Ziņojums Par lokālplānojuma Līvānu novada teritorijas plānojuma
2012.-2024.gadam grozījumiem pirmās redakcijas publiskās
apspriešanas laikā saņemtajiem priekšlikumiem un institūciju
nosacījumiem un atzinumiem
Ziņojums sagatavots, pamatojoties uz Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu
Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”
86.punktu, kas nosaka “Pēc publiskās apspriešanas beigām izstrādes vadītājs nodrošina
publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izvērtēšanu un
sagatavo ziņojumu par priekšlikumu vērā ņemšanu vai noraidīšanu, norādot noraidījuma
pamatojumu”.

Ziņojums par priekšlikumiem
Lokālplānojuma pirmās redakcijas publiskā apspriešana norisinājās no 2020.gada
15.augusta līdz 13.septembrim (ieskaitot). Šajā laikā, kā arī septiņu dienu laikā pēc
publiskās apspriešanas termiņa beigām, nav saņemti priekšlikumi.
Publiskās apspriešanas ietvaros 2020.gada 9.septembrī Līvānu novada kultūras centrā
norisinājās arī sanāksme, kuras laikā netika saņemti priekšlikumi.

Ziņojums par institūciju nosacījumiem un atzinumiem
Nosacījumi tika pieprasīti un saņemti no visām darba uzdevumā minētajām institūcijām:
 Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālā vides pārvalde;
 Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde;
 Valsts akciju sabiedrība „Latvijas Valsts ceļi”;
 Veselības inspekcija;
 Latgales plānošanas reģions;
Nacionālās kultūras mantojuma pārvalde, Daugavpils reģionālā vides pārvalde un VAS
“Latvijas Valsts ceļi” neizvirzīja nosacījumus lokālplānojuma izstrādei. Līdz ar to,
pamatojoties uz Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr. 628 “Noteikumi
par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 61.punktu, kas nosaka, ka
“Institūciju atzinumos nevar izvirzīt jaunus nosacījumus vai prasības, izņemot gadījumu, ja
ir mainījusies tiesiskā vai faktiskā situācija”, šīm institūcijām atzinumi par lokālplānojuma
pirmo redakciju netika pieprasīti, bet tika nosūtīta informācija par lokālplānojuma pirmo
redakciju un tās publisko apspriešanu.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr. 628 “Noteikumi par
pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 55.punktu, kas nosaka, ka
“Pašvaldība plānošanas dokumenta izstrādes gaitā, nosūtot sistēmā attiecīgu paziņojumu,
informē institūcijas, kas sniedz informāciju, nosacījumus un atzinumus par plānošanas
dokumenta izstrādes uzsākšanu, par izstrādāto redakciju un publiskās apspriešanas
pasākumiem, kā arī par nepieciešamību sniegt ģeotelpiskos un teksta datus (ja tie nav
pieejami sistēmā), nosacījumus un atzinumus”, institūcijas izmanto Teritorijas attīstības
plānošanas informācijas sistēmu atzinumu sniegšanai. Ņemot vērā, ka sistēmā nav atrisināta
elektroniskās identificēšanas jautājumi, papildus institūcijām ar vēstuli ir nosūtīta
informācija par lokālplānojuma publisko apspriešanu un/ vai pieprasījums sniegt atzinumu.

