojumu stacijas nosaukumus, kā 
arī pazemes ūdeņu monitoringa stacijas urbumu numurus, kas atvieglotu novērojuma staciju un 
urbumu atrašanās identificēšanu. 

Pielikumā: Informācija par novērojumu stacijām, to izvietojumu, koordinātām un aizsargjoslām-1 
lapa. 

Dobeles novada teritorijas plānojuma grozījumi 
tiek izstrādāti, izmantojot Teritorijas attīstības 
plānošanas informācijas sistēmu (TAPIS), kur 
Grafiskās daļas izstrādei ir noteikta ģeotelpisko 
datu struktūra un saturs. 
Meteoroloģisko valsts tīkla novērojumu stacijai un 
pazemes ūdeņu valsts monitoringa stacijai ir doti 
dažādi atribūtu lauku “kodi” un viens 
simbolizējums.  
Izstrādājot Grafisko daļu datorprogrammā ir 
iespējams katram objektam attēlot savu 
apzīmējumu, bet tas rada nesakritības teritorijas 
plānojuma saistošajā daļā, kas ir skatāma pdf. 
formātā un valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas 
portālā ĢeoLatvija. 

15.1. VSIA „Latvijas vides, 
ģeoloģijas un 

meteoroloģijas centrs” 
12.05.2017. 
Nr.4-6/654 

Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs (turpmāk - LVĢMC), papildinot LVĢMC 
27.04.2017. atbildes vēstuli Nr.4-6/577, sniedz papildus komentārus 19.04.2017. vēstulei 
Nr.2.6./1041 par atzinuma sniegšanu Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam 
grozījumu 1.redakcijai. 
LVĢMC ir izskatījis Dobeles novada tīmekļa vietnē www.dobele.lv pieejamos dokumentus par 
Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam grozījumu 1.redakciju — Paskaidrojuma 
rakstu, Vides pārskatu, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus (grozījumu 1.redakcija), 
Dobeles novada funkcionālā zonējuma karti, Dobeles pilsētas funkcionālā zonējuma karti. 
Informējam, ka Vides pārskatā iekļautajā informācijā par ūdeņu apsaimniekošanas jautājumiem 
(16.lpp. un tālāk) ir izmantota informācija no Lielupes upju baseinu apsaimniekošanas plāna 2009.-
2015.gadam, savukārt šobrīd spēkā esošs un apstiprināts ir Lielupes upju baseinu apsaimniekošanas 
plāns 2016.-2021.gadam, kurā iekļauta atjaunota informācija par ūdeņu kvalitāti. Tāpat LVĢMC 
tīmekļa lapā www.lvgmc.lv (http://lvgmc.lv/lapas/vide/udens/udens-kvalitate/udens-kvalitate?id=l 
100&nid=433) ir pieejami jaunāki Pārskati par virszemes un pazemes ūdeņu stāvokli, kā norādīts 
atsaucēs izstrādātajā Vides pārskatā. 
Teritorijas plānojuma grozījumu 2013.-2025.gadam redakcijā 1.0. Teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumos 5.lpp. iekļautajā definīciju skaidrojumā iesakām definīciju "applūstoša 
teritorija" izteikt sekojošā redakcijā: "Applūstoša teritorija - sauszemes teritorija, kas pakļauta 
applūšanas riskam vismaz reizi 10 gados (plūdu varbūtība ir 10% vai mazāk)". Atbilstoši Aizsargjoslu 

 
 
 
 
 
 
 
 
Vides pārskata gala redakcijā iestrādāti aktuālie 
dati. 
 
 
 
 
 
Izlabots. 
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likumam, applūstošā teritorija ir ūdensteces ielejas vai ūdenstilpes ieplakas daļa, kura palos vai 
plūdos pilnīgi vai daļēji applūst un kuras platums ūdensteces vai ūdenstilpes aizsardzības nolūkos 
tiek noteikts vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā. 

16. VAS „Latvijas Dzelzceļš” 
13.05.2017. 

Nr.DN-6.3.1/245-2017 

VAS „Latvijas dzelzceļš” ir izskatīts Dobeles novada pašvaldības 19.04.2017. iesniegums Nr.2.6./1041 
par atzinuma sniegšanu Dobeles novada teritorijas plānojuma grozījumu 1.redakcijai 
Izvērtējot mājaslapā www.dobele.lv pieejamo teritorijas plānojuma grozījumu 1.redakciju, 
neiebilstam pret plānojuma risinājumiem, bet topogrāfiskā plāna pamatnē norādītie ceļi dzelzceļa 
zemes nodalījuma joslā nevar būt par pamatu piebraucamā ceļa servitūta ierīkošanai. 

Neiebilst plānojuma risinājumiem. 

17. Jelgavas novada 
pašvaldība 

13.05.2017. 
Nr.JNP/3-18/17/169 

Atbildot uz 2017.gada 19.aprīļa vēstuli Nr.2.6./1041 par atzinuma sniegšanu Dobeles novada 
teritorijas plānojuma grozījumu 1.redakcijai, informējam, ka Jelgavas novada pašvaldības speciālisti 
ir iepazinušies ar Dobeles novada teritorijas plānojuma grozījumu 1.redakcijas dokumentiem un 
sniedz pozitīvu atzinumu. 

Sniedz pozitīvu atzinumu. 

18. Auces novada pašvaldība  
09.05.2017. 

Nr.ADM-3-9/376 

Auces novada pašvaldība ir saņēmusi Dobeles novada pašvaldības 19.04.2017. vēstuli Nr. 2.6./1041-
ar lūgumu sniegt atzinumu par Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.- 2025.gadam grozījumu 
1.redakciju un Vides pārskata projekta redakciju. 
Auces novada pašvaldība ir iepazinusies un izvērtējusi Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-
2025.gadam grozījumu 1.redakcijas materiālus un Vides pārskata projektu un informē, ka Auces 
novada pašvaldībai iebildumu nav. 

Auces novada pašvaldībai iebildumu nav. 

19. Tukuma novada dome 
16.05.2017. 

Nr.6-15/2580/1767 

Tukuma novada Dome ir saņēmusi vēstuli ar lūgumu sniegt atzinumu par Dobeles novada teritorijas 
plānojuma 2013.-2025.gadam grozījumu 1.redakciju un Vides pārskata projektu. 
Esam iepazinušies ar izstrādāto Dobeles novada teritorijas plānojuma grozījumu 1.redakciju un Vides 
pārskata projektu. Pret izstrādāto plānojuma 1.redakciju un Vides pārskatu iebildumu nav. Atzinīgi 
vērtējam, ka esat paredzējuši iespēju nākotnē arī Jūsu novadā veicināt atjaunojamo energoresursu 
izmantošanu, savienojot to ar lauksaimniecisko ražošanu. 

Tukuma novada domei pret izstrādāto plānojuma 
1.redakciju un Vides pārskatu iebildumu nav. 

20. Jaunpils novada dome 
08.05.2017. 
Nr.8-3/289  

Jaunpils novada dome ir iepazinusies ar 19.04.2016. vēstuli Nr.2.6./1041 un Dobeles novada 
teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam grozījumu 1.redakcijas materiāliem un saskaņā ar 
14.10.2014. MK noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas 
dokumentiem” 59.punktu un 85.punktu informē, ka Jaunpils novada domei nav iebildumi par 
izstrādāto Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam grozījumu 1.redakciju. 

Jaunpils novada domei nav iebildumi par izstrādāto 
Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-
2025.gadam grozījumu 1.redakciju. 

21. Valsts ugunsdzēsības un 
glābšanas dienests 
Zemgales reģiona 

brigādes Dobeles daļa 

Nav sniegusi atzinumu. - 

22. Zemgales plānošanas 
reģions 

Nav sniegusi atzinumu. - 

23. SIA „Lattelecom” Nav sniegusi atzinumu. - 
24. SIA „Tele 2” Nav sniegusi atzinumu. - 
25. SIA „Latvijas mobilais Nav sniegusi atzinumu. - 
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Nr. 
p.k. 

Institūcija/ 
saņemšanas datums; Nr. Atzinums Komentārs / darbība 

telefons” 
26. SIA „BITE Latvija” Nav sniegusi atzinumu. - 
27. SIA „Dobeles Enerģija” Nav sniegusi atzinumu. - 
28. SIA „Dobeles Ūdens” Nav sniegusi atzinumu. - 
29. Brocēnu novada 

pašvaldība 
Nav sniegusi atzinumu. - 

30. Tērvetes novada 
pašvaldība 

Nav sniegusi atzinumu. - 

 

Sanāksmē nolemts: veikt redakcionālus kļūdu labojumus un apstiprināt Dobeles novada teritorijas plānojuma grozījumus.  
 
 
 Sanāksme slēgta: plkst. 17.00 
 
Pielikumā: Sanāksmes reģistrācijas lapa. 
 
 
Izstrādes vadītājs        /paraksts/   S.Lasmane 
 
SIA “Reģionālie projekti” teritorijas plānojuma izstrādes projekta vadītājs  /paraksts/   A.Veinberga 
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6. PRIVĀTPERSONU IESNIEGTIE PRIEKŠLIKUMI, KAS SAŅEMTI PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS 
LAIKĀ NO 13.04.2017. LĪDZ 18.05.2017., UN PAŠVALDĪBAS ATBILDES VĒSTULES 

 
 

Iesniegumi tika izskatīti publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu 
izskatīšanas sanāksmē 2017.gada 31.maijā, sanāksmes protokolā 1.tabula. Privātpersonu iesniegto 
priekšlikumu apkopojums, iesniegumu iesniedzējiem tika izsūtītas Dobeles novada pašvaldības 
atbildes vēstules (iesniegumus un atbildes vēstules skatīt nākamajās lapās) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

203



204



 
 

LATVIJAS REPUBLIKA 

DOBELES NOVADA PAŠVALDĪBA 
Reģ. Nr. 90009115092 

Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 
Tālr. 63707269, 63700137, e-pasts: apic@dobele.lv 

 
 

Dobelē 
 

 
14.06.2017. Nr. 2.7./1594 
Uz 17.05.2017. Nr.01/2017 

SIA “JTT”, 
Uzvaras iela 22A, Dobele, 

                     Dobeles nov., LV – 3701 
 

 
 
 
 
Par ierosinājumu teritorijas plānojuma grozījumos 
 

 
     

Atbildot uz Jūsu 17.05.2017. iesniegumu, saņemts 17.05.2017. Nr.2.5/1118, Dobeles 

novada pašvaldība informē, ka Jūsu  priekšlikums, kas saņemts  Dobeles novada teritorijas 

plānojuma 2013. - 2025.gadam grozījumu 1.redakcijas publiskās apspriešanas laikā tika 

izskatīts 2017. gada 31.maija sēdē un nolemts priekšlikumu atbalstīt - nekustamajam 

īpašumam „Melderi” ar kadastra numuru 46420060123 tiek noteikts funkcionālais zonējums 

Publiskās apbūves teritorija (P).  

 

 
 
 
 

Pašvaldības izpilddirektora vietnieks                                                                         G.Kurlovičs 
 
 
Lasmane 637 22414 
sandra.lasmane@dobele.lv 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

DOBELES NOVADA PAŠVALDĪBA 
Reģ. Nr. 90009115092 

Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 
Tālr. 63707269, 63700137, e-pasts: apic@dobele.lv 

 
 

Dobelē 
 

 
14.06.2017. Nr. 2.8./1593 
Uz 18.05.2017. 

Ilze Māra Kalniņa, 
Mazā Pils iela 6/1, 

                     Rīga, LV – 1050 
 

 
 
 
Par ierosinājumiem teritorijas plānojuma grozījumos 
 

     
     

Atbildot uz Jūsu 18.05.2017. iesniegumu, saņemts 18.05.2017. Nr.2.4/803, Dobeles 
novada pašvaldība informē, ka Jūsu iesniegtie priekšlikumi tika izskatīti 2017. gada 31.maija 
sēdē, kurā tika izskatīti publiskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi un institūciju 
atzinumi un par iesniegtajiem priekšlikumiem tiek sniegts skaidrojums: 

1.un 2.priekšlikums - par māju nosaukuma novietojumu un ēku novietojumu netiek 
atbalstīts. Atkārtoti skaidrojam, ka Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gada 
grozījumu Grafiskās daļas pamatnei tika izmantota aktuālākā pieejamā topogrāfiskā karte, ko 
uztur Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra (LĢIA). Kā palīgmateriāls, tika izmantota 
ortofoto karte, ko arī uztur Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra (Ministru kabineta 
2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības 
plānošanas dokumentiem” 7.punkts (MK noteikumi Nr.628). 

LĢIA savos 08.04.2016. nosacījumos Nr.239/1.1-14.2e/276 Par nosacījumiem Dobeles 
novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam grozījumu izstrādei, informēja Dobeles 
novada pašvaldību, ka Ģeotelpisko pamatdatu informācijas sistēmā, kuras pārzinis ir LĢIA, 
Dobeles novada teritorijai ir pieejama 2009.-2012.gadā sagatavota topogrāfiskās kartes 
mērogā 1: 10 000 un 1: 50 000, kā arī 2013.gada ortofoto karte. 

Atbilstoši MK noteikumu Nr.628 57.punktam un saskaņā ar 59.punktu plānošanas 
dokumentu izstrādātajam jānodrošina institūcijas izsniegto datu nemainība. 

Jāatzīmē, ka Dobeles novada teritorijas plānojuma grozījumi tiek izstrādāti Teritorijas 
attīstības un plānošanas informācija sistēmā (TAPIS), kas ir primārā plānošanas dokumenta 
publicēšanas darba vide un informācijas avots.  

Auru pagasta teritorijas plānojums tika izstrādāts 2006.gadā, grafiskai daļai par 
pamatni izmantojot, tā brīža aktuālāko pieejamāko topogrāfisko karti. 
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3. priekšlikums - piešķirt viensētu māju (vai attiecīgo) zonējumu veco ziņģu māju 
teritorijai, lai skaidri saprotams, ka tā ir dzīvojamo māju teritorija, netiek atbalstīts, jo saskaņā 
ar Ministru kabineta 2013.gada 30.aprīļa noteikumu Nr.240 “Vispārīgie teritorijas plānošanas, 
izmantošanas un apbūves noteikumi” 21.punktu savrupmāju apbūves teritorijas var noteikt 
tikai pilsētās un ciemos. Savukārt, lauksaimniecības teritorijās kā viens no galvenajiem 
izmantošanas veidiem ir viensētu apbūve. 

4.priekšlikums - Vēršam uzmanību, ka ne teritorijas plānojumos, ne topogrāfiskās 
kartes pamatnē adreses netiek attēlotas. Valsts adrešu reģistrs ir Valsts zemes dienesta pārziņā 
ar tā turējumā esošo Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmu. Dobeles novada teritorijas 
plānojuma grozījumu izstrādes vajadzībām, Valsts zemes dienestam tika lūgts sniegt 
informāciju par zemes un būvju īpašniekiem no Nekustāmā īpašuma valsts kadastra 
informācijas sistēmas un Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas *.xls datņu formātā 
(teksta datus) un DGN datnēs (telpiskos datus) par Dobeles novada administratīvo teritoriju. 

5.-8.priekšlikums -  Par Jūsu iesniegumā minētajām datu bāzēm un interneta vietnēm 
plānošanas dokumenta grozījumu izstrādātāji neatbild.  

Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) mājas lapā 
www.meteo.lv pieejamā datu bāze Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu reģistrs izveidota 
2004.gadā - pašvaldība par to neatbild. LVĢMC uztur Piesārņoto un potenciāli piesārņoto 
vietu reģistru Latvijā. Reģistrā apkopota informācija par vairāk nekā 3500 vietām. Informācija 
reģistrā tiek aktualizēta atbilstoši likuma "Par Piesārņojumu" regulējumam. Savukārt Jūsu 
priekšlikumā minētā piesārņoto un potenciāli piesārņoto karte izstrādāta pēc LVĢMC 
Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu reģistra datiem projekta Nr.CB31 “Piesārņoto vietu 
standartizēšana” (BECOSI) ietvaros. 

Ja potenciāli piesārņotais vai piesārņotais objekts neeksistē dabā, tas neizslēdz, ka 
objekta radītais piesārņojums vidē ir izzudis, ja nav veikta teritorijas sanācija. 

Teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas kartēs (par ko atbild pašvaldība) 
apzīmējumos ir uzskaitīts un nepārprotami paskaidrots viss, kas attēlots uz kartes. 

9.priekšlikums - saistībā ar Vides pārskatā minēto Gardenes bīstamo atkritumu 
novietnes likvidēšanas procesu, sniedzam skaidrojumu, ka tā bija novecojusi un kļūdaina 
informācija, kas ir izlabota. 

