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1. ANNAS PAGASTA TERITORIJAS PLĀNOJUMA IZSTRĀDES GAITAS ĪSS APRAKSTS 
 
1. Annas pagasta teritorijas plānojuma grozījumu izstrāde tika uzsākta saskaņā ar Annas pagasta 

padomes 20.01.2009. lēmums (sēdes protokols Nr.1 9.p) „Par grozījumiem Annas pagasta teritorijas 
plānojumā”.  

 
2. Saskaņā ar MK noteikumiem Nr.883 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma noteikumi”, par 

teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu tika informēta Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu 
ministrija. 
 

3. Uzsākot teritorijas plānojuma sabiedriskās apspriešanas 1.posmu, laikrakstos „Latvijas Vēstnesis” 
(03.02.2009.) un „Alūksnes ziņas” (28.01.2009.) tika publicēti paziņojumi, kuros tika norādīts 
sabiedriskās apspriešanas termiņi (09.02.2009. - 08.03.2009.), par izstrādi atbildīgā amatpersona, 
informācija par priekšlikumu un iebildumu iesniegšanas vietu un kārtību. 

 
4. Teritorijas plānojuma izstrādei tika pieprasīti nosacījumi (13.02.2009.) no darba uzdevumā 

minētajām institūcijām. 
 
5. Tiek sagatavota teritorijas plānojuma 1.redakcija, kas tiek iesniegta Annas pagasta padomei. 

Pagasta padome 21.05.2009. pieņēma lēmumu Nr.7 1.p „Par Annas pagasta teritorijas plānojuma 
grozījumu pirmās redakcijas sabiedriskās apspriešanas uzsākšanu”, ar kuru Annas pagasta 
teritorijas plānojuma 1. redakcija tika nodota sabiedriskajai apspriešanai (02.06.2009. - 14.07.2009.) 
un atzinumu saņemšanai. Sabiedriskās apspriešanas sapulce notiek 2009.gada 29.jūnijā.  
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2. ANNAS PAGASTA PADOMES LĒMUMI UN PROTOKOLI 
 

2.1. Annas pagasta padomes 20.01.2009. lēmums (sēdes protokols Nr.1 9.p) „Par grozījumiem 
Annas pagasta teritorijas plānojumā” 
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2.2. Darba uzdevums Annas pagasta teritorijas plānojuma grozījumu izstrādei 
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2.3. Annas pagasta padomes 25.03.2009. lēmums (sēdes protokols Nr.4 2.p) „Par Annas pagasta 
teritorijas plānojuma grozījumu darba uzdevuma precizēšanu” 
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2.4. Darba uzdevums Annas pagasta teritorijas plānojuma grozījumu izstrādei 

 



Annas pagasta teritorijas plānojums 2003.-2015. ar 2009.gada grozījumiem  
Trešais sējums Pārskats par Annas pagasta teritorijas plānojuma grozījumu izstrādi 

 

Annas pagasta padome   9 

 

 



Annas pagasta teritorijas plānojums 2003.-2015. ar 2009.gada grozījumiem  
Trešais sējums Pārskats par Annas pagasta teritorijas plānojuma grozījumu izstrādi 

 

Annas pagasta padome   10 

2.5. Annas pagasta padomes 21.05.2009. lēmums (sēdes protokols Nr.7 1.p) „Par Annas pagasta 
teritorijas plānojuma grozījumu pirmās redakcijas sabiedriskās apspriešanas uzsākšanu” 
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3. PUBLIKĀCIJAS PRESĒ 
 
3.1. Publikācija laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” Nr.18 (03.02.2009.) 

 
Publicēts: Latvijas Vēstnesis > 03.02.2009 18 (4004) > Sludinājumi > Paziņojumi par teritorijas 

plānošanu 

Paziņojums par Annas pagasta teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu 

Annas pagasta padome paziņo par Annas pagasta teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes 

uzsākšanu teritorijai (20.01.2009. sēdes protokola nr.1 lēmums nr.9). Kā atbildīgā amatpersona 

apstiprināta Anita Romere. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš noteikts no 09.02.2009. līdz 

08.03.2009. Ar spēkā esošā Annas pagasta teritorijas plānojuma u.c. plānošanas dokumentiem 

var iepazīties Annas pagasta padomē darbdienās no plkst. 8 līdz 16. Rakstiski priekšlikumi 

iesniedzami Annas pagasta padomei, adrese: "Smiltīs" Annas pagastā, Alūksnes rajonā, LV - 

4341, iepriekšminētajā termiņā, norādot vārdu, uzvārdu, faktiskās dzīves vietas adresi. 