1

Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr. 628 “Noteikumi par
pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 59.punktu noteikts, ka
“Atzinumus par plānošanas dokumentu redakciju institūcijas sniedz divu nedēļu laikā no
dienas, kad sistēmā publicēts paziņojums par nepieciešamību sniegt atzinumu. Institūcija
var informēt pašvaldību par atzinuma sniegšanas termiņa pagarināšanu līdz četrām
nedēļām”. Termiņš tiek skaitīts no dienas, kad institūcija ir saņēmusi vēstuli.
Lokālplānojuma publiskā apspriešana norisinājās no 2020.gada 15.augusta līdz
13.septembrim (ieskaitot). Vēstules institūcijām nosūtītas 2020.gada 21.augustā, tajā pašā
dienā saņemot apliecinājumus par vēstuļu saņemšanu un iereģistrēšanu.
Pozitīvu atzinumu par lokālplānojumu sniedz Latgales plānošanas reģions. Iebildumu un
priekšlikumu nav Daugavpils reģionālajai vides pārvaldei. Pārējās institūcijas – VAS
“Latvijas Valsts ceļi”, Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde un Veselības inspekcija –
pieņem lokālplānojuma risinājumus zināšanai un atzinumu nesniedz.
Tabulā zemāk sniegts apkopojums par nosacījumu un atzinumu pieprasīšanu un
izsniegtajiem nosacījumiem un atzinumiem, kā arī atzīme par nosacījumu un atzinumu
iekļaušanu lokālplānojuma risinājumos.
Šajā Ziņojumā iekļautas arī institūciju vēstuļu kopijas.
Lokālplānojuma Līvānu novada teritorijas plānojuma 2012.-2024. gadam
grozījumiem, nosakot Līvānu pilsētas sabiedriskā centra teritoriju, kurā tiek
aizliegtas azartspēļu un izložu organizēšanas vietas, publiskā apspriešana ir
noslēgusies bez iebildumiem.
Izstrādes vadītāja

Iveta Dobele
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Apkopojums par institūciju nosacījumu un atzinumu pieprasīšanu un izsniegtajiem nosacījumiem un atzinumiem un to ņemšanu vērā

N
r.

Institūcija, nosacījumu datums,
nr. un institūcijas kontakti

1.

Nacionālās kultūras
mantojuma pārvalde
Mazā Pils iela 19, Rīga, LV 1050, tālr. 67229272,
e-pasts pasts@mantojums.lv,
www.mantojums.lv
26.02.2020. vēstule Nr. 0501/987

2.

E. Lūsēna, 67228503
egita.lusena@mantojums.lv
Valsts vides dienesta
Daugavpils reģionālā vides
pārvalde
Raiņa iela 28, Daugavpils, LV5401, tālr. 65423219, fakss
65426545, e-pasts
daugavpils@vvd.gov.lv,
www.vvd.gov.lv

Atzīme par
atzinuma
rekomendāciju
iekļaušanu lokālplānojumā

Atzīme par
nosacījumu
iekļaušanu lokālplānojumā

Informācijas par publisko
apspriešanu un/vai
pieprasījuma nosūtīšana
atzinuma sniegšanai

Atzinums

Līvānu pilsētas centra
teritorijā neatrodas valsts
aizsardzībā esošu kultūras
pieminekļu teritorijas vai
aizsardzības zonas. Līdz ar
to Pārvaldei šajā konkrētajā
gadījumā nav pamata
izsniegt nosacījumus
lokālplānojuma izstrādei

Nav nosacījumu.

Informācija par publisko
apspriešanu SIA “Grupa 93”
21.08.2020. vēstule Nr. 20/86
Nosūtīta uz:
pasts@mantojums.lv,
egita.lusena@mantojums.lv

Telefoniski
sazinoties ar
Egitu Lūsēnu
noskaidrots, ka
atzinums nav
nepieciešams.

-

Lokālplānojuma izstrādei
nosacījumus neizvirza.
Lūdz informēt Valsts vides
dienesta Daugavpils
reģionālo vides pārvaldi par
pieņemto lēmumu attiecībā
uz augstāk minēto
lokālplānojumu.

Nav nosacījumu.

Informācija par publisko
apspriešanu SIA “Grupa 93”
21.08.2020. vēstule Nr. 20/87
Nosūtīta uz:
daugavpils@vvd.gov.lv,
Kopija:
aina.prokopovica@vvd.gov.lv

Daugavpils
reģionālās vides
pārvaldes
02.09.2020.
vēstule
Nr.11.2/2163/DA/
2020

-

Nosacījumi

Tiks nosūtīta
informācija par
publisko
apspriešanu.

Iebildumu un
priekšlikumu
attiecībā un
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2020.gada 28.februārī Nr.
11.2/DA/557

3.