 

 
 
Pašvaldības izpilddirektora vietnieks                                                                         G.Kurlovičs 
 
 
Lasmane 637 22414 
sandra.lasmane@dobele.lv 
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Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045, tālr. 67321173, fakss 67321049, e-pasts vpvb@vpvb.gov.lv, www.vpvb.gov.lv 
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Rīgā 
Datums skatāms laika zīmogā 

Atzinums Nr.4 
Par Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam  

2017.gada grozījumu Vides pārskatu 

SIA “Reģionālie projekti” 2017.gada 5.jūnijā Vides pārraudzības valsts birojā (turpmāk – 
Birojs) ir iesniegusi Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam 2017.gada 
grozījumu (turpmāk – Teritorijas plānojuma grozījumi) stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma 
(turpmāk – SIVN) vides pārskatu (turpmāk – Vides pārskats). SIVN veica un Vides pārskatu 
sagatavoja SIA “Reģionālie projekti” (turpmāk – Izstrādātāja).  
Likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” (turpmāk – Novērtējuma likums) 23.5 panta (6) daļa 
noteic, ka Birojs sniedz atzinumu par vides pārskatu, ņemot vērā vides pārskata atbilstību 
normatīvo aktu prasībām un izraudzītā risinājuma pamatojumu, kā arī nosaka termiņus, kādos 
izstrādātājs pēc plānošanas dokumenta apstiprināšanas iesniedz kompetentajai institūcijai 
ziņojumu par plānošanas dokumenta īstenošanas tiešu vai netiešu ietekmi uz vidi, arī vides 
pārskatā neparedzētu ietekmi. Turpat noteikts, ka gadījumā, ja izraudzītais risinājums nav 
pietiekami pamatots, Birojs atzinumā norāda iebildumus, kas ņemami vērā, lemjot par 
plānošanas dokumenta apstiprināšanu. 
Šis Biroja atzinums par Vides pārskata projektu sagatavots atbilstoši Novērtējuma likuma 23.5 
panta 6.daļas prasībām, vērtējot izraudzītā risinājuma pamatojumu un tā ietekmes uz cilvēku 
veselību un vidi būtiskumu, un tajā ietverti iebildumi, kas ņemami vērā, lemjot par plānošanas 
dokumenta apstiprināšanu. 

I. Vides pārskatā ietvertā informācija un izraudzītā risinājuma pamatojums: 
Teritorijas plānojuma grozījumu Vides pārskats atbilstoši Ministru kabineta 2004.gada 23.marta 
noteikumu Nr.157 “Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” IV 
nodaļas “Vides pārskatā iekļaujamā informācija” (turpmāk – Noteikumi Nr.157) 8.punktā 
noteiktajam ietver šādu informāciju: 

1. Teritorijas plānojuma galvenie mērķi un risinājumi  
1.1. Vides pārskatā ietverta informācija par Teritorijas plānojuma grozījumiem un to ietekmes 

novērtēšanas mērķiem, ar plānošanas dokumenta grozījumu īstenošanu saistītajiem 
jaunajiem risinājumiem, kā arī vides problēmām un ietekmes aspektiem, kas ar šādu 
risinājumu īstenošanu varētu būt saistīti.  

1.2. Izvērtējis Vides pārskatā ietverto informāciju par Teritorijas plānojuma grozījumu 
plānošanas ieceri, Birojs konstatē, ka SIVN procedūra Teritorijas plānojuma grozījumu 
izstrādei tika piemērota ar Biroja 2016.gada 25.maija lēmumu Nr.29, jo citu starpā ar 
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Teritorijas plānojuma grozījumiem plānošanas dokumenta funkcionālajā zonējumā paredzēts 
iekļaut Dobeles apvedceļa izbūvi jaunā trasē, kas atbilst Novērtējuma likuma 1.pielikuma 
darbībai, kā arī  Teritorijas plānojuma grozījumos var tikt ietvertas citas darbības, kas 
iekļautas Novērtējuma likuma 1. un 2.pielikumā, tajā skaitā vēja elektrostaciju izveide, 
lauksaimniecībā izmantojamo zemju lietošanas kategorijas maiņa un jaunu ražošanas 
teritoriju izveide, kas pie noteiktiem apjomiem var sasniegt Novērtējuma likumā noteiktās 
darbības ar būtisku ietekmi uz vidi vai ar iespējami būtisku ietekmi uz vidi. 

1.3. Novērtējis iesniegto Vides pārskatu, Birojs konstatē, ka plānošanas dokumenta grozījumi 
tiek izstrādāti ar mērķi izvērtēt spēkā esošo novada teritorijas plānojumu, nodrošinot atbalstu 
novada telpiskās attīstības mērķu sasniegšanai un novada attīstības programmas realizācijai, 
kā arī izvērtēt teritoriju (plānoto) atļauto izmantošanu novada teritorijā kopumā, kā arī 
nekustamajos īpašumos, precizēt robežas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus 
(turpmāk – TIAN) un novērst pretrunas ar augstāk stāvošajiem normatīvajiem aktiem. Kā 
būtiskākās ar Teritorijas plānojuma grozījumu īstenošanu paredzētās izmaiņas teritoriju 
izmantošanai un attīstībai ir konstatējamas sekojošas: 
1.3.1. Teritorijas plānojuma grozījumos paredzēts integrēt transporta infrastruktūras 

projektu - Dobeles apvedceļu. Paredzētā darbība plānota Dobeles pilsētas, kā arī 
Krimūnu, Auru un Dobeles pagastu teritorijās. Dobeles apvedceļa trasējumu 
iespējamais/plānotais sākuma punkts – autoceļš P97 Jelgava – Dobele – Annenieki, 
bet jaunbūvējamā trasējuma beigu punkts – autoceļš P103 Dobele – Bauska. 
Plānotais kopgarums ~ 10,275 km. Plānotā Dobeles apvedceļa būvniecība jaunā trasē 
integrēta Teritorijas plānojuma grozījumu grafiskā daļā un TIAN.  

1.3.2. Teritorijas plānojuma grozījumos vairākiem funkcionālajiem zonējumiem papildināta 
to papildizmantošana, piemēram, funkcionālā zonējuma Savrupmāju apbūves 
teritorijas (DzS) teritorijā kā papildizmantošanas veids noteikta Dārza māju apbūve, 
zonējumā Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzM) - Reliģisko organizāciju 
ēku apbūve u.tml. Teritorijas plānojuma grozījumi paredz funkcionālā zonējuma 
izmaiņas arī citos zonējumos, taču tās nav saistītas ar iespējamām nozīmīgām vides 
stāvokļa izmaiņām.  

1.3.3. Paredzēts grozīt ciemu Gardenes ciems, Lielbērzes ciems, Bērzes ciems, 
Aizstrautnieku ciems, Krimūnas ciems, Ceriņu ciems un Apguldes ciems robežas, 
galvenokārt tās precizējot pa zemes vienību robežām. Teritorijas plānojuma 
grozījumos jaunas apdzīvotas vietas (ciemi) netiek plānotas un netiek plānotas jaunas 
blīvas apbūves teritorijas ārpus esošo apdzīvoto vietu (pilsētas, ciemi) robežām. 

1.3.4. Teritorijas plānojuma grozījumi nosaka, ka Dobeles pilsētas teritorijā nav paredzēts 
saglabāt Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritoriju (DzD-1), kur iepriekš tika plānota 
daudzstāvu daudzdzīvokļu ēku būvniecība.  

1.3.5. Ciemu teritorijās Teritorijas plānojuma grozījumi paredz ieviest jaunu funkcionālās 
zonas Lauksaimniecības teritorija (L) apakšzonu L1, kurā perspektīvā iespējamā 
galvenā teritorijas izmantošana ir dzīvojamā apbūve (minimālā jaunveidojamās 
zemes vienības platība 1200 m2), kā arī iespējama vieglās rūpniecības uzņēmumu 
apbūve. Savukārt funkcionālajās zonās Lauksaimniecības teritorijas (L) un Mežu 
teritorijas (M) noteikto minimālo jaunveidojamās zemes vienību platības tiek 
palielinātas no 1 ha uz 2 ha. 

1.3.6. Spēkā esošajā Dobeles novada teritorijas plānojumā noteiktas tās novada teritorijas, 
kurās iespējama vēja elektrostaciju izbūve, savukārt Teritorijas plānojuma 
grozījumos noteikti atsevišķi papildinājumi/precizējumi vēja elektrostaciju izbūvei - 
energoapgādes uzņēmumu apbūve noteikta kā funkcionālā zonējuma 
Lauksaimniecības teritorija (L, L1) papildizmantošana, bet zonējumā Ūdeņu 
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teritorija (Ū) - kā teritorijas galvenā izmantošana (spēkā esošajā teritorijas plānojumā 
šis apbūves veids noteikts kā papildizmantošana). 

1.3.7. Teritorijas plānojuma grozījumi nosaka, ka koģenerācijas stacijas atļauts izvietot 
sekojošos funkcionālajos zonējumos - Rūpnieciskās apbūves teritorija (R), Tehniskās 
apbūves teritorija (TA) un Lauksaimniecības teritorija (L). Savrupmāju (DzS), 
Mazstāvu (DzM) un Daudzstāvu (DzD) apbūves teritorijās atļauts izvietot tikai dabas 
gāzes koģenerācijas stacijas ar maksimālo jaudu līdz 2 MW, izņemot Dobeles 
pilsētas un ciemu teritoriju robežas. 

1.3.8. Attiecībā uz derīgo izrakteņu ieguvi plānošanas dokumenta grozījumi pieļauj derīgo 
izrakteņu ieguvi sekojošās funkcionālajās zonās - Rūpnieciskās apbūves teritorija 
(R), Mežu teritorija (M), Lauksaimniecības teritorija (L) un Ūdeņu teritorija (Ū). 
Teritorijas plānojuma grozījumi paredz, ka zonējumā Rūpnieciskās apbūves teritorija 
(R) derīgo izrakteņu ieguve nav atļauta pilsētas un ciemu teritorijās. 

1.3.9. Dobeles novada Teritorijas plānojuma grozījumos nav plānotas jaunas rūpnieciskās 
apbūves teritorijas, plānojot attīstīt tās jau esošajās ražošanas teritorijās. Teritorijas 
plānojuma grozījumu TIAN paredz aizliegt veikt vieglo rūpniecisko apbūvi 
funkcionālajā zonējumā Publiskās apbūves teritorija (P), kas lielākoties atrodas 
Dobeles pilsētā un ciemu centros un kurā ietilpst gan sabiedriskas nozīmes, gan arī 
komercapbūves teritorijas. Vienlaikus Teritorijas plānojuma grozījumi pieļauj vieglās 
rūpniecības uzņēmumu apbūvi zonējumā Lauksaimniecības teritorija (L) kā 
papildizmantošanu. 

1.3.10. Dobeles novada teritorijas plānojuma grozījumi neparedz jaunu kapsētu izveidi, bet ir 
plānota 4 kapsētu (Bikstu, Vērpju, Bērzes un Virkus kapsēta) paplašināšana. 

1.3.11. Teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas kartē, pamatojoties uz Lielupes upju 
baseinu apgabala plūdu riska pārvaldības plānu 2016.-2021.gadam, attēlota 
Vecbērzes poldera teritorija, kas noteikta kā nacionālas nozīmes plūdu riska 
teritorija.  

1.3.12. Teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas kartē kā Vietējas nozīmes 
kultūrvēsturiski objekti un dabas teritorija tiek attēloti 18 vietējas nozīmes stādījumi 
un citi kultūrvēsturiski objekti, kam funkcionālais zonējums noteikts Dabas un 
apstādījumu teritorija (DA). 

1.3.13. Ar teritorijas plānojuma grozījumu apstiprināšanu spēku zaudēs detālplānojums 
J.Čakstes ielā 2, Dobeles pilsētā. Teritorijas plānojuma grozījumos netiek saglabātas 
spēkā esošā teritorijas plānojumā noteiktās un grafiskā daļā attēlotās teritorijas, 
kurām izstrādājams detālplānojums. 

1.4. Saistībā ar Vides pārskatā iekļautajiem plānotajiem attīstības virzieniem un mērķiem 
Birojam ir sekojoša piebilde: 
1.4.1. Saskaņā ar Novērtējuma likuma 1.panta 7)punktu un Noteikumu Nr.157 8.7.punktu 

Vides pārskatā identificē, apraksta un izvērtē plānošanas dokumenta un iespējamo 
alternatīvu ietekmi uz vidi, ņemot vērā plānošanas dokumenta grozījumu mērķus un 
teritoriju, kura varētu tikt ietekmēta. Dažādu risinājumu novērtēšanas mērķis ir 
izvēlēties un pamatot piemērotāko risinājumu.  

1.4.2. Vides pārskatā šobrīd kā vienīgā alternatīva apskatīta “0” alternatīva, kad tiek 
saglabāta esošā situācija, spēkā esošais Dobeles novada teritorijas plānojums netiktu 
pārskatīts un aktualizēts saskaņā ar aktuālākajiem normatīvajiem aktiem teritorijas 
attīstības, plānošanas un būvniecības jomā, aizsargjoslu noteikšanas grozījumi, 
jaunākajiem izpētes datiem un projektiem. Pēc būtības šāda pieeja drīzāk atbilst 
Noteikumu Nr.157 8.3.punkta prasībai novērtēt esošo vides stāvokli un tā attīstību, ja 
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plānošanas dokuments netiek īstenots, nevis plānošanas alternatīvas novērtējums, 
kādu paredz Novērtējuma likuma 1.panta 7)punkts.  

1.4.3. Tajā pat laikā Birojs ņem vērā, ka vienai no paredzētajām darbībām, kā dēļ ir 
pieņemts lēmums par SIVN piemērošanu Teritorijas plānojuma grozījumiem -  
Dobeles apvedceļa būvniecībai jaunā trasē jau ir veikts ietekmes uz vidi novērtējums 
(turpmāk – IVN), kas pēc savas būtības ir arī detalizētāks un konkrētāks kā SIVN 
tvērums un kurā detalizēti izvērtētas Dobeles apvedceļa trases alternatīvas un to 
iespējamās modifikācijas un potenciālā ietekme uz vidi un iedzīvotājiem, līdz ar to 
šajā gadījumā Birojs neuzskata alternatīvu izvērtējuma neesamību par būtisku Vides 
pārskata trūkumu. Dobeles apvedceļa jaunās trases novietojums jau ir izvērtēts IVN 
Ziņojumā un 2017.gada 20.martā Birojs izdevis atzinumu Nr.9 par VAS “Latvijas 
Valsts ceļi” Dobeles apvedceļa būvniecības jaunā trasē ietekmes uz vidi novērtējuma 
ziņojumu un šādā griezumā ar Stratēģisko novērtējumu netiks noteikti 
priekšnoteikumi projekta realizācijai.  

2. Esošais vides stāvoklis, jo īpaši teritorijās, kuras plānošanas dokuments var būtiski 
ietekmēt, iespējamās izmaiņas, ja plānošanas dokuments netiktu īstenots 

2.1. Vides pārskats izstrādāts, ņemot vērā Izstrādātājai pieejamo un papildus noskaidroto 
informāciju par novada dabas apstākļiem un vides kvalitāti. Secināms, ka izmantota 
informācija, kas apkopota jau esošajos attīstības programmas un teritorijas plānojuma 
dokumentos, kā arī izmantoti Dobeles novada pašvaldības un institūciju sniegtie dati, VSIA 
“Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” (turpmāk – LVĢMC), Pilsonības un 
migrāciju lietu pārvaldes, Valsts vides dienesta Jelgavas reģionālās vides pārvaldes (turpmāk 
– Jelgavas RVP) u.c. institūciju rīcībā esošā informācija, kā arī izmantota interneta vidē 
pieejamā informācija. 

2.2. Vides pārskatā ietverta informācija par novadā esošajiem resursiem un vides aspektiem, kas 
saistīti ar virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti, gaisa kvalitāti, trokšņu līmeni, 
piesārņojumu, kā arī informācija par atkritumu apsaimniekošanas sektoru, ūdensapgādes un 
notekūdeņu apsaimniekošanas sistēmām. Pamatojoties uz pieejamo informāciju, apzināts 
esošais vides stāvoklis novadā, vienlaicīgi atsevišķos aspektos, tajā skaitā gaisa kvalitātes un 
trokšņu emisiju jomā, konstatēts plānošanas teritoriju reprezentējošu (pietiekamu) datu 
trūkums. Tāpat attiecībā uz piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu apzināšanu un 
potenciālo apsaimniekošanu/sanāciju Vides pārskatā norādīts, ka lielākoties šo vietu izpēte 
nav veikta, tādējādi nevar spriest par konkrēto teritoriju pašreizējo ietekmi uz vidi un 
iedzīvotājiem. 

2.3. Rezumējoši, - galvenajos ietekmes aspektos - secināms, ka: 
2.3.1. Lauksamniecības zemes sastāda ~ 58,6%, bet meži aizņem ~ 29,2% no kopējās 

Dobeles novada platības. Tā kā mežu Dobeles novadā ir proporcionāli mazāk nekā 
lauksaimniecības zemju, mežsaimniecības nozare pašvaldībā nav attīstīta.  

2.3.2. Centralizēti ūdensapgādes pakalpojumi pieejami Dobeles novada pagastu centros un 
gandrīz visās blīvi apdzīvotajās vietās, tomēr kopumā centralizētos ūdensapgādes 
pakalpojumus izmanto 15 955 novada iedzīvotāji jeb 66,92% no visiem novada 
iedzīvotājiem, kā arī 221 novada uzņēmums un 216 iestādes. Citās novada apdzīvotās 
vietās, kur nav pieejama centralizētā ūdensapgāde, ūdens tiek ņemts no individuāliem 
urbumiem un akām.  