Atbildīgās amatpersonas apmeklētāju pieņemšanas laiks darbdienās no plkst. 8 līdz 16. Par 

turpmākajiem sabiedriskās apspriešanas pasākumiem informācija tiks ievietota laikrakstā 

"Alūksnes Ziņas". 
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3.2. Publikācija laikrakstā „Alūksnes ziņas” (28.01.2009.) 
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3.3. Publikācija laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” Nr.86 (03.06.2009.) 

 
Publicēts: Latvijas Vēstnesis > 03.06.2009 86 (4072) > Sludinājumi > Paziņojumi par teritorijas 

plānošanu 

Paziņojums par Alūksnes rajona Annas pagasta teritorijas plānojuma grozījumu pirmās 

redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai 

Annas pagasta padome paziņo, ka ar 2009.gada 21.maija padomes sēdes protokola nr. 7 lēmumu 

nr.1 ir uzsākta Annas pagasta teritorijas plānojuma grozījumu pirmās redakcijas sabiedriskā 

apspriešana. 

Sabiedriskā apspriešana noteikta no 2009.gada 2.jūnija līdz 14.jūlijam. 

Iepazīties, kā arī sniegt rakstiskas atsauksmes un priekšlikumus par teritorijas plānojuma pirmo 

redakciju, var Annas pagasta padomē sabiedriskās apspriešanas laikā katru darba dienu no plkst. 

8 līdz 16, adrese: "Smiltīs", Annas pagastā, Alūksnes rajonā, LV-4341; Tālr. 64381660, 

26405503; fakss 64381659; e-pasts annas.pagasts@aluksne.lv 

Sabiedriskās apspriešanas sapulce notiks 29.jūnijā plkst. 13 Annas pagasta padomes ēkā. 

Apmeklētāju pieņemšana pirmdienās un piektdienās no plkst. 9 līdz 12 un no plkst. 13 līdz 16. 
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4. INSTITŪCIJU SNIEGTĀ INFORMĀCIJA UN ZIŅOJUMS PAR INSTITŪCIJU NOSACĪJUMU 
IEVĒROŠANU 
 
4.1. Institūciju nosacījumi 
 

Nr. Institūcijas un uzņēmumi Nosacījumi 

Datums Numurs 

1. Madonas reģionālā vides pārvalde 13.03.2009. 6.5.-27/458 

2. Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības 
inspekcija 

20.02.2009. 12/540 

3. VAS „Latvijas Valsts ceļi” Vidzemes 
reģiona Alūksnes nodaļa 

16.02.2009. 4.5.4/7 

4. Valsts aģentūra “Sabiedrības veselības 
aģentūra” Gulbenes filiāle 

04.03.2009. 104 

5. Valsts zemes dienesta Vidzemes 
reģionālā nodaļa 

19.02.2009. 15-13-V/26 

6. AS „Latvenergo”  12.03.2009. 01VL00-13/1195 

7. AS “Latvijas gāze” stratēģijas un 
attīstības daļa 

27.02.2009. 14-1/731 

8. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas 
dienests Alūksnes brigāde 

31.03.2009. 22/17-55 

9. Alūksnes rajona padome 11.03.2009. 2-6/264 

10. Vidzemes plānošanas reģions 04.03.2009. 1-15.1/91 

11. Ziemeļaustrumu reģionālā 
lauksaimniecības pārvalde 

05.03.2009.  

12. Valsts meža dienests Ziemeļaustrumu 
virsmežniecība 

06.03.2009. 6-19/218 

13. AS „Latvijas valsts meži” 
Austrumvidzemes mežsaimniecība 

16.03.2009. 4.1-1.1/013f/ 
150/09/115 

14. Valsts aģentūras „Latvijas Vides, 
ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra” 

20.02.2009. 4-3/543 

15. SIA „Lattelecom” 05.03.2009. 5327 

15. VAS „Latvijas dzelzceļš” 07.04.2009. DIV-9/536 
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4.2. Ziņojums par institūciju nosacījumu ievērošanu 
 

Tabulā dotie saīsinājumi: 
Pirmais sējums „Paskaidrojuma raksts” – PR. 
Otrais sējums „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” – AN. 
Ceturtais sējums „Grafiskā daļa” – GD. 
 