Prokopoviča 654 25731
aina.prokopovica@vvd.gov.lv
Latgales plānošanas reģions
Atbrīvošanas aleja 95,
Rēzekne, LV-4601
Tel/Fax:+371 64624300
e-pasts: pasts@lpr.gov.lv
www.lpr.gov.lv
2020.gada 28.februāra vēstule
Nr.2.4.3/58 (nosacījumi).
I.Bernāne
ingrida.bernane@lpr.gov.lv

augstāk minēto
lokālplānojumu
nav.
Iesaka ņemt vērā teritorijas
attīstības plānošanas
pamatprincipu, ka tā “tiek
plānota tā, lai varētu
paaugstināt dzīves vides
kvalitāti, ilgtspējīgi, efektīvi
un racionāli izmantot
teritoriju un citus resursus,
kā arī mērķtiecīgi un
līdzsvaroti attīstīt
ekonomiku”.
Tāpat būtiski ievērot
vienlīdzīgas attieksmes,
ierobežojumu samērīguma
un integrētas pieejas
principu, lai ekonomiskie,
kultūras, sociālie un vides
aspekti tiktu saskaņoti,
atsevišķu nozaru intereses
tiktu koordinētas, lai
sadarbība ir mērķtiecīga, un
tiek novērtēta plānoto
risinājumu ietekme uz
apkārtējām teritorijām, vidi
un ekonomiku.

Nosacījumos
minētie teritorijas
attīstības
plānošanas
pamatprincipi tiek
ņemti vērā.
Tie izriet no
pētījuma
„Priekšnosacījumi
azartspēļu un
izložu
organizēšanas
vietu noteikšanai
Līvānu novadā”,
kura secinājumi ir
izmantoti
Paskaidrojuma
rakstā.

Pieprasījuma vēstule sniegt
atzinumu - SIA “Grupa 93”
21.08.2020. vēstule Nr. 20/88
nosūtīta uz pasts@lpr.gov.lv,
Kopija:
ingrida.bernane@lpr.gov.lv

Latgales
plānošanas
reģiona
2020.gada
3.septembra
vēstule
Nr.2.4.3/262

-

Tiek sniegts
pozitīvs atzinums
par
lokālplānojumu
Līvānu novada
teritorijas
plānojuma 2012.2024.gadam
grozījumiem.

4

4.

Veselības inspekcija
Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012,
faktiskā adrese: 18.novembra
iela 105, Daugavpils, LV-5404
tālrunis: 65424547,
tālrunis/fakss: 65429529, epasts: latgale@vi.gov.lv,
www.vi.gov.lv
2020.gada 20.februāra vēstule
Nr.4.6.2.-10.
Evija Lāce, tālrunis 65231104,
evija.lace@vi.gov.lv

Ievietojot informāciju par
teritorijas attīstības
plānošanas dokumenta
izstrādi un sabiedrības
iesaisti procesā pašvaldības
tīmekļvietnē un TAPIS,
aicinām ņemt vērā arī
Fizisko personu datu
apstrādes likumu, kas stājās
spēkā 2018.gada 5.jūlijā.
Lokālplānojuma
projektēšanas gaitā paredzēt:
1.Ievērot LR 13.10.2011.
„Teritorijas attīstības
plānošanas likums”,
14.10.2014. Ministru
kabineta noteikumus Nr. 628
„Noteikumi par pašvaldību
teritorijas attīstības
plānošanas dokumentiem”,
30.04.2013. Ministru
kabineta noteikumu Nr. 240
„Vispārīgie teritorijas
plānošanas, izmantošanas un
apbūves noteikumi”
prasības.
2.Noteikt prasības
uzņēmumu un tirdzniecības,
pakalpojumu objektu

Lokālplānojuma
risinājumi nav
vērsti uz Veselības
inspekcijas
nosacījumos
norādītajām
jomām, tā kā
lokālplānojuma
mērķis ir
nostiprināt tiesisko
pamatu azartspēļu
un izložu
organizēšanas
vietu
ierobežošanai
teritorijās, kur
iedzīvotāju
interešu
aizskārums ir
būtisks.