2.3.3. Saskaņā ar Vides pārskatā iekļauto informāciju dzeramā ūdens kvalitātes 
nodrošinājums Dobeles novada ciemos atšķiras atkarībā no centrālās ūdensapgādes 
nodrošinājuma.  Dobeles novadā kvalitatīva dzeramā ūdens ieguvei uzstādītas 22 
atdzelžošanas iekārtas. Ūdens atdzelžošanas iekārtas nav uzstādītas Dobeles pagastā 
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Lejasstrazdu ciemā un Jaunbērzes pagasta Jaunbērzes ciemā, savukārt Auru pagasta 
Gardenes ciemā atdzelzošanas iekārtas ir nolietojušās, tāpēc ir paredzēta jaunu iekārtu 
izbūve. 

2.3.4. Tāpat lielam mājsaimniecību skaitam, tostarp salīdzinoši blīvi apdzīvotās vietās, nav 
pieslēguma centralizētajiem kanalizācijas tīkliem. Centralizētas kanalizācijas sistēmas 
izbūvētas visos Dobeles novada ciemos (izņemot Annenieku ciemu) un 6 
apdzīvotajās vietās ārpus ciemu teritorijām. Kopējais kanalizācijas tīklu garums 
novadā ir 80 020 m, un ar kanalizācijas pakalpojumiem tiek nodrošināti 63,47% 
iedzīvotāju. Savukārt lietus kanalizācijas tīkli izvietoti, galvenokārt, Dobeles pilsētas 
atsevišķos apbūves mikrorajonos, Jaunbērzes pagasta Jaunbērzes ciemā un Krimūnu 
pagasta Akāciju ciemā, taču saskaņā ar norādīto to tehniskais stāvoklis vērtējams kā 
slikts. 

2.3.5. Dobeles novadā 15 ciemos atrodas bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas. Tajā 
pat laikā norādīts, ka vairākas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas nenodrošina 
notekūdeņu attīrīšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām, līdz ar to, lai nodrošinātu 
notekūdeņu savākšanu un attīrīšanu ilgtermiņā, nepieciešama kanalizācijas sistēmas 
infrastruktūras rekonstrukcija un jaunu atsevišķu sistēmas objektu izbūve. 

2.3.6. Stacionārās avotu emisijas Dobeles novadā veidojas galvenokārt no sadedzināšanas 
iekārtām katlu mājās, radot lokālas gaisa piesārņojuma zonas (īpaši tas attiecināms uz 
katlu mājām, kuru dūmeņi nav aprīkoti ar filtriem), kā arī rūpnieciskajiem objektiem, 
kuru darbības rezultātā gaisā nonāk gaisa piesārņojošās vielas. Mobilo avotu emisijas 
lielākoties veido autotransports un dzelzceļš. Dobeles novadā darbojas 2 A 
kategorijas piesārņojošās darbības uzņēmumi un 10 uzņēmumi, kuriem izsniegtas B 
kategorijas atļaujas piesārņojošai darbībai. 

2.3.7. Galvenie trokšņu avoti ir dzelzceļš un autotransports. Saskaņā ar Vides pārskatā 
iekļauto informāciju Dobeles novadā esošās dzelzceļa līnijas tiek ekspluatētas zemā 
intensitātē, tāpat norādīts, ka arī autotransporta intensitāte nav uzskatāma par augstu, 
līdz ar to Dobeles novadā nav paaugstināta trokšņa līmeņa avotu, ko rada satiksmes 
infrastruktūra. 

2.3.8. Kā galvenās problēmas atkritumu apsaimniekošanā novadā minētas nelegālās 
atkritumu deponēšanas vietas, daļa iedzīvotāju nav noslēguši līgumus, pieaug arī 
kopējās atkritumu apjoms. Tajā pat laikā norādīts, ka Dobeles novada pašvaldībā ir 
pieejamas atkritumu šķirošanas iespējas – pagastu centros un blīvāk apdzīvotajās 
vietās ierīkotas šķiroto atkritumu īslaicīgās uzglabāšanas novietnes, pagastos un 
Dobeles pilsētā ierīkoti arī 46 šķiroto atkritumu savākšanas punkti. Lai samazinātu 
sadzīves atkritumu noglabāšanu poligonā “Brakšķi”, kas atrodas Jelgavas novada 
Līvbērzes pagastā, Dobeles novadā plānots ierīkot atkritumu kompostēšanas laukumu 
ekonomiski un teritoriāli piemērotā vietā, lai veiktu bioloģiski noārdāmo atkritumu 
kompostēšanu un izmantošanu mulčas iegūšanai.  

2.3.9. Dobeles novadā visas esošās sadzīves atkritumu izgāztuves ir slēgtas un rekultivētas. 
Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumu Nr.1032 “Atkritumu poligonu 
ierīkošanas, atkritumu poligonu un izgāztuvju apsaimniekošanas, slēgšanas un 
rekultivācijas noteikumi” prasības nosaka, ka, rekultivējot izgāztuvi, tai noteikts 
monitoringa periods – 20 gadi.  

2.3.10. Dobeles novadā atrodas viens bīstamo atkritumu poligons “Zebrene” Zebrenes 
pagastā un viena bīstamo atkritumu novietne “Gardene” Auru pagastā.  

2.3.11. Saskaņā ar Vides pārskatu Dobeles novadā ir 2 piesārņotas vietas – atkritumu 
izgāztuve “Lemkini” Auru pagastā un uzņēmuma SIA “ZemNor” teritorija (Dobeles 
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pilsētā), kas nodarbojas ar minerālmēslu un slāpekļa savienojumu ražošanu un 
lauksaimniecisko pakalpojumu sniegšanu. Dobeles novadā atrodas arī 66 potenciāli 
piesārņotas vietas un 2 vietas noteiktas kā vietas, kas nav potenciāli piesārņotas. Tās 
galvenokārt ir bijušo un esošo fermu teritorijas, minerālmēslu glabātuves, ražošanas 
uzņēmumu teritorijas, degvielas uzpildes stacijas, rekultivētās atkritumu izgāztuves 
u.tml.   

2.3.12. Saistībā ar virszemes ūdeņu stāvokli, norādīts, ka kopumā novadā esošie virszemes 
ūdensobjekti ir stipri ietekmēti. Lielupes baseinam izstrādāts Lielupes upju baseina 
apgabala apsaimniekošanas plāns 2016. – 2021.gadam, saskaņā ar kuru visbūtiskāko 
ietekmi uz ūdeņu kvalitāti rada punktveida piesārņojums - notekūdeņu novadīšana no 
attīrīšanas iekārtām, piesārņotās/potenciāli piesārņotās vietas, tajā skaitā esošās un 
bijušās fermas, bijušās atkritumu izgāztuves, naftas produktu uzglabāšanas un 
apstrādes vietas, ķimikāliju noliktavas u.tml. Savukārt izkliedēto piesārņojumu 
ūdensobjektos veido noteces no lauksaimniecībā izmantojamām teritorijām un 
mežiem. Tā kā Dobeles novadā atrodas ievērojamas lauksaimniecības platības, tad 
visa novada teritorija noteikta kā īpaši jūtīga nitrātu teritorija, kurā tiek noteiktas 
atsevišķas prasības intensīvai lauksaimniecisko zemju izmantošanai, kā, piemēram, 
lauksaimnieciskās darbības ierobežojumi virszemes ūdenstecēm piegulošā joslā. 
Saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 31.maija noteikumu Nr.418 “Noteikumi par 
riska ūdensobjektiem” 1. un 2.pielikumu  Dobeles novadā atrodas 8 upes un 1 ezers, 
kas atbilst riska ūdensobjekta statusam. 

2.3.13. Dobeles novadā par prioritārajiem zivju ūdeņiem kā karpveidīgo ūdeņu tips noteikta 
Bērzes upe (no Dobeles līdz grīvai) un Auces upe (no Kroņauces līdz grīvai).  

2.3.14. Dobeles novadā atrodas viena oficiāla publiska peldvieta – Gaurata ezers, kur 
saskaņā ar Vides pārskatā iekļauto informāciju peldūdens ekoloģiskā kvalitāte 
novērtēta kā izcila. 

2.3.15. Saimnieciskās darbības rezultātā Dobeles novada teritorijā gruntsūdeņu dabiskais 
režīms ir ietekmēts galvenokārt poldera, hidroelektrostaciju un mākslīgi veidoto 
ūdenskrātuvju apkārtnē. Nozīmīgāko slodzi uz pazemes ūdeņiem rada 
lauksaimnieciskās darbības un notekūdeņu novadīšana. Pazemes ūdeņus var ietekmēt 
arī potenciāli piesārņotās vietas, lielāki rūpnieciskās un lauksaimnieciskās ražošanas 
uzņēmumi, bijušās atkritumu izgāztuves, kā arī notekūdeņu novadīšana. Viens no 
potenciāli bīstamākajiem pazemes ūdens piesārņošanas avotiem ir neizmantotie un 
neapsaimniekotie ūdensapgādes urbumi. 

2.3.16. Dobeles novadā invazīvā suga Sosnovska latvānis kopumā aizņem ~ 253 ha lielas 
platības. Latvāņu invāzija visvairāk ir skārusi Zebrenes (īpaši lielos apjomos uz DA 
no Zebrenes ciema) un Penkules pagastu. 

2.3.17. Galvenie zemes dzīļu resursi novadā ir smilts, smilts–grants, māls, kūdra un 
sapropelis. 

2.3.18. Nozīmīgākais no zemes dzīļu resursiem Dobeles novadā ir valsts nozīmes zemes 
dzīļu nogabals “Dobeles struktūra”, kas atrodas Annenieku, Bikstu, Zebrenes un 
Auces novada Īles pagastā. Norādīts, ka perspektīvā nogabalā varētu tikt izveidots 
starptautiskas nozīmes infrastruktūras objekts – Dobeles gāzes krātuve. Teritorijas 
plānojuma grozījumos šī teritorija noteikta un attēlota kā teritorija ar īpašiem 
noteikumiem (TIN11). 

2.3.19. Dobeles novadā atrodas 1 valsts nozīmes ( AS “BAO” “Gardenes bīstamo atkritumu 
novietne”) un 5 reģionālas nozīmes riska objekti - SIA “OKTĀNS” (naftas bāze), SIA 
“TENACHEM” (būvķīmijas ražotājs), Annenieku HES, Bikstu - Palejas dzirnavu 
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HES, Dobeles HES.  
2.3.20. Vides pārskata autori norādījuši, ka Dobeles novada dabas resursi un ainaviskās 

vērtības rada labus priekšnoteikumus rekreācijas teritoriju attīstībai novadā. Dobeles 
novadā atrodas īpaši aizsargājamās dabas teritorijas (Natura 2000) dabas liegums 
“Zebrus un Svētes ezers”, kā arī daļēji dabas liegumi “Līvbērzes liekņa” un 
“Skujaines un Svētaines ieleja”. Dabas aizsardzības plāns ir apstiprināts visiem dabas 
liegumiem, taču tikai vienai īpaši aizsargājamai dabas teritorijai – dabas liegumam 
“Zebrus un Svētes ezers”, ir apstiprināti individuālie aizsardzības un izmantošanas 
noteikumi (Ministru kabineta 2006.gada 16.maija noteikumi Nr.390 “Dabas lieguma 
“Zebrus un Svētes ezers” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”). 
Pārējo īpaši aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzību regulē Ministru kabineta 
2010.gada 16.marta noteikumu Nr.264 “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju 
vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”. Saskaņā ar Vides pārskatu 
Dobeles novadā esošās īpaši aizsargājamās teritorijas šobrīd nav pakļautas 
ievērojamai antropogēnai ietekmei. Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas 
teritoriju (Natura 2000) izmantošanas veids Dobeles novada teritorijas plānojuma 
grozījumos netiek mainīts, un Dobeles novada teritorijas plānojuma grozījumi 
neparedz darbības, kas varētu tieši mazināt īpaši aizsargājamo dabas teritoriju 
bioloģiskās daudzveidības un ainaviskās vērtības.  

2.4. Novērtējis sniegto informāciju, Birojs secina, ka Vides pārskatā (3.-4.nodaļa) ir plaša un 
izsmeļoša informācija par novadu, tai pat laikā ne visās jomās ir pāreja no vispārējā uz 
konkrēto. Proti, fakti, kas raksturo novada vidi, galvenokārt sniegti par novadu vispārēji un 
nav papildus analizēts specifiski – analizējot konkrētās teritorijas, kurās Teritorijas 
plānojumā plānotas galvenās izmaiņas. SIVN uzdevums būtu analizēt vides informāciju arī 
saistībā ar konkrētām plānotajām izmaiņām, tajā skaitā Dobeles apvedceļa izbūvi, un caur 
šādu analīzi konstatēt (un pamatot), kādi aktivitāšu veidi konkrētās teritorijās ir/nav 
pieļaujami. Lai pārdomāti un argumentēti plānotu turpmāko novada attīstību, Biroja ieskatā 
īpaši svarīga ir iespējami konkrēta esošās situācijas apzināšana, tādēļ vispārējo informāciju 
nepieciešams konkretizēt, secinājumus par ietekmi un vides problēmām sasaistīt ar 
konkrētajām vietām, kur ar Teritorijas plānojumu paredzētas galvenās izmaiņas (skatīt 
Biroja ierosinājumus tālākajās apakšnodaļās).  

2.5. Saistībā ar esošās situācijas un esošā vides stāvokļa aprakstu un novērtējumu Birojam ir 
sekojošas piebildes: 
2.5.1. Vides pārskatā esošā vides stāvokļa apraksts ir lielā detalizācijas pakāpē, kas sniedz 

izsmeļošu informāciju par novadu. Tomēr šāds apraksts drīzāk atbilst teritorijas 
plānojuma paskaidrojuma rakstam, ja to nepapildina vērtējums, kā šie apstākļi 
ietekmē vai ierobežo (vai gluži pretēji, sniedz iespējas) teritorijas attīstību vai 
konkrētus darbību veidus, kā šie apstākļi liek pašvaldībai meklēt risinājumus vides 
problēmu mazināšanai.  

2.5.2. Tā, piemēram, ir identificēti galvenie faktori, kas apdraud virsūdens ūdenstilpju 
ekoloģisko kvalitāti, secināts, ka ekoloģisko kvalitāti var apdraudēt jaunas 
saimnieciskas darbības (attīrītu un neattīrītu notekūdeņu novadīšana, virszemes 
notece no lauksaimniecības zemēm u.tml., rūpniecisku objektu un piesārņojošu 
objektu atrašanās ūdensobjektu tuvumā), tomēr šādi secinājumi ir vispārēji, jo tie nav 
sasaistē ar konkrēto plānošanas teritoriju un konkrētiem objektiem (nav skaidrots, 
kādi konkrēti objekti novadā atrodas ūdensobjektu tuvumā).  

2.5.3. Tāpat attiecībā uz Dobeles novadā esošajām piesārņotajām vai potenciāli 
piesārņotajām vietām norādīts, ka “vairākas no potenciāli piesārņotajām vietām 
atrodas tuvāk vai tālāk no ūdenstecēm un ūdenstilpēm, kas ir viens no iespējamajiem 
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virszemes ūdeņu un augsnes piesārņojuma iemesliem, tādēļ nozīmīgi ir veikt šo vietu 
sanāciju un rekultivāciju”, Vides pārskatā nepiekļaujot konkrētas teritorijas, kas 
uzskatāmas par īpaši jutīgām vēsturiskā piesārņojuma kontekstā.  

2.5.4. Vides pārskatā norādīts, ka gaisa piesārņojošās vielas veido galvenokārt svins, 
oglekļa oksīds, slāpekļa oksīdi, ogļūdeņraži un aldehīdi. Šajā kontekstā Biroja ieskatā 
būtu nepieciešams pamatot svina izmešu nozīmīgumu gaisa piesārņojošo vielu 
kopapjomā.   

2.5.5. Kopumā jautājumi, kas saistīti ar notekūdeņu apsaimniekošanas jomu ir aplūkoti, 
tostarp apzinātas vairākas ar notekūdeņu apsaimniekošanu saistītas problēmas, 
uzsāktie un paredzēti pasākumi. Tomēr Vides pārskatā nav sniegta informācija par 
notekūdeņu apjomiem, kas ir būtiski situācijas raksturojumam, analīzei un 
monitoringam (sekojot līdzi izmaiņām), tādēļ Vides pārskatu rekomendējams 
papildināt. Šādi precizējumi ir būtiski, jo īpaši tādēļ, lai attiecīgajās Vides pārskata 
sadaļās varētu izdarīt argumentētu vērtējumu par to, vai plānotā attīstība un 
apdzīvojuma struktūras izmaiņas var izraisīt potenciālu ietekmi uz pazemes un 
virszemes ūdeņiem, tajā skaitā ūdensobjektiem, kas noteikti kā prioritārie karpveidīgo 
zivju ūdeņi, jo īpaši ņemot vērā, ka virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāte ir 
identificēta kā viena no būtiskākajām novada vides problēmām, turklāt novadam 
raksturīgi salīdzinoši zemi kanalizācijas pieslēgumu skaita rādītāji. 