Nosacījumi Nodaļa, kurā 
nosacījumi iestrādāti 

Madonas reģionālā vides pārvalde (13.03.2009.; Nr.6.5.-27/458) 

Teritorijas plānojuma grozījumiem jābūt izstrādātiem saskaņā ar: 
 2002.gada 25.maija likumu „Teritorijas plānošanas likums” (ar grozījumiem, 

kas izsludināti līdz 2008.gada 28.novembrim); 
 2004.gada 19.oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr.883 „Vietējās 

pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” (ar grozījumiem, kas 
izsludināti līdz 2008.gada 1.augustam); 

 1997.gada 5.februāra likumu „Aizsargjoslu likums” (ar grozījumiem, kas 
izsludināti līdz 2008.gada 18.martam); 

 2006. gada 2. novembra likumu „Vides aizsardzības likums” (ar 
grozījumiem, kas izsludināti līdz 2008.gada 18.martam); 

 2002. gada 16. oktobra likumu „Ūdens apsaimniekošanas likums” (ar 
grozījumiem, kas izsludināti līdz 2007.gada 31.maijam); 

 1996. gada 2. maija likumu „Par zemes dzīlēm” (ar grozījumiem, kas 
izsludināti līdz 05.10.2006.). 

Ņemts vērā.  

Izstrādājot teritorijas plānojuma grozījumus, veikt teritorijas esošās situācijas 
izpēti un analīzi, ņemot vērā vides aizsardzības nosacījumus: 
 teritorijas izmantošanas veida maiņas pamatojumu; 
 ražošanas teritoriju plānoto rūpniecisko objektu raksturojumu, to ietekmi uz 

apkārtējo vidi; 
 vides stāvokļa perspektīvo analīzi jaunajās derīgo izrakteņu teritorijās 

(troksnis, putekļi, vibrācija, gaisa, ūdens un augsnes piesārņojums, 
ainava); 

 piesārņojuma izplatīšanās virzienus, veicinošos un ierobežojošos faktorus, 
trokšņu zonas; 

 nosakot visa veida aizsargjoslas (vides un dabas resursu aizsardzības 
aizsargjoslas, ekspluatācijas, sanitārās un drošības aizsargjoslas), 

 plānoto infrastruktūras un inženierkomunikāciju nodrošinājumu/risinājumu, 
 atkritumu apsaimniekošanas sistēmu, savākšanas un uzglabāšanas vietas; 
 noteikt paredzamo zemes izmantošanas veidu un rekultivācijas 

pasākumus pēc derīgo izrakteņu ieguves izbeigšanas. 

Ņemts vērā. 

Pēc Annas pagasta teritorijas plānojuma grozījumu izstrādāšanas, iesniegt tos 
atzinuma saņemšanai Madonas RVP. 

Ņemts vērā. 

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija (20.02.2009., Nr.12/540) 

Annas pagasta teritorijā atrodas kultūras pieminekļi - objekti, kas iekļauti 
spēkā esošajā valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā, kuru 
29.10.1998. apstiprinājusi LR Kultūras ministrija ar rīkojumu Nr.128 (izraksts 
pielikumā). 

Iestrādāts PR 2.5. 
nodaļā „Īpaši 
aizsargājamie 
kultūrvēstures un 
dabas objekti”. 

Saskaņā ar likuma Par kultūras pieminekļu aizsardzību 23. pantu un Iestrādāts AN 6.1.3. 
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Aizsargjoslu likuma 8. pantu aizsardzības zona ap valsts aizsargājamiem 
nekustamiem kultūras pieminekļiem lauku teritorijās ir ne mazāka kā 500 m, ja 
tā nav noteikta īpaši. Jebkuru saimniecisko darbību pieminekļu aizsardzības 
zonā drīkst veikt tikai ar Inspekcijas atļauju. 

nodaļā „Aizsargjoslas 
(aizsardzības zonas) 
ap kultūras 
pieminekļiem”. 