Pieprasījuma vēstule sniegt
atzinumu - SIA “Grupa 93”
21.08.2020. vēstule Nr. 20/89
nosūtīta uz latgale@vi.gov.lv,
Kopija: evija.lace@vi.gov.lv

Veselības
inspekcijas
2020.gada
26.augusta (laika
zīmogs) vēstule
Nr. 4.6.2.-1./

-

Inspekcija secina,
ka
lokālplānojuma
risinājumi nav
vērsti uz
Inspekcijas
nosacījumos
norādītajām
jomām, tā kā
lokālplānojuma
mērķis ir
nostiprināt
tiesisko pamatu
azartspēļu un
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izvietošanai, to platībai, kā
arī prasības blakus esošo
dzīvojamās apbūves
teritoriju aizsardzībai pret
troksni, smakām, putekļiem
un citu veidu piesārņojumu,
kā arī jaunbūvējamo ēku
izvietošanu, lai
nepasliktinātu insolāciju
esošai dzīvojamai apbūvei.
3.Vides trokšņa
robežlielumu ievērošanu
apbūves teritorijās atbilstoši
07.01.2014. Ministru
kabineta noteikumu Nr. 16
„Trokšņa novērtēšanas un
pārvaldības kārtība”
prasībām.

Vienlaikus
teritorijas
izmantošanas un
apbūves
noteikumos ir
aktualizētas
prasības, lai tās
atbilstu aktuālajai
normatīvajai bāzei.

izložu
organizēšanas
vietu
ierobežošanai
teritorijās, kur
iedzīvotāju
interešu
aizskārums ir
būtisks. Atzinums
par
lokālplānojuma
pirmo redakciju
nav nepieciešams.

4. Teritorijas izmantošanu un
apbūvi saskaņā ar
05.02.1997. Aizsargjoslas
likuma prasībām. Ievērot
visas plānojumā noteiktās
aizsargjoslas un noteiktos
darbības aprobežojumus
tajās.
5.Teritorijas veiksmīgai
funkcionēšanai
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nepieciešamos
inženiertehniskos apgādes
tīklus atbilstoši Ministru
kabineta 30.04.2013.
noteikumu Nr. 240
„Vispārīgie teritorijas
plānošanas, izmantošanas un
apbūves noteikumi” 8.
apakšsadaļas
„Inženiertehniskās apgādes
tīkli un objekti” prasībām,
paredzēt pieslēgšanu
pašvaldības centralizētajiem
tīkliem;
6.Ūdensapgādes un
kanalizācijas tīklu
pievienošanu attiecīgajiem
centralizētajiem
ūdensapgādes un
kanalizācijas tīkliem,
ievērojot Ministru kabineta
30.06.2015. noteikumu Nr.
326 „Noteikumi par Latvijas
būvnormatīvu LBN 222-15
"Ūdensapgādes būves"” un
Ministru kabineta
30.06.2015. noteikumu Nr.
327 „Noteikumi par Latvijas
būvnormatīvu LBN 223-15
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"Kanalizācijas būves"”
prasības.
7.Dzeramā ūdens kvalitātes
atbilstības nodrošināšanu
14.11.2017. Ministru
kabineta noteikumos Nr. 671
„Dzeramā ūdens obligātās
nekaitīguma un kvalitātes
prasības, monitoringa un
kontroles kārtība”
noteiktajām prasībām.
8.Tritorijas labiekārtošanu
un funkcionālu izmantošanu:
piebrauktuves, ietves,
apgaismošana, apzaļumotā
teritorija, teritorija
saimnieciskiem mērķiem,
sadzīves atkritumu
savākšana un utilizācija utt.
9.Transporta plūsmas
organizāciju, nodrošinot
iekšējā ielu tīkla optimālu
sasaisti ar ārējo autoceļu
tīklu.
Veselības inspekcija iesaka
lokālplānojuma risinājumu
izvērtēt Sabiedrības
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5.