2.5.6. Vides pārskatā ietverta informācija par teritorijām, kuras plānošanas dokuments var 
būtiski ietekmēt – sniegts apraksts par novada īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, 
mikroliegumiem, ainaviski vērtīgajām teritorijām, kultūrvēsturiskām un dabas 
teritorijām, kā arī aizsargājamiem kokiem. Saskaņā ar Vides pārskatu Teritorijas 
plānojuma grozījumi neparedz veikt jebkādas darbības, kas varētu radīt izmaiņas šajās 
teritorijās. Vienlaikus norādīts, ka attīstot teritorijas pie īpaši aizsargājamām dabas 
teritorijām, tā jāuztver kā buferzona starp šo un pārējām teritorijām, - jāparedz 
plānotās darbības sekas, vai tās ietekmēs tieši vai netieši arī īpaši aizsargājamās dabas 
teritorijas. Tajā pat laikā Vides pārskatā nav iekļauta informācija, vai perspektīvā 
plānoto projektu realizācijas gadījumā sagaidāmas kādas ietekmes, tāpēc Biroja 
ieskatā Vides pārskatā iekļauto informāciju rekomendējams papildināt, norādot 
konkrētas teritorijas, kurās potenciāli ir plānotas izmaiņas attīstības mērķos un 
virzienos un apzinot, vai šīs izmaiņas perspektīvā varētu radīt ietekmes uz novada 
īpaši aizsargājamām dabas un kultūrvēsturiskajām vērtībām. 

3. Ar plānošanas dokumentu saistītās vides problēmas, tā īstenošanas ietekmes uz vidi 
novērtējums un izvēlētā risinājuma pamatojums 

3.1. Vides pārskata apakšnodaļa, kurā definējamas ar plānošanas dokumentu saistītās vides 
problēmas (5.nodaļa), ietver īsu uzskaitījumu jomām, kurām plānošanas procesā ir jāpievērš 
īpaša uzmanība, tostarp minētas sekojošas jomas: saimnieciskās darbības (tajā skaitā derīgo 
izrakteņu ieguve, vēja elektrostaciju būvniecība, ražošanas attīstība u.c.) radītā slodze uz vidi 
– gaisu, virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti, augsni un grunti, smakas un trokšņi, 
saimnieciskās darbības ietekme uz īpaši aizsargājamām dabas vērtībām, ūdensapgādes un 
kanalizācijas sistēmu izmantotāju skaits un nolietojums, kā arī dzeramā ūdens kvalitāte, 
jaunu apbūves teritoriju veidošanās, dzīvojamās apbūves palielināšanās un infrastruktūras 
pietiekamība; degradēto teritoriju apsaimniekošana, potenciāli piesārņoto un piesārņoto 
teritoriju potenciālās ietekmes, riska teritorijas un objekti, kā arī meža un lauksaimniecības 
zemju teritoriju transformācija un apbūve. 

3.2. Vides pārskatā norādīts arī uz vairākām ar plānošanas dokumenta realizāciju saistītām 
netiešajām ietekmēm, tajā skaitā tūrisma un rekreācijas slodzes pieaugums, saimnieciskās 
aktivitātes attīstības, kas savukārt saistās ar trokšņa, gaisa u.c. veida piesārņojuma 
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pieaugumu, u.c. Minētās ietekmes gan pieminētas vispārīgi, bez konkrētas teritorijas 
piesaistes. Vērsta uzmanība uz sagaidāmās saimnieciskās darbības paplašināšanos un 
uzņēmējdarbības attīstības veicināto antropogēnās slodzes palielināšanos. Birojs norāda, ka 
pie netiešajām ietekmēm būtu pieskaitāmas arī transporta infrastruktūras attīstības, tostarp 
Dobeles apvedceļa izbūves, rezultātā sagaidāmās ietekmes. 

3.3. Vides problēmu un ietekmju vērtējums sniegts par tālāk norādītiem konkrētiem (Teritorijas 
plānojuma grozījumos iekļautajiem) risinājumiem, par kuriem Birojs (kur nepieciešams) 
sniedz sekojošas piebildes: 

3.3.1. Birojs savus argumentus saistībā ar alternatīvo risinājumu izvērtējumu un izvēlētā 
risinājuma pamatojumu jau ir sniedzis šī atzinuma sadaļas “Teritorijas plānojuma 
galvenie mērķi un risinājumi” 1.4.punktā ar apakšpunktiem.  

3.3.2. Attiecībā uz Dobeles apvedceļa integrēšanu Teritorijas plānojuma grozījumos 
Birojs norāda, ka, plānojot tālāku novada attīstību, Vides pārskatu būtu lietderīgi 
papildināt ar vērtējumu, kā jaunā infrastruktūras objekta izbūve sniedz iespējas 
novada attīstībai, kādas ir galvenās IVN rezultātā identificētās Dobeles apvedceļa 
izbūves ietekmes uz apkārtējām teritorijām, un kā šie apstākļi liek pašvaldībai 
meklēt risinājumus iespējamo vides problēmu mazināšanai. 

3.3.3. Vides pārskatā apkopota informācija par normatīvo regulējumu alternatīvo 
energoapgādes objektu, tajā skaitā vēja elektrostaciju, izvietošanas iespējām un 
izbūves nosacījumiem. Vispārīgi bez teritorijas piesaistes apzinātas galvenās ar 
vēja elektrostaciju būvniecību un ekspluatāciju saistītās ietekmes. Tomēr Birojs 
secina, ka Vides pārskata risinājumos detalizētāk nav sniegta informācija un 
vērtējums par elektrostaciju izvietošanas iespējām novadā un to ietekmi uz novada 
ilgtspējīgu attīstību, norādot, kur šādu objektu izvietojums būtu rekomendējams, 
lai novērstu vai mazinātu plānošanas dokumenta īstenošanas būtisko ietekmi uz 
šīm teritorijām. Biroja ieskatā Vides pārskats ir papildināms ar attiecīgo 
informāciju. 

3.3.4. Birojs secina, ka Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013. - 2025.gadam kartē 
“Dobeles pilsētas funkcionālā zonējuma karte” ir norādīta SIA “Oktāns” naftas 
bāze (Dobelē, Uzvaras ielā 52) ap šo objektu ir iezīmēta drošības aizsargjosla, bet 
ne Teritorijas plānojuma grozījumu paskaidrojuma rakstā, ne TIAN (grozījumu 
1.redakcija) nav norādīts šīs aizsargjoslas platums un tajā piemērojamie 
aprobežojumi. Tieši otrādi, Teritorijas plānojuma grozījumu TIAN ir norādītas 25 
m drošības aizsargjoslas no tvertnēm un degvielas uzpildes iekārtām, bet nav 
norādīts, ka saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 30. panta (2) daļas 3) punktu ap naftas 
un naftas produktu rezervuāru parkiem, iepildīšanas un izliešanas estakādēm un 
pārsūknēšanas stacijām minimālā aizsargjosla nosakāma 100 metru no šo objektu 
ēkām un būvēm, kurās atrodas nafta, naftas produkti, bīstamas ķīmiskās vielas vai 
produkti. Turklāt saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 1. marta noteikumu 
Nr. 131 “Rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtība un riska samazināšanas 
pasākumi” (turpmāk – Noteikumi Nr. 131) VIII nodaļā norādīto pašvaldības 
teritorijas plānojumā būtu nosakāms arī minimālais drošības attālums ap SIA 
“Oktāns” naftas bāzi un teritorijas izmantošanas un apbūves ierobežojumi šajā 
teritorijā, lai nodrošinātu apkārtējo iedzīvotāju un sabiedrības drošību un 
aizsargātu tos no rūpnieciskās avārijas kaitīgās iedarbības. Teritorijas plānojumā 
būtu nosakāms arī citu esošu vai jaunu objektu, uz kuriem būtu attiecināmi 
Noteikumi Nr. 131, izvietošanas minimālie drošības attālumi, vai arī kritēriji šo 
drošības attālumu noteikšanai. Plānošanas dokumentā un Vides pārskatā 
nepieciešams veikt attiecīgus labojumus. 
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3.3.5. Tā kā Teritorijas plānojuma grozījumi paredz grozīt vairāku ciemu robežas, tad 
Birojs vērš uzmanību, ka atbilstoši Noteikumu Nr.240 61.punkta prasībām, 
plānojot jaunus ciemus vai esošo pilsētu vai ciemu teritoriju paplašināšanu, 
jāparedz inženiertehniskās apgādes nodrošinājums u.c. risinājumi ciema funkciju 
nodrošinājumam.  

3.3.6. Attiecībā uz jaunas funkcionālās zonas izveidi ciemos – Lauksaimniecības 
teritorijas (L) apakšzona L1, norādīts, ka šajā zonā perspektīvā iespējama 
teritorijas kā apbūves zemes izmantošana, kuru galvenā izmantošana ir dzīvojamā 
apbūve (minimālā jaunveidojamās zemes vienības platība 1200 m2), Birojs 
norāda, ka Vides pārskatā nav sniegta informācija, vai/kā šis nosacījums 
perspektīvā saistāms ar potenciālajām apdzīvojuma struktūras un ainavas 
izmaiņām. Vienlaikus sniegta informācija, ka Teritorijas plānojuma grozījumos 
nav paredzēts saglabāt Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritoriju (DzD-1) 
Dobeles pilsētā, līdz ar to secināms, ka pilsētvidē nav prognozējamas būtiskas 
ainaviskas izmaiņas.   

3.3.7. Birojs secina, ka ir plānota tūrisma un rekreācijas infrastruktūras attīstība, tomēr 
novērtējums Vides pārskatā ir ļoti vispārīgs. Piemēram, nav norādītas konkrētas 
teritorijas, kur varētu tikt attīstīta tūrisma infrastruktūra. Secināts, ka Dobeles 
novadam ir liela daļa priekšnoteikumu tūrisma nozares attīstībai, tomēr joprojām 
tūrismu ierobežojošs faktors ir sliktā autoceļu kvalitāte. Vides pārskatā minēts, ka, 
ņemot vērā novada teritorijā esošo ūdensobjektu neapmierinošo ekoloģisko 
kvalitāti, uzmanība jāpievērš arī ūdensteču un ūdenstilpju piekrastes izmantošanai 
rekreācijas mērķiem, kas var palielināt tādu antropogēno noslodzi kā zemsedzes 
nomīdīšanu, biotopu degradāciju, piesārņojumu utt. Biroja ieskatā vērtējumu par 
plānoto tūrisma un rekreācijas objektu attīstību nepieciešamas papildināt, to 
konkretizējot tādējādi, ka tiek ņemta vērā konkrētā realizācijas vieta, teritorijas tās 
apkārtnē, caur to pamatojot, ka teritorija ir piemērota rekreācijas attīstībai un 
tādējādi skaidrojot izvēlēto plānošanas risinājumu. 

3.3.8. Izstrādātāja norādījusi, ka plānošanas dokumenta realizācijas rezultātā paredzamas 
gan pozitīvas, gan negatīvas ietekmes, kā arī noteikts to iedarbības laiks 
(īslaicīgās, vidēji ilgās un ilglaicīgās).  Vides pārskatā izdalītas arī summārās 
ietekmes, taču tās apskatītas ļoti vispārēji bez konkrētas vietas piesaistes. Birojs 
norāda, ka, lai arī pašreizējā detalizācijas pakāpē nav iespējams novērtēt konkrētu 
projektu realizācijas rezultātā iespējamo ietekmju summēšanos detalizēti, tomēr, 
ņemot vērā SIVN kā stratēģiska instrumenta būtību, konkrētajā Vides pārskata 
sadaļā Izstrādātājai iespēju robežās ieteicams paredzēto darbību savstarpējo 
mijiedarbību izvērtējums, kas izriet no datiem par esošo situāciju un plānošanas 
dokumentā pieļaujamo darbību ietekmju apzināšanu un to izvērtējumu.  

3.4. Kopumā secināms, ka Dobeles novada Teritorijas plānojuma grozījumu Vides pārskatā ir 
noteiktas un izvērtētas gan dažādu veidu ietekmes uz vidi, tajā skaitā uz bioloģisko 
daudzveidību, augsni, ūdens kvalitāti, kultūras mantojumu, dabas un ainavu daudzveidību, 
gan arī konkrētu teritoriju izmantošanas maiņas rezultātā paredzamās iespējamās ietekmes. 
Tajā pašā laikā norādāms uz tādu vides aspektu, kā klimats, gaisa kvalitāte un cilvēku 
veselība nepietiekamu izvērtējumu.  

4. Risinājumi iespējamās ietekmes uz vidi samazināšanai 
4.1. Plānošanas dokumenta Vides pārskatā ir uzskaitīti risinājumi, kas mazinātu saimniecisko 

darbību ietekmi uz vidi, tajā skaitā saistībā ar normatīvajos aktos izvirzīto prasību 
ievērošanu un aizsargjoslu noteikšanu, maksimāli saglabājot dabas un kultūrvēsturisko 
mantojumu.  Kā galvenie instrumenti no ietekmes uz vidi samazināšanas viedokļa Vides 
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pārskatā ir minēti principi TIAN iekļaujamām prasībām un ierobežojumiem atsevišķu 
teritoriju izmantošanā, tajā skaitā, noteiktas prasības ainavu aizsardzībai un pārvaldībai, 
prasības riska teritorijām un objektiem u.c. atšķirīgu normu noteikšanai teritorijās ar 
īpašiem noteikumiem, teritorijas labiekārtošanai un apsaimniekošanai, tajā skaitā no jauna 
veidojamo zemesgabalu minimālās platības noteikšanai atkarībā no zemes izmantošanas 
veida.  

4.2. Skaidrots, ka TIAN ir noteiktas prasības aizsardzībai pret troksni un piesārņojumu. Vides 
pārskatā vērsta uzmanība, ka atsevišķās funkcionālajās zonās aizliegts veikt darbības, kas 
negatīvi ietekmē apkārtējo vidi un iedzīvotājus. Vides pārskatā norādīts, ka, lai izvairītos 
no trokšņa iedarbības, atsevišķu projektu realizācijā jāparedz pasākumi trokšņa avotu 
telpiskai nodalīšanai no dzīvojamās zonas, izglītības iestādēm un citiem publiskiem 
apbūves objektiem. Lai novērstu jaunu apbūves teritoriju izbūvi, kur trokšņa līmenis 
pārsniedz komforta zonu, vēlams veikt trokšņa kartēšanu.  

4.3. Teritorijas plānojuma grozījumos ir noteikti un precizēti nosacījumi un prasības vēja 
elektrostaciju būvniecībai, tajā skaitā noteiktas funkcionālās zonas, kurās atļauta vēja 
elektrostaciju ar maksimālo jaudu līdz 5kW, no 6kW līdz 10kW un lielāku par 10kW 
izvietošana (šajā gadījumā nepieciešams izstrādāt detālplānojumu). Vides pārskatā 
noteikts, ka, vēja elektrostaciju izvietošanai, biogāzu ražotņu celtniecībai u.c. veida 
enerģijas ražotņu izveidi pašvaldība var izvirzīt prasību izstrādāt ainavu lokālo plānojumu 
vai detālplānojumu. Vienlaicīgi norādīts, ka Dobeles novada ainaviski vērtīgajās teritorijās 
netiek atbalstīta vēja ģeneratoru izbūve, kas būtiski pārveido ainavu un tās elementus, kā 
arī izmaina kultūrvēsturiskās vides īpatnības.  

4.4. Vides pārskatā sniegta informācija, ka plānošanas dokumentā ietvertas normatīvo aktu 
prasības jaunas būvniecības gadījumā, kas nosaka atbilstošas infrastruktūras 
nodrošināšanu. Gadījumos, kad notekūdeņu centralizēta savākšana un attīrīšana nav 
iespējama vai ekonomiski pamatojama, būtu nepieciešams paredzēt bioloģiskās 
notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, nodrošinot to atbilstošu uzturēšanu un apsaimniekošanu. 
Norādīts, ka, robežojoties ar citām funkcionālajām zonām vai īpaši aizsargājamu dabas 
vērtību teritorijām, gar zemes vienību robežu atkarībā no plānotās darbības raksturojuma 
un teritorijas izmantošanas veida un ietekmes uz apkārtējās teritorijas vides un iedzīvotāju 
dzīves kvalitāti, jāierīko buferzona.  

4.5. Ņemot vērā lauksaimniecības radīto izkliedētā piesārņojuma slodzi uz Lielupes upju 
baseina apgabala ūdensobjektiem, attīstot saimniecisko darbību, ir jāievēro labas 
lauksaimniecības prakses nosacījumi, kas iekļauj zemes racionālu izmantošanu, pareizu 
augsnes apstrādi, mēslošanas līdzekļu lietošanu, kūtsmēslu krātuvju būvniecību u.tml. 
Biroja ieskatā būtu nepieciešams pievērst papildus uzmanību lauksaimnieku un iedzīvotāju 
vides apziņas paaugstināšanai un vides izglītībai, tajā skaitā nodrošinot iedzīvotājus ar 
informāciju par ūdens kvalitātes monitoringa datiem.  