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, valsts pirmpirkuma tiesībām un vidi 
degradējoša objekta statusa piešķiršanu; 
 citi normatīvie akti, kuros ietverti kultūras pieminekļu aizsardzības 
jautājumi. 

Ņemts vērā, iestrādāts 
AN 3. Nodaļā „Valsts 
aizsargājamo kultūras 
pieminekļu 
aizsardzība”. 

Kultūras mantojums iesaistāms teritorijas plānošanā, vadoties pēc nacionālās 
programmas „Kultūra 2000-2010” apakšprogrammas „Kultūras mantojums” 
nostādnēm. 

Ņemts vērā.  

Teritorijas plānojuma grozījumu teksta daļā ietverama informācija par kultūras 
mantojumu kopumā Annas pagasta teritorijā un par Valsts aizsargājamiem 
nekustamiem kultūras pieminekļiem: to uzskaitījums, raksturojums, informācija 
par pieminekļa pašreizējo stāvokli un saglabāšanas pasākumiem. Aprakstu 
vēlams papildināt ar objektu raksturojošu foto attēlu. 
Grafiskajā daļā ar apzīmējumiem un numerāciju uzrādāmi nekustamie kultūras 
pieminekļi, to teritorijas un aizsardzības zonas ap tiem. Grafiskajam 
materiālam pievienojams skaidrojums (eksplikācija) ar katra pieminekļa 
nosaukumu un valsts aizsardzības numuru. 

Iestrādāts PR 2.5. 
nodaļā „Īpaši 
aizsargājamie 
kultūrvēstures un 
dabas objekti”. 

Apbūves noteikumos: 
 ietveramas prasības kultūras pieminekļu aizsardzībai; 
 norādāmi kādi aprobežojumi ievērojami kultūras pieminekļu teritorijās un 
kādi aizsardzības zonās, tajā skaitā uz zemes gabalu dalīšanu - apvienošanu; 
 ietveramas prasības ēku, kuras vecākas par 50 gadiem nojaukšanai; 
 ietveramas prasības stādījumu, kuri vecāki par 50 gadiem 
apsaimniekošanai; 
 atsevišķā nodaļā ietveramas prasības kultūrvēsturiski nozīmīgo objektu 
 aizsardzībai un izmantošanai, ja šādi objekti ir pašvaldībā noteikti. 
 Arheoloģisko pieminekļu teritorijās nav plānojama jaunu objektu būvniecība 
un citi ar zemes reljefa pārveidojumiem saistīti darbi. 

Iestrādāts AN 3. 
Nodaļā „Valsts 
aizsargājamo kultūras 
pieminekļu 
aizsardzība”. 
 

 

Teritorijas plānojuma izstrādes gaitā ap kultūras pieminekļiem var izstrādāt 
individuālas aizsardzības zonas, vadoties no konkrētas pieminekļa atrašanās 
vietas un iespējamās ārējās vizuālās ietekmes un pieminekļa ainaviskās 
uztveres, atbilstoši MK 19.07.2003. noteikumiem Nr.392 Kultūras pieminekļu 
aizsargjoslu (aizsardzības zonu) noteikšanas metodika. Kultūras piemineklim 
individuāli noteikta aizsardzības zona - samazināta vai paplašināta, atbilstoši 
konkrētai situācijai dabā, ļautu racionālāk plānot teritorijas izmantošanu un 
precizēt ar kultūras pieminekļa aizsardzību saistītos apgrūtinājumus. 

Ņemts vērā. 

Ieteicams apzināt un teritorijas plānojumā uzrādīt citus 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 objektiem piemērotu izmantošanu, paredzēt tos iesaistīt teritorijas 

Ņemts vērā. 
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kultūras potenciāla papildināšanā un pilnveidošanā. Šādu objektu 
saglabāšana, aizsardzība un izmantošana regulējama pašvaldības līmenī. 

Jautājumos par kultūrvēsturisko mantojumu plānojamā teritorijā konsultēties ar 
Vidzemes reģionālās nodaļas vadītāju Vilmu Platpīri (tel. 4123834) 

Ņemts vērā. 