VAS “Latvijas Valsts ceļi”
Brīvības iela 76, Preiļi,
preili@lvceli.lv
28.02.2020. vēstule Nr. 4.6.4 /
2573
Preiļu nodaļas vadītājs
Upenieks 65381374
Aldis.Upenieks@lvceli.lv

veselības departamenta
Latgales kontroles nodaļā.
VAS “Latvijas Valsts ceļi”
neizvirza īpašus
nosacījumus lokālplānojuma
izstrādei, ja tajā netiks
grozīts vai izstrādāts jauns
vispārīgs transporta attīstības
plāns, mainītas apbūves
teritorijas, kas prasa papildus
pasākumus aizsardzībai pret
autotransporta radīto troksni,
kā arī mainītas ielu sarkanās
līnijas un piekļuves iespējas
Rīgas un Stacijas ielām
(turpinājums valsts
galvenajam autoceļam A6
Rīga-Daugavpils-KrāslavaBaltkrievijas robeža
(Patarnieki) un valsts
reģionālajam autoceļam P63
Līvāni-Preiļi, Līvānu
pilsētā).
Ja lokālplānojuma izstrādes
procesā radīsies
nepieciešamība transporta
infrastruktūras un satiksmes
drošības pasākumu izstrādē,
Līvānu novada domei
pieprasīt VAS “Latvijas
Valsts ceļi”

Lokālplānojums
neizstrādā jaunu
vispārīgu
transporta
attīstības plānu.
Aktualizējot
teritorijas
izmantošanas un
apbūves
noteikumus
lokālplānojuma
teritorijā tiek
saglabāti spēkā
esošie minimālie
attālumi starp
sarkanajām līnijām
Rīgas ielā
(turpinājums valsts
galvenajam
autoceļam A6
Rīga-DaugavpilsKrāslavaBaltkrievijas
robeža (Pāternieki)
un Stacijas ielā
(turpinājums valsts
reģionālajam
autoceļam P63

Informācija par publisko
apspriešanu SIA “Grupa 93”
21.08.2020. vēstule Nr. 20/90
Nosūtīta uz: preili@lvceli.lv
Kopija: Preiļu nodaļas
vadītājam
Aldis.Upenieks@lvceli.lv

VAS “Latvijas
Valsts ceļi” Preiļu
nodaļas
2020.gada
10.septembra
informācija
epastā, ka
atzinumu
nesniegs.

-
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jaunus nosacījumus
lokālplānojuma izstrādei.

Līvāni-Preiļi,
Līvānu pilsētā).
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DAUGAVPILS REĢIONĀLĀ VIDES PĀRVALDE
Raiņa iela 28, Daugavpils, LV-5401, tālr. 65423219, e-pasts daugavpils@vvd.gov.lv, www.vvd.gov.lv

Daugavpilī
02.09.2020Nr.11.2/2163/DA/2020
Uz 21.08.2020.
Nr. 20/87
Sabiedrībai ar ierobežotu
atbildību “Grupa93”
liga@g93.lv

Par Līvānu novada lokālplānojumu
Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālā vides pārvalde (turpmāk tekstā VVD
Daugavpils RVP) ir izskatījusi Lokālplānojumu Līvānu novada teritorijas plānojuma
2012.-2024. gadam grozījumiem, nosakot Līvānu pilsētas sabiedriskā centra teritoriju,
kurā tiek aizliegtas azartspēļu un izložu organizēšanas vietas (1.0 redakcija).
Saskaņā ar MK 14.10.2014. noteikumu Nr. 628 „Noteikumi par pašvaldību
teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 56.3. p. prasībām VVD Daugavpils RVP
informē, ka iebildumu un priekšlikumu attiecībā un augstāk minēto lokālplānojumu
nav.