4.6. Tā kā Dobeles novadā par prioritārajiem zivju ūdeņiem kā karpveidīgo ūdeņu tips noteikti 
Bērze upes un Auces upes posmi, tad upju ielejās un to malās jāierobežo aktivitātes, kas 
apdraud to dabas un ainavu daudzveidības resursus, it sevišķi ainaviski vērtīgajās 
teritorijās. Tāpat Vides pārskatā norādīts, ka jāregulē meža stādīšana un ciršana, gravu 
veidošanās, kas var veicināt virszemes noteci un augsnes eroziju, kā arī piesārņojuma 
rezultātā – upju ūdens eitrofikāciju.  

4.7. Norādīts, ka atkritumu apsaimniekošana jāveic atbilstoši normatīvo aktu prasībām, 
ievērojot sadzīves atkritumu savākšanas, transportēšanas, šķirošanas, pārstrādes un 
noglabāšanas nosacījumus. Vienlaicīgi jānodrošina centralizēta atkritumu savākšanu 
Dobeles pilsētā un novada ciemos, papildus risinot jautājumu par atkritumu šķirošanu. 
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Tāpat norādīts, ka Dobeles novadā plānots ierīkot atkritumu kompostēšanas laukumu, lai 
veiktu bioloģiski noārdāmo atkritumu izmantošanu mulčai. 

4.8. Norādīts, ka derīgo izrakteņu ieguve atļauta ārpus Dobeles pilsētas un ciemu teritorijām, 
gadījumos, ja tā atbilstoši TIAN atļauta konkrētajā funkcionālajā zonā, proti, zonējumos 
Mežu teritorijas (M), Lauksaimniecības teritorijas (L) un Ūdeņu teritorijas (Ū), kas 
faktiski aizņem ievērojamu novada platību.  

4.9. Spriežot pēc Vides pārskatā sniegtās informācijas, Dobeles novadā vērojams radīto 
sadzīves atkritumu pieaugums, līdz ar to norādāms, ka saskaņā ar Atkritumu 
apsaimniekošanas likuma 5.pantu pašvaldībai pēc iespējas jāparedz pasākumi radīto 
sadzīves atkritumu daudzuma mazināšanai, tajā skaitā vēršot sabiedrības uzmanību uz 
atkritumu atbilstošu apsaimniekošanu un ilgtspējīgu resursu patēriņu, veicinot dalīto 
atkritumu vākšanu un atkārtotu to izmantošanu, tādējādi samazinot apglabājamo atkritumu 
daudzumu un nepieļaujot to nesankcionētu apglabāšanu un apkārtējās vides piesārņošanu. 
Plānojot teritorijas attīstību, vēlams veikt piesārņoto teritoriju izpētes darbus un 
nepieciešamības gadījumā veikt sanācijas darbus.  

4.10. Skaidrots, ka ietekmes uz vidi un potenciālā riska minimizēšanai Teritorijas plānojuma 
grozījumos ir noteiktas aizsargjoslas atbilstoši Aizsargjoslu likumam un aizsargjoslu 
noteikšanas metodiku prasībām, tajā skaitā, noteiktas sanitārās aizsargjoslas ap bīstamo 
atkritumu poligonu “Zebrene” un ap bīstamo atkritumu novietni “Gardene”.  

4.11. Kā viens no dzeramā ūdens kvalitātes nodrošinājuma pasākumiem ir Teritorijas plānojumā 
noteiktās aizsargjoslas ap ūdens ņemšanas vietām, līdz ar to secināms, ka plānošanas 
dokumenta negatīvā ietekme uz pazemes ūdeņiem ir mazināma/novēršama, ievērojot 
Teritorijas plānojumā un tā grozījumos ietvertās pazemes ūdeņu aizsardzības prasības. 
Tāpat saskaņā ar Vides pārskatā iekļauto informāciju Auru pagasta Gardenes ciemā tiek 
plānota jaunu atdzelžošanas iekārtu izbūve, savukārt Dobeles pagasta Lejasstrazdu ciemā 
un Jaunbērzes pagasta Jaunbērzes ciemā ūdens atdzelžošanas iekārtas nav uzstādītas, līdz 
ar to nav nodrošināta dzeramā ūdens kvalitāte atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Biroja 
ieskatā konkrētajās teritorijās nepieciešamības gadījumā Dobeles novada pašvaldībai 
jāplāno pasākumi dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošanai.  

4.12. Biroja ieskatā būtu pievēršama papildus uzmanība neizmantotiem un neapsaimniekotiem 
ūdens apgādes urbumiem, kas ir potenciāli bīstami pazemes ūdens piesārņošanas avoti, un 
to turpmākai apsaimniekošanas kārtībai. Atbilstoši likuma “Par zemes dzīlēm” 
nosacījumiem (3.panta 1.punkts) lēmumu par urbumu izmantošanu vai likvidāciju 
jāpieņem zemes īpašniekam, kura īpašumā ūdens apgādes urbums atrodas. Tomēr 
pašvaldībai ir iespējams un ieteicams paredzēt pasākumus iedzīvotāju vides apziņas 
paaugstināšanai un aktīvākai iesaistei virszemes ūdensobjektu un pazemes ūdeņu kvalitātes 
saglabāšanai un aizsardzības nodrošināšanai.  

4.13. Lai nodrošinātu Dobeles novada teritorijas plānojumā ainaviski vērtīgo teritoriju 
aizsardzību un saglabāšanu, Teritorijas plānojuma grozījumos norādīti vairāki pasākumi, 
tajā skaitā kā galvenais priekšnoteikums minēts nepieļaut blīvu apbūvi upju ieleju 
teritorijās, perspektīvā ieteicams veikt Dobeles novada ainavu inventarizāciju un izstrādāt 
ainavu plānu u.c. Dobeles novada teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas kartēs 
ainaviski vērtīgās teritorijas attēlotas kā teritorijas ar īpašiem noteikumiem, bet TIAN 
noteiktas vispārīgās prasības to aizsardzībai.  

4.14. Plānojot tūrisma attīstību novadā, jāmeklē risinājumi potenciālo rekreācijas vietu 
labiekārtošanai un atpūtnieku plūsmas regulēšanai: jāveic vienota stila norāžu zīmju un 
informatīvo stendu izvietošanu ar attiecīgajām norādēm un izglītojošo informāciju par 
aizliegtajām darbībām konkrētajā teritorijā, jāveido labiekārtotas autostāvvietas ar 
iespējamo atkritumu savākšanu un jāizbūvē gājēju takas no autostāvvietām uz dabas 
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objektiem. Peldvietas jānodrošina ar tualetēm, atkritumu urnām, to izvietošanu un 
apsaimniekošanu, kā arī drošu pieeju ūdeņiem. 

4.15. Birojs vērš uzmanību, ka, plānojot derīgo izrakteņu ieguvi, alternatīvās enerģijas objektu 
izveidi vai citas darbības, pirms to uzsākšanas ir jāizvērtē, vai plānotās darbības neatbilst 
objektiem, kuriem atbilstoši Novērtējuma likuma 1. pielikumā noteiktajam ir jāveic IVN 
procedūra, savukārt atbilstoši minētā likuma 2.pielikuma 3)punkta 8)apakšpunktā 
noteiktajam vēja elektrostaciju būvniecībai atkarībā no to skaita, jaudas, atrašanās vietas 
u.c. apstākļiem un 2)punkta 1)apakšpunktā noteiktajam derīgo izrakteņu ieguvei 5 hektāru 
vai lielākā platībā, kūdras ieguvei 25 hektāru vai lielākā platībā, kā arī citām darbībām, kas 
pārsniedz Novērtējuma likuma 2.pielikumā noteiktos robežlielumus, attiecināms ietekmes 
uz vidi sākotnējais izvērtējums. Savukārt izstrādājot lokālplānojumus un atkarībā no to 
specifikas arī detālplānojumus, pašvaldībai un darbības ierosinātājiem sadarbojoties, 
atbilstoši Noteikumu Nr.157 III daļā noteiktajam nepieciešams iesniegt dokumentus Birojā 
lēmuma pieņemšanai par SIVN procedūras piemērošanu vai nepiemērošanu. Tajā pašā 
laikā lai novērstu iespējamu dublēšanos un, vadoties no labas pārvaldības prakses, Birojs 
rekomendē šādos gadījumos iespējami pārdomāti plānot konkrētos risinājumus, lai tie būtu 
savstarpēji atbilstoši un ietver jau zināmus risinājumu pamatparametrus, ko iespējams 
argumentēti izvērtēt, tādējādi rodot iespēju novērst dublējošus novērtējumus 
lokālplānojuma un paredzēto darbību veikšanas kontekstā. 

5. Iespējamie kompensēšanas pasākumi  
Vides pārskatā nav identificētas tādas nelabvēlīgas ietekmes uz Eiropas nozīmes aizsargājamām 
dabas teritorijām (Natura 2000), to ekoloģiskajām funkcijām, integritāti un aizsardzības 
mērķiem, kas būtu pamats likuma “Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” 43.panta 
(6)daļas un (7)daļas piemērošanai. Attiecīgi – nav konstatēts pamats kompensējošo pasākumu 
izstrādei.  
 
6. Plānošanas dokumenta iespējamās būtiskās pārrobežu ietekmes izvērtējums 
Ņemot vērā Dobeles novada novietojumu un plānotās attīstības tendences, Vides pārskatā 
konstatēts, ka pārrobežu ietekme uz kaimiņu valstīm nav sagaidāma. Būtiskas ietekmes uz blakus 
novadiem ar Teritorijas plānojuma grozījumu īstenošanu netiek prognozētas.  
 
7.  Paredzētie pasākumi monitoringa nodrošināšanai 
Biroja ieskatā, Izstrādātājas piedāvātie monitoringa pasākumi ir skaidri, praktiski un saistīti ar 
SIVN mērķiem un identificētajiem rādītājiem. Norādītie ieteicamie monitoringu parametri ir 
saistīti ar kopējo iedzīvotāju skaitu novadā, atjaunoto un rekonstruējamo autoceļu un to posmu 
garumu, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas izbūvēto tīklu garumu un pieslēgumu skaitu, 
dzeramā ūdens kvalitāti un zudumu, notekūdeņu attīrīšanas rādītājiem, peldūdens kvalitāti, 
atkritumu daudzumu un atkritumu šķirošanu, kā arī zemes izmantošanas veidu bilanci un derīgo 
izrakteņu ieguves apjomiem u.c. ar vides stāvokli saistītiem pieejamajiem datiem. Biroja 
ieteikums būtu minētos monitoringa parametra rādītājus papildināt arī ar indikatoru grupām, kas 
raksturo atjaunojamo energoresursu īpatsvaru, piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu stāvokli, 
tūristu plūsmas rādītājus, kā arī sabiedrības iesaistes un līdzdalības līmeni.  

II. Vides pārskata sabiedriskā apspriešana 
Teritorijas plānojuma grozījumu un SIVN Vides pārskata projekta sabiedriskā apspriešana veikta 
atbilstoši Noteikumu Nr.157 V nodaļā noteiktajam. Plānošanas dokumenta un Vides pārskata 
sagatavošanas ietvaros sabiedrībai (iedzīvotājiem, sabiedriskajām organizācijām un institūcijām 
u.c.) ir bijusi iespēja izteikt savu viedokli sabiedriskās apspriešanas laikā. Vides pārskatā 
aprakstīta Teritorijas plānojuma grozījumu un Vides pārskata sabiedriskās apspriešanas gaita. 
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Detalizēts institūciju atzinumu un sabiedrības priekšlikumu apkopojums skatāms Vides pārskata 
pielikumā Institūciju izsniegto atzinumu par Vides pārskata projektu kopsavilkums. 
Vides pārskata sagatavošanas laikā notikušas konsultācijas ar Jelgavas RVP, Dabas aizsardzības 
pārvaldi (turpmāk – DAP) un Veselības inspekciju. Konsultācijas ar kompetentajām institūcijām 
tikušas uzsāktas laicīgi, institūcijām un sabiedrībai tikusi dota iespēja pilnā mērā izteikt savu 
viedokli par plānošanas dokumentu un vides pārskatu.  
Saistībā ar Vides pārskatu komentāri un priekšlikumi no sabiedrības sabiedriskās apspriešanas 
laikā saņemti no Veselības Inspekcijas saistībā ar novadā esošo peldvietu attīstību un no DAP 
attiecībā uz Vides pārskatā ietvertās informācijas papildināšanu, atjaunošanu un lietoto jēdzienu 
precizēšanu; Jelgavas RVP nav izteikusi iebildumus un komentārus par Dobeles novada 
teritorijas plānojuma grozījumos iekļautajiem risinājumiem. Birojs secina, ka Vides pārskatā 
sniegtie nosacījumi un konsultāciju rezultāti ir ņemti vērā, pilnveidojot plānošanas dokumentu.  

Izvērtētā dokumentācija: 
Izstrādātājas 2017.gada 2.jūnija vēstule Nr.17/58, Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013. – 
2025.gadam 2017.gada grozījumi un to Vides pārskats. 

Piemērotās tiesību normas: 

1. Likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” V1 nodaļa;  
2. Aizsargjoslu likuma VI nodaļa, 35.pants; 
3. Atkritumu apsaimniekošanas likuma 5.pants; 
4. Likuma “Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” IV nodaļa; 
5. Sugu un biotopu aizsardzības likuma 7., 8.pants; 
6. Likuma “Par zemes dzīlēm” 3.pants; 
7. Ūdens apsaimniekošanas likuma 11.pants; 
8. Teritorijas attīstības plānošanas likuma 5.pants; 
9. Ministru kabineta 2004.gada 23.marta noteikumu Nr.157 “Kārtība, kādā veicams ietekmes uz 

vidi stratēģiskais novērtējums” III, IV, V, VI, VII, VIII daļa; 
10. Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumi Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību 

teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”; 
11. Ministru kabineta 2013.gada 30.maija noteikumu Nr.240 “Vispārīgie teritorijas plānošanas, 

izmantošanas  un  apbūves  noteikumi” 61.pants; 
12. Ministru kabineta 2002.gada 12.marta noteikumi Nr.118 “Noteikumi par virszemes un 

pazemes ūdeņu kvalitāti”; 
13. Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr.1032 “Atkritumu poligonu 

ierīkošanas, atkritumu poligonu un izgāztuvju apsaimniekošanas, slēgšanas un rekultivācijas 
noteikumi”; 

14. Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumu Nr.264 “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju 
vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” 5. nodaļa; 

15. Ministru kabineta 2006.gada 16.maija noteikumi Nr.390 “Dabas lieguma “Zebrus un Svētes 
ezers” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”; 

16. Ministru kabineta 2011.gada 31.maija noteikumu Nr.418 “Noteikumi par riska 
ūdensobjektiem” 1., 2.pielikums; 

17. Ministru kabineta 2016. gada 1. marta noteikumi Nr. 131 “Rūpniecisko avāriju riska 
novērtēšanas kārtība un riska samazināšanas pasākumi” VIII nodaļa. 

Biroja viedoklis: 
Dobeles novada teritorijas plānojuma grozījumu Vides pārskats precizējams/papildināms, 
ievērtējot un ņemot vērā šā atzinuma sadaļas Vides pārskatā ietvertā informācija un izraudzītā 
risinājuma pamatojums 2.4.punktā, 2.5.punktā ar apakšpunktiem, 3.3.punktā, 3.4.punktā, 4.5., 
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4.9., 4.11., 4.12., 4.15. punktā norādīto, ievērtējot 7.punkta sadaļā ietvertos ieteikumus, kā arī 
novēršot atšķirības starp Vides pārskata elektroniskajā un papīra versijā iekļauto informāciju.  
Pilnveidojot un īstenojot Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam 2017.gada 
grozījumus, ņemami vērā Vides pārskatā un sabiedriskās apspriešanas laikā izteiktie 
priekšlikumi.  
Atbilstoši Novērtējuma likuma 23.5 panta 6.un 7.daļas prasībām Birojs konstatē, ka: 

1. Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam 2017.gada grozījumu Vides 
pārskats kopumā atbilst normatīvo aktu prasībām, tomēr atbilstoši šajā atzinumā 
norādītajam tajā veicami papildinājumi.  

2. Sabiedrības informēšana un Vides pārskata apspriešana veikta Noteikumu Nr.157 V 
nodaļā noteiktajā kārtībā. 

3. Lai konstatētu Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam (kur atbilstoši, 
ņemot vērā arī 2017.gada grozījumus) īstenošanas radīto tiešo vai netiešo ietekmi uz 
vidi, Dobeles novada pašvaldībai, izmantojot valsts vides monitoringa un citus 
pieejamos datus, vismaz divas reizes plānošanas periodā (2018. un 2024.gadā) 
jāizstrādā monitoringa ziņojums un jāiesniedz (arī elektroniskā veidā) Vides 
pārraudzības valsts birojā.  

Dobeles novada pašvaldībai jāsagatavo informatīvais ziņojums par plānošanas dokumentu un 
paziņojums par plānošanas dokumenta pieņemšanu atbilstoši Noteikumos Nr.157 VIII nodaļā 
noteiktajam.  
 
 Biroja direktors  (paraksts*)      A.Lukšēvics 
 
*Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu  
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Izstrādes vadītāja pamatojums redakcionālu kļūdu labošanai 
par Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam grozījumu 

1.redakcijas  
publiskās apspriešanas laikā saņemtajiem priekšlikumiem un institūciju 

atzinumiem 
 

2017.gada 31.maijā tika izskatīti Dobeles novada teritorijas plānojuma 
grozījumu 1.redakcijas publiskās apspriešanas laikā (no 2017. gada 13.aprīļa līdz 
2017. gada 18.maijam) saņemtie privātpersonu priekšlikumi un institūciju atzinumi.    