VAS „Latvijas valsts ceļi” Vidzemes reģiona Alūksnes nodaļa (16.02.2009., Nr.4.5.4/7) 

Plānošanas procesā ievērot ar „Aizsargjoslu likumu” noteikto valsts autoceļu 
aizsargjoslu , kā arī ceļa zemes nodalījuma joslu platumu. 

Iestrādāts AN 6.2.1. 
nodaļā „Aizsargjoslas 
gar ielām, autoceļiem 
un dzelzceļiem” 

Dzīvojamo apbūvi plānot tādā attālumā no autoceļiem, kas neprasa tehniskos 
risinājumus tās aizsargāšanai pret autotransporta radīto troksni un izplūdes 
gāzēm (LBN 100 „Teritorijplānošana. Pilsētu un pagastu izbūve”. 

Ņemts vērā. 

Apbūves teritoriju (jauno vai rekonstruējamo un paplašināmo jau esošo) saisti 
ar valsts autoceļu tīklu veikt ievērojot pakāpeniskuma principu, orientējoties uz 
perspektīvo nepieciešamību (kustības vienmērīguma palielināšanas un 
satiksmes drošības paaugstināšanas dēļ) samazināt un savstarpēji attālināt 
pieslēgumus autoceļiem. 

Iestrādāts AN 2.35. 
nodaļā “Prasības 
jaunai satiksmes 
infrastruktūrai un 
esošās infrastruktūras 
rekonstrukcijai”. 

Apbūves teritoriju tiešos pieslēgumus paredzēt galvenokārt pašvaldības vai 
2.šķiras autoceļiem ,tādējādi orientējoties uz pieslēguma skaita samazināšanu 
atbilstoši LVS 190-3:199 „Ceļu vienlīmeņa mezgli” un to papildinājumu LVS 
190-3/A1:2002 prasībām. No šiem ceļiem pieslēgumus tālāk veidot augstākas 
klases autoceļiem. 

Iestrādāts AN 2.35. 
nodaļā “Prasības 
jaunai satiksmes 
infrastruktūrai un 
esošās infrastruktūras 
rekonstrukcijai”. 

 Servisa objektus paredzēt teritorijās ar ātruma ierobežojumu 50 km/h. Ņemts vērā. 

VA „Sabiedrības veselības aģentūra” Gulbenes filiāle (04.03.2009.; Nr.104) 

Izmantot derīgo izrakteņu ieguves teritoriju prioritāri galvenajam mērķim derīgo 
izrakteņu ieguvei un izstrādei, ja to pieļauj dabas aizsardzības intereses. 

Ņemts vērā. 

Ietvert, tā funkcionēšanai nepieciešamās apkalpes un infrastruktūras objektus, 
izstrādāt prasības teritorijas zonējumam. 

Ņemts vērā. 

Nodrošināt teritorijā objektu inženiertehnisko apgādi. Inženierkomunikācijas 
ierīkot, ievērojot LR Ministru kabineta 2004.gada 28. decembra noteikumu 
Nr.1069 „Noteikumi par ārējo inženierkomunikāciju izvietojumu pilsētās, 
ciemos un lauku teritorijās” prasības. 

Iestrādāts AN 2.25. 
nodaļā „Vispārīgās 
prasības 
inženiertehnisko 
komunikāciju 
būvniecība, 
rekonstrukcija un 
uzturēšana”. 

Ūdensapgādes risinājumu. Teritorijā, kur nav centralizētas ūdensapgādes, 
pieļaujama vietējās ūdens ieguves vietas ierīkošana. 

Iestrādāts AN 2.26. 
nodaļā 
„Ūdensapgādes 
būvniecība, 
rekonstrukcija un 
ekspluatācija”. 

Ūdenim, kuru neapstrādātā veidā vai pēc speciālas sagatavošanas paredzēts 
izmantot cilvēku patēriņam neatkarīgi no piegādes veida jāatbilst dzeramajam 
ūdenim - LR MK 2003.gada 29.aprīļa noteikumi Nr.235 „Dzeramā ūdens 
obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles 
kārtība”. 

Iestrādāts AN 2.26. 
nodaļā 
„Ūdensapgādes 
būvniecība, 
rekonstrukcija un 
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ekspluatācija”. 