Direktore

I. Lobanoka

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

Gaiduka 65422466
sandra.gaiduka@vvd.gov.lv
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LATGALES PLĀNOŠANAS REĢIONS
Reģ. Nr.90002181025 Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601 Tel/Fax:+371 64624300
e-pasts: pasts@lpr.gov.lv www.lpr.gov.lv

RĪGĀ
2020.gada 3.septembris
Nr.2.4.3/262
Uz 21.08.2020. Nr. 20/88

SIA “Grupa 93”
liga@g93.lv
Atzinums par Lokālplānojumu Līvānu novadā
Latgales plānošanas reģions 2020.gada 21. augustā saņēma SIA “Grupa 93” vēstuli ar
lūgumu sniegt atzinumu par Lokālplānojumu Līvānu novada teritorijas plānojuma 2012.2024.gadam grozījumiem, nosakot Līvānu pilsētas sabiedriskā centra teritoriju, kurā tiek
aizliegtas azartspēļu un izložu organizēšanas vietas.
Saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 11.panta 4.daļu plānošanas reģiona
kompetencē ir koordinēt un pārraudzīt vietējo pašvaldību ilgtspējīgas attīstības stratēģiju,
attīstības programmu, teritorijas plānojumu un lokālplānojumu izstrādi.
Latgales plānošanas reģions ir iepazinies ar Lokālplānojumu Līvānu novada teritorijas
plānojuma
2012.-2024.gadam
grozījumiem
redakciju
tīmekļa
vietnē
https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_16674 , kas nodota publiskajai apspriešanai.
Saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 11.panta ceturto daļu un Ministru
kabineta 2014.gada 14.oktobra Noteikumu Nr.628 Par pašvaldību teritorijas attīstības
plānošanas dokumentiem 51.punktu, Latgales plānošanas reģions sniedz pozitīvu atzinumu
par Lokālplānojumu Līvānu novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam grozījumiem.

Ar cieņu
Latgales plānošanas reģiona
Administrācijas vadītāja

I.Maļina- Tabūne

K.Smagare
kristine.smagare@lpr.gov.lv
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Daugavpilī

Uz

21.08.2020.

Nr.

4.6.2.-1./

Nr.

20/89
SIA „Grupa93”
liga@g93.lv

Par Lokālplānojuma Līvānu novadā
publisko apspriešanu un atzinuma sniegšanu
Veselības inspekcijas Sabiedrības veselības departamenta Latgales kontroles nodaļa
(turpmāk - Inspekcija) savas kompetences ietvaros izskatīja SIA „Grupa93” 21.08.2020. vēstuli
Nr. 20/89 „Par Lokālplānojumu Līvānu novadā publisko apspriešanu un atzinuma sniegšanu”
un
pievienotos
lokālplānojuma
materiālus,
kas
pieejami
portālā
https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_16674.
Lokālplānojuma risinājumi ietver teritorijas ar īpašiem noteikumiem noteikšanu
lokālplānojuma teritorijā – Sabiedriskā centra teritorija (TIN11), tajā nosakot aizliegumu azartspēļu
un izložu organizēšanas vietām, kā arī minētās darbības izslēgšanu funkcionālajās zonās no
teritorijas atļautās izmantošanas veida “Kultūras iestāžu apbūve” (kods: 12004). Attiecībā uz
azartspēļu komersantu tiesībām organizēt pakalpojumu – pakalpojumus būs atļauts sniegt ārpus
lokālplānojuma teritorijas robežām Līvānu novada teritorijas plānojumā 2012.-2024.gadam
noteiktajās zonās, kurās atļautais teritorijas izmantošanas veids ir “kultūras iestāžu apbūve vai
“Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve”, kura sastāvā ir “viesnīca”, ja pieņem, ka
tiek būvēta četru un piecu zvaigžņu viesnīca.
Inspekcijai izskatot iesniegtos dokumentus, secina, ka lokālplānojuma risinājumi nav
vērsti uz Inspekcijas nosacījumos norādītajām jomām, tā kā lokālplānojuma mērķis ir
nostiprināt tiesisko pamatu azartspēļu un izložu organizēšanas vietu ierobežošanai teritorijās,
kur iedzīvotāju interešu aizskārums ir būtisks. Atzinums par lokālplānojuma pirmo redakciju
nav nepieciešams.
Sabiedrības veselības departamenta
Latgales kontroles nodaļas vadītāja
Vainiņa

Ludmila

Evija Lāce, 6531104,
evija.lace@vi.gov.lv
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