Publiskās apspriešanas laikā tika saņemti 3 privātpersonu priekšlikumi, no 
kuriem viens tika atsaukts. SIA “JTT“ priekšlikums mainīt nekustamajam īpašumam 
ar kadastra apzīmējumu Nr. 46420060123 teritorijas plānojuma grozījumos noteikto 
funkcionālo zonu Lauksaimniecības teritorija (L), Meža teritorija (M) uz Publiskās 
apbūves teritorija (P) tiek atbalstīts, ņemot vērā, ka arī iepriekš spēkā esošajā 
Annenieku pagasta teritorijas plānojumā 2005.-2017.gadam šī bija publiskās apbūves 
teritorija un uz tās atrodas atpūtas objekta būve.  

Savukārt Imanta Kalniņa pilnvarotās personas Ilzes Māras Kalniņas iesniegtie 
priekšlikumi attiecas uz datu bāzēm un interneta vietnēm, par kurām pašvaldība un 
plānošanas dokumenta grozījumu izstrādātāji neatbild. Priekšlikuma ierosinātājai 
sniegti skaidrojumi atbildes vēstulē un publiskās apspriešanas laikā saņemto 
priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksmē. 

Institūciju atzinumos norādītie ieteikumi un aizrādījumi lielākoties precizēti un 
izlaboti. Netiek ņemti vērā aizrādījumi, kuros izvirzītas prasības teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumos nosaukt konkrētus normatīvos aktus un 
pārrakstīt tajos noteiktās prasības. Netiek grozīts arī spēkā esošā novada teritorijas 
plānojuma 2013.-2025.gadam Paskaidrojuma raksts. Izstrādājot teritorijas plānojuma 
grozījumus, ir sagatavots Paskaidrojuma raksts - teritorijas plānojuma grozījumu 
risinājumu apraksts. Tāpat netiek grafiskajā daļā netiek attēloti objekti, kurus mēroga 
noteiktības dēļ nav iespējams attēlot, bet tie attēloti tematiskajos attēlos. Precīzākus 
komentārus priekšlikumu un atzinumu izskatīšanai skatīt ziņojumā par Dobeles 
novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam grozījumu 1. redakcijas publiskās 
apspriešanas laikā saņemtajiem priekšlikumiem un institūciju atzinumiem. 

Izskatot institūciju atzinumus un privātpersonu priekšlikumus tika secināts , ka  
norādītās kļūdas neskar personu tiesiskās intereses un nolemts veikt teritorijas 
plānojuma grozījumu 1.redakcijā redakcionālus kļūdu labojumus un iesniegt 
teritorijas plānojuma grozījumu redakciju Dobeles novada pašvaldības domē lēmuma 
pieņemšanai par teritorijas plānojuma grozījumu apstiprināšanu. 

 
 

07.07.2017.                             
 
Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam 
izstrādes vadītāja                                       (personiskais paraksts)  S.Lasmane 
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9. CITI IZSTRĀDES MATERIĀLI 

 
− Dobeles novada pašvaldības elektroniski parakstīta vēstule 19.04.2017. Nr. 2.6./1040 Par 

atzinuma sniegšanu Dobeles novada teritorijas plānojuma grozījumu 1.redakcijai un Vides 
pārskata projekta redakcijai (izsūtīta institūcijām pēc pievienotā saraksta) 
 

− Dobeles novada pašvaldības elektroniski parakstīta vēstule 19.04.2017. Nr. 2.6./1041 Par 
atzinuma sniegšanu Dobeles novada teritorijas plānojuma grozījumu 1.redakcijai (izsūtīta 
institūcijām pēc pievienotā saraksta)  
 

− Dobeles novada pašvaldības elektroniski parakstīta vēstule 27.04.2017. Nr. 2.6./1097 Par 
atzinuma sniegšanu Dobeles novada teritorijas plānojuma grozījumu 1.redakcijai (izsūtīta AS 
„Sadales tīkls”)  
 

− Dobeles novada pašvaldības elektroniski parakstīta vēstule 08.05.2017. Par atzinuma sniegšanu 
Dobeles novada teritorijas plānojuma grozījumu 1.redakcijai (izsūtīta AS „Conexus Baltic Grid”) 
 

− Valsts SIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra” vēstule 16.05.2017. Nr.4-6/671 
Par pazemes ūdeņu atradņu „Kombināts” un „Gardene” pasu pagarināšanu un pielikumu 
aktualizāciju.  
 

− SIA „Reģionālie projekti” vēstule 02.06.2017. Nr.17-58 Par atzinuma sniegšanu (izsūtīta Vides 
pārraudzības valsts birojam) 
 

− Imanta Kalniņa pilnvarotās personas Ilzes Māras Kalniņas 27.07.2017. Iesniegums/Sašutums 
„Lūgums vai nu pieņemt teritorijas plānojumu ar atļauju šo situāciju izlabot, jeb atlikt teritorijas 
plānojuma izskatīšanu līdz nākošai sēdei” (iesniegums ir saņemts Dobeles novada pašvaldībā 
27.07.2017. Nr.2.4./1201. Dobeles novada pašvaldības domes 2017.gada 27.jūlija sēdē pieņēma 
lēmumu Nr.187/9 „Par Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam grozījumu  un 
Vides pārskata apstiprināšanu un Dobeles novada domes saistošo noteikumu Nr.3 „Dobeles 
novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam grozījumu teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumi un grafiskā daļa” izdošanu”) 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

DOBELES NOVADA PAŠVALDĪBA 
Reģ. Nr. 90009115092 

Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 
Tālr. 63707269, 63700137, e-pasts: apic@dobele.lv 

 
 

Dobelē 
 
19.04.2017. Nr. 2.6./1040 
 

 
Valsts vides dienesta Jelgavas 

 reģionālā vides pārvalde 
E-pasts: jelgava@jelgava.vvd.gov.lv 

 
Veselības inspekcijas Zemgales kontroles nodaļa 

E-pasts: zemgale@vi.gov.lv 
 

Dabas aizsardzības pārvaldes 
Pierīgas reģionālā administrācija 

E-pasts: pieriga@daba.gov.lv 

 
Par atzinuma sniegšanu Dobeles novada teritorijas plānojuma grozījumu 
 1.redakcijai un Vides pārskata projekta redakcijai 
 

Pamatojoties uz Dobeles novada domes 2017.gada 30.marta sēdes lēmumu "Par 
Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025. gadam grozījumu 1.redakcijas un Vides 
pārskata projekta nodošanu publiskajai apspriešanai” (protokols Nr.72/3), publiskajai 
apspriešanai un atzinumu saņemšanai tiek nodota Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013. 
- 2025. gadam grozījumu 1.redakcija un Vides pārskata projekta redakcija. 

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 13.04.2017. līdz 18.05.2017. 
Saskaņā ar 14.10.2014. MK noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas 

attīstības plānošanas dokumentiem” 59.punktu un 85.punktu, 23.03.2004. MK noteikumu 
Nr.157 “Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” 17.punktu, lūdzam 
sniegt atzinumu par Dobeles novada teritorijas plānojuma grozījumu 1.redakciju un 
priekšlikumus vai atsauksmes par Vides pārskata projekta redakciju. 

Ar plānošanas dokumentu un vides pārskatu publiskās apspriešanas laikā var iepazīties 
valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv un Dobeles novada 
tīmekļa vietnē www.dobele.lv. 
 
 
Izpilddirektora vietnieks                                                                         G.Kurlovičs 
 
 
Lasmane 637 22414 
sandra.lasmane@dobele.lv  
 

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO 
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

DOBELES NOVADA PAŠVALDĪBA 
Reģ. Nr. 90009115092 

Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 
Tālr. 63707269, 63700137, e-pasts: apic@dobele.lv 

 
 

Dobelē 
 
19.04.2017. Nr. 2.6./1041 
 

 
Pēc pievienotā saraksta 

Par atzinuma sniegšanu Dobeles novada teritorijas plānojuma grozījumu 
1.redakcijai  
 

Pamatojoties uz Dobeles novada domes 2017.gada 30.marta sēdes lēmumu "Par 
Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025. gadam grozījumu 1.redakcijas un Vides 
pārskata projekta nodošanu publiskajai apspriešanai” (protokols Nr.72/3), publiskajai 
apspriešanai un atzinumu saņemšanai tiek nodota Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013. 
- 2025. gadam grozījumu 1.redakcija un Vides pārskata projekta redakcija. 

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 13.04.2017. līdz 18.05.2017. 
Saskaņā ar 14.10.2014. MK noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas 

attīstības plānošanas dokumentiem” 59.punktu un 85.punktu, lūdzam sniegt atzinumu par 
Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam  grozījumu 1.redakciju. 

Ar plānošanas dokumentu publiskās apspriešanas laikā var iepazīties valsts vienotajā 
ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv un Dobeles novada tīmekļa 
vietnē www.dobele.lv. 

Kontaktpersona: Dobeles novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas 
teritorijas plānotāja Sandra Lasmane, tel.26574979, e-pasts: sandra.lasmane@dobele.lv.    

 
 
Izpilddirektora vietnieks                                                                          G.Kurlovičs 
 
 
Lasmane 637 22414 
sandra.lasmane@dobele.lv  
 
 

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO 
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 
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Dobeles novada pašvaldība  
19.04.2017. Nr.2.6./1041 

 
Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija 

vkpai@mantojums.lv 
VAS „Latvijas Valsts ceļi’’  

lvceli@lvceli.lv 
VAS „Latvenergo” 

info@latvenergo.lv 
AS “Augstsprieguma tīkls” 

ast@ast.lv 
A/S „Latvijas gāze” Gāzapgādes attīstības departaments 

gazapgades.departaments@lg.lv 
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona brigāde 

dobele@vugd.gov.lv 
Zemgales plānošanas reģions 

zpr@zpr.gov.lv 
Valsts SIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Zemgales reģiona meliorācijas nodaļa 

zemgale@zmni.lv 
Valsts meža dienests Zemgales virsmežniecība 

vm@zemgale.lv 
AS „ Latvijas Valsts meži” Zemgales mežsaimniecība 

lvm@lvm.lv 
Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra 

info@lgia.gov.lv 
SIA „Lattelecom” 

lattelecom@lattelecom.lv 
SIA „Tele 2” 

info@tele2.lv 
SIA „ Latvijas Mobilais Telefons” 

info@lmt.lv 
SIA „Bite Latvija” 

janis.putans@bite.lv 
VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” 

lvgmc@lvgmc.lv 
VAS „Latvijas Dzelzceļš” 

info@ldz.lv 
SIA „Dobeles Enerģija” 

girts.ozolins@dobelesenergija.lv 
SIA „Dobeles Ūdens” 

dobelesudens@dobele.lv 
Jelgavas novada pašvaldība 

dome@jelgavasnovads.lv 
Auces novada pašvaldība 

dome@dome.auce.lv 
Brocēnu novada pašvaldība 

dome@broceni.lv 
Tukuma novada pašvaldība 

dome@tukums.lv 
Jaunpils novada pašvaldība 

pasvaldiba@jaunpils.lv 
Tērvetes novada pašvaldība 

tervetesnd@zemgale.lv 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

DOBELES NOVADA PAŠVALDĪBA 
Reģ. Nr. 90009115092 

Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 
Tālr. 63707269, 63700137, e-pasts: apic@dobele.lv 

 
 
 

Dobelē 
 
27.04.2017. Nr. 2.7./1097 
 

 
AS "Sadales tīkls" 

Šmerļa iela 1, Rīga,  LV-1160, 
 E-pasts: st@sadalestikls.lv  

 
 
 

Par atzinuma sniegšanu Dobeles novada teritorijas plānojuma 
grozījumu 1.redakcijai  
 
 

Pamatojoties uz Dobeles novada domes 2017.gada 30.marta sēdes lēmumu "Par 
Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025. gadam grozījumu 1.redakcijas un Vides 
pārskata projekta nodošanu publiskajai apspriešanai” (protokols Nr.72/3), publiskajai 
apspriešanai un atzinumu saņemšanai tiek nodota Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013. 
- 2025. gadam grozījumu 1.redakcija un Vides pārskata projekta redakcija. 

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 13.04.2017. līdz 18.05.2017. 
Saskaņā ar 14.10.2014. MK noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas 

attīstības plānošanas dokumentiem” 59.punktu un 85.punktu, lūdzam sniegt atzinumu par 
Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam  grozījumu 1.redakciju. 

Ar plānošanas dokumentu publiskās apspriešanas laikā var iepazīties valsts vienotajā 
ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv un Dobeles novada tīmekļa 
vietnē www.dobele.lv. 

Kontaktpersona: Dobeles novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas 
teritorijas plānotāja Sandra Lasmane, tel.26574979, e-pasts: sandra.lasmane@dobele.lv.    

 
 
Izpilddirektora vietnieks                                                                              G.Kurlovičs 
 
 
 
Lasmane 637 22414 
sandra.lasmane@dobele.lv  
 

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO 
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

DOBELES NOVADA PAŠVALDĪBA 
Reģ. Nr. 90009115092 

Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 
Tālr. 63707269, 63700137, e-pasts: apic@dobele.lv 

 
 
 

Dobelē 
 
08.05.2017. Nr. 2-7 / 
 

 
AS “Conexus Baltic Grid” 

Astrīda Briāna iela 6, 
Rīga, LV-1001 

 
 
 
 

Par atzinuma sniegšanu Dobeles novada teritorijas plānojuma grozījumu 
 1.redakcijai  
 

Ņemot vērā AS “Latvijas Gāze” atzinumā norādīto prasību atzinuma pieprasīšanai 
akciju sabiedrībai “Conexus Baltic Grid” un saskaņā ar 14.10.2014. MK noteikumu Nr.628 
„Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 59.punktu un 
85.punktu, lūdzam sniegt atzinumu par Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-
2025.gadam  grozījumu 1.redakciju. 

Pamatojoties uz Dobeles novada domes 2017.gada 30.marta sēdes lēmumu "Par 
Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025. gadam grozījumu 1.redakcijas un Vides 
pārskata projekta nodošanu publiskajai apspriešanai” (protokols Nr.72/3), publiskajai 
apspriešanai un atzinumu saņemšanai tiek nodota Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013. 
- 2025. gadam grozījumu 1.redakcija un Vides pārskata projekta redakcija. 

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 13.04.2017. līdz 18.05.2017. 
Ar plānošanas dokumentu publiskās apspriešanas laikā var iepazīties valsts vienotajā 

ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv un Dobeles novada tīmekļa 
vietnē www.dobele.lv. 

Kontaktpersona: Dobeles novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas 
teritorijas plānotāja Sandra Lasmane, tel.26574979, e-pasts: sandra.lasmane@dobele.lv.    

 
 
Pašvaldības izpilddirektors                                                                                        A.Vilks 
 
 
Lasmane 637 22414 
sandra.lasmane@dobele.lv  
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|-ATVUAS VTDES, gEOLO9UAS
UN METEOROLOQUAS CENTRS

2017.gada 'i6 r',"7'i

Nr.a-6t (-/'/

Uz 10.05.2017.v€snrli Nr.89/l -13

Par pazemes uderyu atradrlu ,,Kombinats" un ',Gardene" pasu

aldttalizdciiu

Denlo izrakte4u krljumu akceptesanas

komisijas priek5s€d€tdja vietnieks

Klientu apkalPoianas dala

6'1032665

D.Borozdins

a'-:\_Q,i-

\,

valsts slA ,.Latvijas vides, leologijas un meteorololijas centrs" Derfuo izraktenu krdlumu

akcepresanas komisija (tupmak - Komisija) sa{lcma un izskat-rja Jlsu 2017.gada l0.maija vestuli

GVqMC rep.Nr.n_itzlae , 11.05.2017) ar logumu pagannal un aktualiz€t pazemes ldepu.atradpu
iKombinats,i un ,,Gardene" pases. Komisija izsniedz izrakstu no Latvrjas Vides, geologijas un

meteorologijas centra DerIgo izrakte4u kdjumu akceptdsanas komisijas 2017.gada l2.maija s6des

protokola irir.32 un aktua[cbs paz emes udelu atradlu ,,Kombindts" un ,,Gardene" pasu 10.1.'

iO.Z., tO.:., 10.4., 10.5. un l0.6.pielikumus, kurus jdiesniedz Valsts vides dienestd jaunu pazemes

[de4u atradqu ,,Kombindts" un ,,Gardene" pasu sagatavoSanai un izsnieg5anal'' 
Informcjam, ka pielikumu originali jaiesniedz kop6 ar SIA ,,Dobeles ldens" iesniegto

prognozejamd pazemes [de4u patcrin; pieteikumu (pievienots pielikumd kd l0'6'pielikums)' ka an

uiri.gjortur up ud.n, 
'emsanas 

vietu saskaqojums ar Vesellbas inspekcijas Zemgales kontroles

"oJuti tpi"rl"not pielikuma k6 10.7.pielikumu). Versam uzmanibu, ka pazemes udelu atradnes

,,r"-ura"" urbumu aizsargjoslu lielumi ir 56di: stingra rezima aizsargjoslas lielums ir 1.0, m ap

i.u,- 
".U"-r, 

bakteriologisfa aizsargiosla nav nepiecieSama, bet \rmiskd aizsaryjosla - 1605 ha

(1999.gada apre\ina dati paliek spEkd).' 
5u.uau ar 2O04.gida 2o.j'anv6ra Ministru kabineta noteikumu Nr.43 "Aizsaryioslu ap ldens

pemsanas viltam rroteili5anas metodika" prasibam, pazemes [der;u atradnei "Gardene"' atbilsto5i So

noteikumu T.punktam (kas nosaka, ka loii labi aizsargatam qdens horizontam, kur mazcaurlardlgo

nog.rtu.u biezums ir lieldks par 20 metriem,. aizsargiosla ir l0 metrus plata)' stingra reZima

u#urglo.tu. lielums ir 10 m rddius6 ap katru urbumu. Bakteriololiska aizsargiosla nav

nepieJesama, bet [imiskSs aizsargjoslas platTba - 204 ha (lggg.gada apr€lrina dati paliek sp€ka).