Sauso un šķidro (notekūdeņu) atkritumu savākšanu un likvidāciju. Iestrādāts AN 2.34. 
nodaļā „Atkritumu 
apsaimniekošana”. 

Satiksmes infrastruktūras organizāciju - ceļu izveidi, piebrauktuves, u.tml.  Iestrādāts AN 2.35. 
nodaļā “Prasības 
jaunai satiksmes 
infrastruktūrai un 
esošās infrastruktūras 
rekonstrukcijai”. 

Saskaņā ar LR Aizsargjoslu likuma (05.02.1997.) prasībām noteiktās 
aizsargjoslas un to noteiktos aprobežojumus attiecīgo teritoriju un objektu 
normālas ekspluatācijas nodrošināšanai un/vai apkārtnes aizsargāšanai no to 
kaitīgās ietekmes. 

Aizsargjoslas attēlotas 
GD, to raksturojums 
dots  AN 6.nodaļā 
„Aizsargjoslas”. 

Aktualizēt Annas pagasta teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus. Informācija ir 
aktualizēta. 

Ziemeļaustrumu reģionālā lauksaimniecības pārvalde (05.03.2009.) 

Meliorācijas sistēmas nodotas zemju īpašniekiem un to raksturojumu bez 
inventarizācijas datiem nevaram sniegt. 

Ņemts vērā. 

Anna pagasta teritorijā ir vai robežojas ar to sekojošas valsts notekas: 
1. Umaras upe 17,0 km; ŪSIK-42464. 
2. Paparzes upe 9,0 km; USIK-4246. 

Iestrādāts PR 2.3.4. 
nodaļā „Virszemes 
ūdeņi”. 

Valsts zemes dienests Vidzemes reģionālā nodaļa (19.02.2009., Nr. 15-13-V/26) 

Teritorijas plānojuma grafisko daļu izstrādā digitālā veidā vektordatu formā 
Latvijas ģeodēzisko koordinātu sistēmā LKS-92 ar mēroga noteiktību M 
1:10000. Apdzīvotas vietas teritorijas plānojuma grafisko daļu izstrādā ar mēroga 
M 1:2000 vai M 1:5000 noteiktību, ja ir pieejama atbilstoša mēroga 
kartogrāfiskā pamatne. 

Ņemts vērā. 
 

Izstrādāto teritorijas plānojumu iesniedz dienesta Vidzemes reģionālajā nodaļā 
atzinuma sniegšanai izdrukas formā un grafiskos materiālus iesniedz digitāli 
vektordatu (vēlams *.dgn (MicroStation)) formā. Teritorijas plānojuma grafiskai 
daļai elektroniskajā datu nesējā pievieno aizsargjoslu sadaļā izmantotos 
apzīmējumus ar paskaidrojumiem. 

Ņemts vērā. 

Teritorijas plānojuma izstrādāšanā izmanto aktuālus dienesta Vidzemes 
reģionālās nodaļas izsniegtus Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas 
sistēmas grafiskos datus. 

Ņemts vērā. 

Teritorijas plānojumā nosaka un grafiskajā materiālā attēlo visas esošo objektu 
aizsargjoslas, t.sk., objektu, kuri izvietoti ārpus plānojuma teritorijas, 
aizsargjoslas, kas atrodas plānojuma teritorijas robežās. 

Ņemts vērā, attēlots 
GD. 

Aizsargjoslu robežas grafiski attēlo kā daudzstūrus, kas saistīti ar aizsargjoslas 
kodu, kas ir atbilstošs Nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikācijas 
apakšgrupai, ja tādas nav - grupai, un aizsargjoslu robežas daudzstūri sasaistīti 
ar objekta, kam noteikta aizsargjosla, pilnu nosaukumu un adresi, ja tāda ir. 

Ņemts vērā. 
 

Ja plānojuma grafiskā daļa tiek gatavota MicroStation vidē vai AutoCad vidē, tad 
plānojuma aizsargjoslas nepieciešams attēlot tā, lai katrs plānojumā attēlotais 
aizsargjoslu veids būtu izvietots unikālajā līmenī. 

Plānojums sagatavots 
ArcView vidē. 
 