Pielikumd:
Pazemes [denu atradnu "Kombindts" un "Gardene" pasu l0'1'' t0 2 ' 10'3'' 10 4 ' 10'5 un

l0.6.Pielikumi - 1 eksemPldrs.

RTga

SIA ..Dobeles ldens"

Noliktavas iela 5,

Dobel€, LV-3701

pagariniianu un pielikumu

A.GraudiqS

_ ololoartiA'r 

\ll. Mtl FoRoloa

^.," @LvOllc_ 
-A

2,.-, iru';oxvrncuAl +s
,, 

V.^, L Sr l St It

VALSTS SIA
"LATVUAS VIDES, QEOLOgIIAS UN

METEOROLOGI]AS CENTRS"
Maskavas le a 155, Rtga, LV 1019

T.r+37167032600
F.: +37167145154
E.: lvgmc@lvgmc.lv

lvgmc@meteo.lv

Rei. Nr.5010321779I
Ba;ka; Nordea Banl AB Lalvrias filr;le
Kods: NOEALV2X
Konts: LV48 NDEA 0000082360836 237



Pazemes Ide1ru atradnes "Kombindts" izvietojums
un tiis [<Imisk5 aizsargjosla

I0.l.pielikums
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I0.2.pielikums

Urbumu izvietojums pazemes [de4u atradn6 "Kombiniits"

457100

APZIMEJUMI:

-- 
Pazemes iidelu atradnes "Kombinats"

ll! eksoluataciias urbums ar filtru Jonis$u-Akmenes
O ndens horizontE un ta Nr DB "Urbumi"

llfff Pazemes ldegu atradnes "Kombinats"

O likvidcts urbums un ti Nr. DB "Urbumi"

lllff Pazemes odesu atradnes "Kombinats"

O likvid€janais urbums un ta Nr DB uUrbumf'

I-It Hidrog"ololiska griezuma lrnija

Latviias koordintrru sistcma LKS-92

--merrl
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10.4. pielihums

Pazemes [de4u ieguves akceptCtais variants atradnc
ttKombin5tstt

Joni.SSu - Akmenes Edens horizonto pamatdati:

caurpliides koeficients kz = 308 m2ld;

spiedienizmaiqas koeficients a = 1.5 *105 m2ld;

0densg[tnes dmbibas laiks t = 9125 d (25 gadi).

Urbuma Nr.
DB 

"Urbuml"

Odens
horlzonts

x_LKS92,

km

Y_LKS92,

km

Urbume
hidrrulisktrs
pretcstrbrs

koellcietrts g

Pielaujsm8is
odens lrmeor

pszemlntrJrms
S'm

ProjektEJrmsls
deblts

Q, m3/d

Aprekinltals
odens lrmeoa

pazeminljumE
S'm

lp (6770) * Djn-ak 6275.964 457.283 18.4 30.2 864 20.1

2p (1853)* Dljn-ak 6275.t43 457.378 27.0 27.8 864 22.0

3p (1893)* Djn-ak 6275.279 45',7.1t5 28. r 30.5 864 22.5

4p* Dljn-ak 6275.400 456,960 18.4 JU.) 864 20.1

Kop6: 3456

I projekt€jamo urbumu Nr.lp (6770), Nr.2p (1853), Nr.3p (1893) un Nr.4p vieta turpmak izmantos esosos cefius

ekspluatacijas urbumus Nr.7i39, Nr.1893 (akcepteus sh€mas projekt€tais urbums 3p), Nr.7740 un Nr.7?41, kurus

phnots izmantot ar kopejo udens ieguvi - 2393 m'ld jeb - 813 445 m lgadd.
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Rig6, Maskavas ield 165

seoe predar uas:

Komisijas priekSsEd€tdj s:

Komisijas priek5s€d€tdjs vietnieks:

Komisijas sekretare:

Komisijas locekli:

Uzaicindtie:

10.5. pielikums

2017 .gada 12.maija

R.O5s, LVQMC Qeologijas nodalas leologs

A.Graudi45, LVQMC Qeololijas noda[as

!eolopijas eksperts
Z.Caune, LVQMC Qeololijas nodalas

vadoiais geologs
I.Piese, LVQMC Qeololijas nodalas geologijas

eksperts
A.Jansone, LVQMC Qeololijas nodalas

vado5ais leologs
L.Matisone, LVQMC Qeolo!ijas nodalas
geologs
I.Bukovska, LVGMC Qeologijas nodalas

!eologs
S.Muiiniece, LVQMC Hidroleologijas nodalas

hidrogeologs
L,Stiebri4a, LVQMC Hidro!eolo!ijas nodalas

vadoiais specialists

I).Borozdins, LVQMC Hidroleololijas
nodaIas hidrogeologs
K.Kosltis, LVQMC Qeologijas nodalas leologs

LAWU/AS VIDES, QEOLOQUAS
UN METEOROLOqUAS CENTRS

Izraksts no
Latvij as Vides, $eolofijas un meteorologijas centra

Derrgo izrakte4u krajumu akcepte5anas komisijas sedes

Drotokola Nr. 32

Darba kiirUbn:
l. Par pazemes flde4u atradnes "Kombinats" pases pagarina5anu un pielikumu aktualizdciju

(Dobeles novads).

t..l

l. Par pazemes trde4u atradnes "Kombiniits" pases pagariniiSanu un pielikumu aktualiz5ciju
(Dobeles novads).
Ziqojumu sniedz D.Borozdins, Hidrogeologijas nodalas hidrogeologs.

l999.gada 2T.decembrl p{zemes iide4u atradn€ "Kombindts" tika akcepteti pazemes dde4u

ekspluaucij-as kajumi JoniSlu - Akmenes (Dtjn-ak) ldens horizontam 3456 nf ld (A kategorija)

apjomd shernai ar detriem projektetajiem urbumiem lp (6770)' 2p (1853), 3p (1893) un 4p'

vsIA ,,Lawijas vides, geologijas un meteorololijas centrs" 2017 .gada I l.maija sa$ema no

SIA ,,Dobeles Udens" v€stuli par p.vemes [de4u atradnes "Kombindts" pases denguma termipa

pagarinasanu. PEc SIA ,,Dobeles iidens" iesniegtajiem datiem, pazemes udequ atradnes

Izraksts no Latvijas Vides, leololijas un meteorologijas centra

o"*" 
;T$:H"", ?Hili::::Til'T-:iiillls

lapa t(3)

VALSTS SIA
"IATVUAS VIDES, qTOLO9UAS UN
METEOROLO9UAS CENTRY
Maskavas iela 165, Riga, Lv'1019

l: +37167032600
E.t +31167145454
E.: lvgmc@lvgmc.lv

lvgmc@meteo.lv

50103237791
Nordea Bank AB, Latvijas filiale
NDEA LV2X
LV48 NDEA 0000082360836

Re€. t{r
Eanka:
Kods:
Konts:
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"Kombinats" teritorija turpmdk plSnots izmantot detrus esoSos ekspluatiicijas urbumus Nr.7739,
Nr.1893 (1999.gada akceptdtds sh€mas projektetais urbums 3p), Nr.7740 un Nr.7741 (urbumu
numuri datu bdze "Urbumi"). Urbums Nr.l893 ierikots 1976.gada, savukert, urbumi Nr.7739,
Nr.7740 un Nr.7741 - 2000.gada. Visi ekspluatacijas urbumi ierftoti Joni5(u - Akmenes (Dzjn-ak)

horizontii.
Pec SIA,,Dobeles fldens" sniegtds informacijas urbumi Nr.1853 un Nr.6770 ir iekonserv€ti un

Sos urbumus ir pldnots tamponot. ArI novdroSanas tftla urbumi Nr.633, Nr.7216,Nr.7217, Nr.72l8
un Nr.7220 ir iekonservEti un to tamponaZu planots veikt Edz20l7.gada3l.decembrim.

Turpmdk Dobeles centralizdtdjai tidensapgddei pldnots ekspluatet detrus urbumus Nr.7739,
Nr. | 893, Nr.7740 un Nr.7741 ar kopdjo fldens ieguvi lldz 2393 m3/d jeb 873 445 m3lgadd (ieguves

apjoms no urbumiem Nr.7741. Nr.7740 un Nr.7739 - 598 m3/d, no urbuma Nr.l893 - 599 mr/d).
kas neparsniedz l999.gada akceptetos A kategorijas pazemes [de4u ekspluatdcijas krajumus.

2013.gada veikta visu ekspluaticijas urbumu rekonstrukcija, kd rc tete, urbumi ir aprftoti td, lai
vardtu veikt ldens paraugu no4emsanu un ldens l-rme4a merr5anu. LVQMC atgddina, ka Sajos

urbumos iegiistamie pazemes [de4i ir ar paaugstinau dzelzs koncentrdciju, EdCl, pirms fldens

ekspluate5anas, nepiecieSams veikt to atdzelZo5anu.
TA ka SIA ,,Dobeles r-rdens" turpmak plano izmantot eso5os ekspluaticijas urbumus atbilsto5i

pazemes ldegu kajumu akceptdtajai shemai un netiek planots parsniegt l999.gada akceptetos

pazemes iide4u A kategorijas kajumu apjomus (3456 m'/d), zi4otdjs iesaka aktualizet p.Lzemes

[dequ atradnes pases "Kombinits" pielikumus un rekomendet Valsts vides dienestam (turpmak -
VVD) izsniegt jauno pazemes [de4u atradnes pasi atbilstoii 2011.gada 6.septembra Ministru
kabineta noteikumu Nr.696 "Zemes dzllu izmanto5anas licendu un bieZi sastopamo dengo izraktequ

ieguves atlauj as izsnieg5anas kdrtiba" 3.pielikuma prasibdm

Zi4otdj s atzrme, ka VVD var izsniegt jauno pazemes iide4u atradnes "KombinZits" pasi ar

nosacljumu, ka SIA,,Dobeles idens" iesniegs aizsargjoslas ap ldens 4emSanas vietu saska4ojumu

ar Vesellbas inspekcijas Zemgales kontroles nodalu, un turpmak nodfosinds pazemes [de+u

monitoringu atbilsto5i izsniegtajai pazemes tide4u atradnes "Kombinats" pases 8.punkta prasibdm.

Ziqo6js informe, ka aizsargjoslas lielumi ap pazemes iide4u atradnes "Kombindts" eso5ajiem

urbumiem ir Sddi: stingra reZrma aizsargjoslas lielums ir l0 m ap katru urbumu, bakteriologiskd

aizsargjosla nav nepiecie5ama, bet \Tmiskas aizsargjoslas plaUba - 1605 ha (1999.gada aprelina

dati paliek sp€ka).
Zi4otajs vdr5 uzmanlbu, ka urbums Nr.7741 atrodas Dobeles novada pa5valdlbai piedero5d

zemes rpasumd ,,Straumes" (ar kadastra apz-rmdjumu 4672 001 0140). Zemes nomas h-gums

Nr.9.2./113, kas 2016.gada T.martd noslegts starp Dobeles novada paSvaldrbu un SIA "Dobeles

fldens" zaud6 speku 2020.gada 3l.decembrr. LVQMC ir iesniegta Dobeles novada paSvaldibas

v6stule par to, ka arr turpmak (pdc nomas llguma termi4a beigatn 2020 'gada 3l.decembrt) zemes
-rpa5ums tiks nodots SIA,,Dobeles iidens" lieto5ana, ldens apgddes inZenierb[vju uzturE5anai.

\emot verd iepriekSmineto, zi4otajs iesaka wD izsniegt jauno pazemes fdepu pasi l-rdz

2024.gada 3l.decembrim ar nosacrJumu, ka l-rdz pasreizejd zemes nomas llguma termina beigdm

SIA .;Dobeles [dens,, iesniegs pagarindto zemgs nomas lgumu uz zemes lpaSumu ar kadastra

Nr.4672 001 0140 ar termiqu lldz 2024.gada 31.decembrim, kad beigsies akceptctie pazemes fidequ

atradnes "Kombindts" kdjumi.

t..l

Izaksts no Latvijas Vides, leololijas un meteorologijas cenfa
Derigo izrakteuu kajumu akceptcsanas komisijas

2017.gada l2.maija scdes protokola Nr'32
lapa 2(3)

VALSTS SIA
"LAWIIAS VIDES, 9EOLO$UAS UN
METEOROLOGUAs CENTRS"
Maskavas iela 165, Rr_ga, LV'1019

l: +37167032600
F,t +371 61 145454
E.: lvgmc@lvgmc.lv

lvBmc@meteo.lv

Rei. Nr. 50103237791
Ba;ka: Nordea Banl AB, latvilas filale
KodsI NDTA LV2X
Kontsi lV48 NDEA 0000082360836
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Den-go izrakte4u krijumu akcept€5anas komisija nolcma:

1.1. Atstat spcka l999.gada 2T.decembra Pazemes iide4u k6jumu akceptE5anas komisijas
akceptdtos ptuemes iide4u A kategorijas krdjumus 3456 mrld apjomn Joni5lu-Akmenes (Dtjn-ak)
ldens horizonta urbumiem.

1.2. Akceptet aktualiz€tos p.rzemes iide4u atradnes pases "Kombinits" pielikumus, jaunas pazemes

[de4u atradnes "Kombinats" pases sagatavo3anai.

1.3. Rekomendet Valsts vides dienestam anulEt 1999.gade izsniegto p.vemes iide4u atradnes

"Kombin6ts" pasi, izsniedzot jauno p.vemes iidequ atradnes pasi "Kombindts" atbilsto5i 2011.gada
6.septembra Ministru kabineta noteikumu Nr.696 "Zemes dzilu izmantoSanas licendu un bieZi

sastopamo denlgo izraktequ ieguves atlaujas izsniegsanas kartlba" 3.pielikuma prasibam.

t..t

Der-rgo izraktegu krdjumu akceptdSanas

komisijas priekSs€dEtdj s: @ersoniskais paraksts) R.OSs

Der-rgo izraklegu kdjumu akceptE5anas

komisijas sekretare: (personiskais p4labl$l> : t ML o-op^ Z.Catne

:.-' _ 'a,

IZRAKSTS PAREIZS ,, LIETVIDIDAI :
Latvijas Vides, geololijas un meteorologijas centra L., .,,J
Der-rgo izraktequ krajumu akceptesanas komisijas sekretare: ' u&/€.rr, . - Z.Caune

,!.>fX).'U-tts'
Rrga, 20 I 7. gada I 2.maija

Izraksts no Latvtas Vides, leololijas un meteorologijas centra

Derrgo iaaktequ krdjumu akceptc5anas komisijas
2017 -gada l2.maija scdes protokola Nr.32

lapa 3(3)

VALS6 SIA
"IATVUAS VTDES, 9EOIO9IJAS UN

METEOROLOgUAS CENTRS"
Maskavas iela 165, Riga, LV 1019

l: +37167032600
F.i +37I67145454
E.: lv8mc@lv8mc.lv

lvgmc@meteo.lv

Re{. N.. 50103237791
Ba-nka: Nordea Bank AB, Latvilas fih:le
Kods: NDEA LVzx
Konts: LV48 ND€A 0000082350836
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T0:6: piefiftuins

Dobeld

10.05.2017 Nr.
VSIA "Latvijas Vides, leolofijrs

un meteorololijas ccntm?
Maskavas iela 165, Riga, LV-1019

Par pazemes 0de1u Ntradnes "Kombinlts'
pases akrualiz!ciju

sakarn ar Dobeles pilseEs pazemes iide+u atradnes "Kombinats" pases aktualizeciju dsru

zinamu, ka plenotais fdens pat0ri45 laika periodam fio 2017. hd22024. gadam noteikts ne liolEks

Par:
o urbumam "Kombindts Nr.l" (identifikloijas Nr- P2009?2' LVCMC Nr.774l) - 598 m3

diennaktT,
. urbumam "Kombinits Nr.2' (identifikacijas Nr. P2OO973, LV9MC Nr.7740) - 598 m3

diennaktr,
. urbrtmam 'Kombinats Nr.3' (identifikEcijas Nr. P200974, LV$MC Nr. 7739) ' 598 m3

diennakti'
o urbumam "R0pniecibas zona Rz-I" (identifikacijas Nr. P200850' LV9MC Nr'1893)'

599 m3 diennalci.
Kopejais odens patorigs Dobeles pilsctn ieprieks minetaja laika periodi nep6rsniegs 3456

m3 diennakti.

Valdes loceklis:

A, Dermanis
t.29t96423

@
"DoBELES UoeNs"

w/ rt

Noliktavasiela5'Dob.le,Dobelesnovads,LV-3701'Tilr':63725502'fakss:63721096

Vienolais rd. Nr. 45t0300fi20 | ruorCginu t<onts AS S€g banka LW5UNLAOO060O05084O4 | AS SWEDEANK kont5 1V35HA8A0551021607829
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10. l.pielikunts

Pazemes iide4u atradnes "Gardene" izvietojums
un tes kimiskd aizsargiosla
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10.2.pielikums

Urbumu izvietojums pazemes iidequ atradnE ttGardene"
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m v.l.l.
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6h-lt.)

Pazemes iidegu atradnes t'Gardenet' shematisks
hidrofeololiskais griezums I-I'

160 180

l0.3.pielikums

. .;ti I'

320 340 m

30-

z0

l0-

0-

-10 -

100

t1--1
74#,?/,)

t:l-;,il
l,?tl1,lf :l

ffi

APZIMEJUMI

Kvarters.
Smilts daZddgraudaina,
mor€nas smilSmdls.

Aug5devona Muru-Zagares svtta.

SmilSakmens.

AugSdevona Joni5!u-Akmenes svlta.
SmilSakmens, mer!elis,
mals.

'I1:':: t:-- D3jn-ak statiskais limenis

'!.it,i: -t,: D3jn-ak aprclJndtais lt-menis

t!.e!l'ils"i: D3in-ak pielaujamais limenis

Ekspluatacijas
urbums

#,#:*
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10.4. pielikums

Pazemes ldepu ieguves akcept€tais variants atradn€
t'Gardene"

Joni1lcu - Akmenes frdens horizonta pamatdati:

caurpliides koeficients frz = 225 m2/d;

spiedienianai4as koeficients a = 1.0 *106 m2ld;

iidensgutnes darbibas laiks r = 9125 d (25 gadi).

I Urbuma Nr.6649 viet6 tupmak izmantos divus esoSos ekspluatac-ijas urbunus Nr.6fl9 (akcepteuis shemas urbums)

un Nr.6650, kurus pl6nots izmantot ar kop€jo 0dens ieguvi - 240 m'/d jeb - 87 600 m'/gada'

Urbuma Nr.
DB

,,Urbuml"

Udens
horlzotrts

X_LKS92,

km

Y_LKS92,

km

Urbuma
hidrsullskrs
pretesUbas

koeflclents €

Plelrujrm&is
0dens lhe48

pazemltruums
S'm

Projektejamris
debits

Q, m3la

AprEkitratais
0dens llmelr

pezemitrtrjums
S'm

6649r Dljn-ak 6278.r20 451.859 z+.) 605 9.5

Kopr: 605
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Rrgd, Maskavas ield 165

beoe pleoaruas:

Komisijas priekSscdctej s :

Komisijas priek5sEdetajs vietnieks:

Komisijas seketdre:

Komisijas locekli:

Uzaicindtie:

10.5. pielikums

2017 .gada 12.maija

R.OSs, LVQMC Qeolo!ijas nodalas geologs

A.Graudi45, LVQMC Qeololijas nodalas
geolo!ijas eksperts
Z.Canne, LVQMC Qeologijas nodalas

vadoSais geologs
I.Piese, LVQMC Qeololijas noda[as geololijas
eksperts
A.Jansone, LVQMC Qeololijas nodalas

vado5ais geologs
L.Matisone, LVGMC Qeololijas nodalas
geologs
LBukovska, LVQMC Qeologijas noda[as

!eologs
S.Muiiniece, LVQMC Hidrogeolo!ijas nodalas

hidrogeologs
L.Stiebri4a, LVQMC Hidropeololijas nodalas

vadoiais specidlists

D.Borozdins, LVQMC Hidroleologijas
nodalas hidroleologs
K.Kositis, LVQMC Qeololijas nodalas geologs

LATVTIAS VTDES, 9EOLOQ|,AS
UN METEOROLOqINS CENTRS

Izraksts no
Latvijas Vides, leologijas un meteorololijas centra

Der-rgo izrakte4ru krajumu akcepteSanas komisijas sedes
protokola Nr. 32

Darba kartibe:
t.l
). p* p-"..r iide4u atradnes "Gardene" pases pagariniiSanu un pielikumu aktualizdciju (Dobeles

novads).

t..l

2, par pazemes iide+u atradnes "Gardene" pases pagariniSanu un pielikumu aktualiznciju
(Dobeles novads),
Zi4ojumu sniedz D.Borozdins, Hidrogeologijas nodalas hidroleologs'

1998.gada 4.maijd pazemes iidegu atradnd "Gardene" tika akcepteti^ pazemes [de4u

ekspluatdcij'as kajumi ionis\u - Akmenes (Dtin-ak) ldens horizontam 605 m3/d (A kategorija)

apjoma shdmai ar vienu urbumu Nr'6649 (urbuma numurs datu bdzc "Urbumi")'
VSIA ,,Latvijas vides, leolo[ijas un meteorololijas centrs" 2017 .gada 1 l.maija sa4€ma

vestuli no st.q, ,,oouetes tideni" par p{zemes [de4u atradnes "Gardene" pases der-rguma termiga
Izraksts no Latvijas Vides, leololijas un meteorologijas centra

Dengo izakte+u krajumu akceptcsanas komisijas
20l7.gada l2.maija scdes protokola Nr32

VALSTS SIA
"LATVUAS VIDES, 9EOIO9UAS UN

METEOROLOqUAS CENTRS"

Maskavas iela 165, RiBa, LV_1019

T.: +371 67032600
F.t +37I67145454
E.i lvgmc@lvgmc.lv

lvgmc@rneleo.lv

sot03231791
Nordea Eank A8, Latvijas fili5le
NDEA LV2X
LV48 NDEA 0000082360836

Ret. Nr
Banka:
Kods:
Kont5:
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pagarinaSanu. Pdc SIA,,Dobeles iidens" iesniegtajiem datiem pazemes [de+u atradnes "Gardene"
teritorija turpmdk pldnots izmantot divus eso5os ekspluatacijas urbumus Nr.6649 (1998.gada
akceptctas sh€mas urbums) un Nr.6650. Urbums Nr.6650 ierftots l969.gada, savukart, urbums
Nr.6649 -1977 .gada. Abi urbumi ierftoti JoniSlu - Akmenes (Dtjn-ak) ldens horizontd. 2014.gada
veikta urbuma Nr.6648 tampondZa.

Turpmdk Gardenes ciema centralizetajai [densapgadei pldnots ekspluatet divus urbumus
Nr.6649 un Nr.6650 ar kopejo iidens ieguvi aptuveni 240 m3/d jeb 87 600 m3/gadd (-120 mr/d no
katra urbuma), kas nepdrsniegs l998.gada akceptdtos A kategorijas ptzemes [de4u ekspluatdcijas
krajumus. Abi ekspluatacijas urbumi ir aprftoti t6, lai varetu veikt tidens paraugu no4em5anu un
iidens llmeqa merrSanu. LVQMC atgedina, ka Sajos urbumos ieglstamie puemes tideqi ir ar
paaugstinatu dzelzs koncentriciju, tadEl, pirms tidens ekspluateSanas, nepiecie5ams veikt ta
atdzelZoSanu.

Ta ka SIA ,,Dobeles iidens" turpmak plano izmantot eso5os ekspluaticijas urbumus atbilsto5i
pazemes dde4u krajumu akceptdtajai shEmai un netiek -pldnots 

piirsniegt l998.gada akceptetos

p.rzemes iide4u A kategorijas krajumu apjomus (605 mj/d), zi4ot6js iesaka aktualizet pazemes

[degu atradnes pases "Gardene" pielikumus un rekomendet Valsts vides dienestam (turpmak -

VVD) izsniegt jauno pazemes iide4u atradnes pasi atbilsto5i 2011.gada 6.septembra Ministru
kabineta noteikumu Nr.696 "Zemes dzrlu izmanto5anas licendu un bieZi sastopamo derigo izrakte4u

ieguves atlaujas izsnieg3anas kartiba" 3.pielikuma prasibdm.
Zi4otej s atzlme, ka VVD var izsniegt jauno pazemes ldepu atradnes "Gardene" pasi ar

nosacljumu, ka SIA ,,Dobeles ldens" iesniegs aizsargjoslas ap iidens 4em5anas vietu saskanojumu

ar Veselibas inspekcijas Zemgales kontroles nodalu un turpmak nodro3inas pazemes [de4u
monitoringu atbilstoSi izsniegtajai pazemes [de4u atradnes "Gardene" pases 8.punkta prasibdm.

Saska4a ar 2004.gada 20 janvdra Ministru kabineta noteikumu Nr.43 "Aizsargioslu ap [dens
pemsanas vietdm noteik5anas metodika" prasfuem, pizemes iidequ atradnei "Gardene" atbilsto5i 5o

noteikumu T.punktam (kas nosaka, ka loti labi aizsargatam fldens horizontam, kur mazcaurlaidrgo

nogulumu biezums ir lieldks par 20 metriem, aizsargiosla ir l0 metrus plata) stingra reZlma

aizsargjoslas lielums ir 10 m rddiusa ap katru urbumu. Zi4otaj s informe, ka stingra reZrma

aizsargjoslas lielums ap p.vemes [de4u atradnes "Gardene" eso5ajiem urbumiem ir l0 m ap katru

urbumu. Bakteriololiska aizsargjosla nav nepieciesama, bet \Imiskas aizsaryjosla - 204 ha

(1998.gada aproN.ina dati paliek speka).
Zi4oIajs v6r5 uzmanibu, ka ekspluatacijas urbumi atrodas Dobeles novada pa5valdibai

piederosa zemes rpasumd ,,udens iela 5a" ( ar kadastra apzrmejumu 4646 001 0178) un zemes
-rpasuma ar kadastra Nr.4646 001 0111. Zemes nomas hgumi Nr.9.2.i15. un Nr.9.2./107, kas,

attiecrgi - 20l6.gada l5janvarT un 20l6.gada T.martd noslegti starp Dobeles novada paSvaldrbu un

SIA,,Dobeles [dens", zaud€ sp€ku 2020.gada 3l.decembn. LvqMC ir iesniegta Dobeles novada

paSvaldibas vdstule par to, ka an turpmak (p€c nomas h-gumu termi4a beigdm 2020.gada

3 l.decembr-r) zemes ipaiumi tiks nodoti SIA ,,Dobeles fldens" lietosand, [dens apgades

inZenierbflvj u uztur6Sanai.

\emot v6ra iepriekSminOto, zi+otdjs iesaka vvD izsniegt jauno pazemes iide$u pasi hdz

2024.gada 3l.decembrim ar nosacljumu, ka lidz paSreizeja zemes nomas liguma termi+a beigdm

SIA ' Dobeles fldens" iesniegs pagarindto zemes nomas hgumu uz zemes tpa3umu ,,Udens iela 5a"

(ar kadastra apzlmejumu 4646 0Ol 0178) un zemes ipasumu ar kadastra Nr.4646 001 0111 ar

termiqu lTdz 2023.gada 3l.decembrim, kad beigsies akceptEtie p.vemes [de4u atradnes "Gardene"

krdjumi.

t..l
lzraksts no Latvijas Vides, leololijas un meteorologijas centra

o"*";fr 
i}:ll"*,;'Hilifi ::Tffi*ifll?;;

Iapa 2(3)

VALSTS SIA
"TATVIJAS VtDES, 9EO[O9IJAS UN
METEOROLO9IJAS CENTRS"
Maskavas iela 165, Riga, LV 1019

T.: +37167032600
E,t +37161145454
€.: lvgmc@lvgmc.lv

lvgmc@meteo.lv

50103237791
Nordea Eank AB, Latvijas 6liale
NDEA LV2X
LV48 N D EA 0000082 360836

ReC. Nr.
Banka:
Kodsi
Kont5:
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Derigo izrakte4u krijumu akcept€5anas komisija nolema:

t..l

2.1. Atstat speka 1998.gada 4.maija Pazemes iidegu krdjumu akceptE5anas komisijas akceptEtos
pazemes iidegu A kategorijas kr6jumus 605 mi/d apjomd Joni5lu - Akmenes (Dtra-aft) iidens
horizonta urbumiem.

2.2. Akcnptat aktualizEtos pazemes iidequ atradnes pases "Gardene" pielikumus, jaunas pazemes

[de4u atradnes "Gardene" pases sagatavo5anai.

2.3. Rekomendet Valsts vides dienestam anulEt 1998.gadd izsniegto pazemes tide4u atradnes

"Gardene" pasi, izsniedzot jauno pazemes iide4u atradnes pasi "Gardene" atbilstoSi 20ll.gada
6.septembra Ministru kabineta noteikumu Nr.696 "Zemes dzdu izmanto5anas licendu un bieZi

sastopamo den:go izraktequ ieguves atlaujas izsniegsanas kartiba" 3.pielikuma prasibam.

t..1

Der-rgo izrakte4u kdjumu akceptE5anas

komisijas priek5sed6tdj s: (personiskais paraksts) R.Ois

Derigo izrakte4u kiijumu akcept65anas
komisijas seketare:

IZRAKSTS PAREIZS

(personiskais g6ak$95 uN Mr ;l.or;, Z.Caune

\""
< LIETVEDIBAI

')ar.,-a'

Latvijas Vides, geololijas un meteorologijas centra nb

Der-rgo izrakte4u kdjumu akceptE5anas komisijas seketiire: ' t 
^Ld 

v,t., ^ 
- Z'Caune

,2. CZltct'<
R-rga, 20 l7.gada l2.maija

Iuaksts no Latvijas Vides, leololijas un meteorologijas centra

Der-lgo irakteuu kajumu akceptc5anas komisijas
2Ol7 gada 12-malia scd€s protokola Nr'32

lapa 3(3)

VALSTS SIA
"TATVUAS VIDE9 qEO[OqUAS UN
METEOROLOEUAS CENTRY
Maskavas iela 165, Riga, LV'1019

L: +37167032600
F,t +37I 61145454
E.: lvSmc@lvgmc.lv

lvgmc@meteo.lv

Re{. Nr. 50103237791
aa;ka: Nordea Bank AB, Latviias fih5le
Kods: NDEA LV2x
Konts: LV48 NDEA 0000082350836
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10.6. pieliknnis

stA "

Dobele

ro.o5.2orzNr. 3a/ tl
V$IA ll,awijas Vide, leololijer

un metgorologijrs centrs'
Maskavas iela 165, RIgB; LV-1019

Prr;nzemes ldeju atrednes Gerdenes cieml
pases altuelizlcij u

Sakar6 ar Dobeles novada Auru pagasta Gatdenes cierna pazcmes 0degu ahadnes "Gardene"
pases aktuatizeciju daru zinlmu, ka pllnotais 0dens pat€riq! laika periodam no 2An' ftdz 2023,
gadan notcikts ne lielals par:

. urtumam "Gardene Nr.2" (idcntifikecijas Nr. P200963, LV9MC Nr.6649 - 120 m3

diennalrl-,
. urbumam "Gardene Nr.3- (identifiklcijas Nr. P200964, LV9MC Nr.6650) - 120 ml

diennatdl
KopCjais ldcns patlrig5 Gardenes ciemi icprieki miretaj! laika period5 nepenniegs 240

m3 disrnalcL

Valdes loceklis:

,4- Dermanis
t:.291:96423

@
DoBELEs UoeNs"

-l

Nollktrvas ielt 5, Dobele, Dobeles ngvadt' Lv"370l' TSlri 63725502' f*ii: 63721096

vi!,,or.li r4. Nn 45tOtOOom I Nor;ktnu koir5 AS SEB banke Lw5UNtA00o600O5Oe.{04 I ASSWEoBAN( konts LVj5HAM055|023507829
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 III TERITORIJAS PLĀNOJUMA GROZĪJUMU UN VIDES PĀRSKATA APSTIPRINĀŠANA 

 
 

− Dobeles novada pašvaldības domes 2017.gada 27.jūlija lēmums Nr.187/9 „Par Dobeles novada 
teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam grozījumu  un Vides pārskata apstiprināšanu un Dobeles 
novada domes saistošo noteikumu Nr.3 „Dobeles novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam 
grozījumu teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” izdošanu” 
 

− Dobeles novada domes 2017.gada 27.jūlija Saistošie noteikumi Nr.3 „Dobeles novada teritorijas 
plānojuma 2013.-2025.gadam grozījumu teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā 
daļa”  
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DOBELES NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMA  
2013.-2025.GADAM  

GROZĪJUMU 
IZSTRĀDĀTĀJS: SIA “REĢIONĀLIE PROJEKTI” 

PROJEKTA VADĪTĀJS: AIRA VEINBERGA 
KARTOGRĀFS: VITA JUMTIŅA 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

SIA ”Reģionālie Projekti” 
Racionālas idejas un Perspektīvi risinājumi 

 
Rūpniecības iela 32b – 501, Rīga, LV – 1045 

tālr.: 67320809 
birojs@rp.lv 
www.rp.lv 
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