Ja plānojuma grafiskā daļa tiek gatavota ArcView vidē, tad plānojuma 
aizsargjoslas nepieciešams attēlot tā, lai katram plānojumā attēlotajam 
aizsargjoslu veidam būtu piešķirts unikālais kods. Aizsargjoslu kods ir atbilstošs 

Plānojums sagatavots 
ArcView vidē, katram 
aizsargjoslu veidam ir 
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nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājuma kodam. piešķirts unikālais 
kods.  

Teritorijas plānojuma grafiskajā materiālā attēlo ciemu robežas. Teritorijas plānojuma 
GD attēlotas Annas 
ciema robežas. 

Apstiprinātā teritorijas plānojuma eksemplāru, kurā ietverti grafiskie materiāli, 
pašvaldība dienesta Vidzemes reģionālajā nodaļā iesniedz divu nedēļu laikā 
pēc teritorijas plānojuma spēkā stāšanās uz elektroniskā datu nesēja un kā 
iesietu dokumentu, pievienojot: pašvaldības lēmuma par teritorijas plānojuma 
apstiprināšanu kopiju, informāciju par pašvaldības lēmuma publicēšanu 
laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", informāciju par teritorijas plānojuma grafiskās 
daļas izstrādātāju un aizsargjoslu grafisko datu sagatavošanas mēroga 
noteiktību. 

Tiks iesniegts pēc 
plānojuma 
apstiprināšanas. 

AS „Latvenergo” (12.03.2009.; Nr.01VL00-13/1195) 

AS „Latvenergo” 
Pašreiz Annas pagasta teritorijā AS „Latvenergo” piederošu sakaru būvju un 
telekomunikāciju kabeļu līniju nav. Veicot teritorijas plānojuma izstrādi, 
rekomendējam paredzēt inženiertīklu (telefona kanalizācijas) izbūvi apbūvei 
paredzētajās zonās, kā arī paredzēt vietu citām sakaru infrastruktūras būvēm 
(sakaru iekārtu konteineriem, mobilo komunikāciju torņiem), kas nodrošinātu 
potenciālajiem klientiem iespēju nākotnē saņemt pakalpojumus no 
neatkarīgajiem telekomunikāciju pakalpojumu sniedzējiem. 

Inženiertehniskās 
apgādes tīkli un objekti 
attēloti GD. Vispārīgās 
prasības dotas AN 
2.29.nodaļā 
„Telekomunikāciju 
būvniecība, 
rekonstrukcija un 
ekspluatācija”, 
aizsargjoslu 
raksturojums 
6.2.2.nodaļā 
„Aizsargjoslas gar 
elektronisko sakaru 
tīkliem”. 

AS „Sadales tīkls” 
Izstrādājot teritorijas plānojuma grozījumus ir nepieciešams parādīt: 
 Esošo 330/110/6-20 kV apakšstaciju, 20/10/6/0,4 kV EPL (gaisvadu un 

kabeļlīniju) un 20/0,4 kV vai 10/0,4 kV transformatora punktu, sadales 
punktu, sadaļņu, esošo un projektējamo ēku pievadu atrašanās vietas. 

 Inženierkomunikāciju koridorus ar ēkas funkcionēšanai nepieciešamajām 
inženierkomunikācijām. 

Inženierkomunikāciju izvietojumu teritorijā plānot tādu, lai tas atbilstu Ministru 
kabineta 2004. gada 28. decembra noteikumiem Nr.1069 „Noteikumi par ārējo 
inženierkomunikāciju izvietojumu pilsētās, ciemos un lauku teritorijās”. 
Plānojot jaunu objektu būvniecību paredzēt vietu inženierkomunikāciju 
koridoriem to pieslēgšanai pie esošajiem vai projektējamiem inženiertīkliem. 
Plānojot elektroapgādes objektu un elektroietaišu izvietojumu jāparedz to 
netraucēta apkalpošana (ārpus iežogotām teritorijām) un transporta 
piekļūšanas iespējas. Nav pieļaujama apbūve energoapgādes objektu 
aizsargjoslās. Elektroietaišu projektēšana un būvniecība jāveic atbilstoši 
08.11.2005. MK noteikumiem Nr.841 „Elektroapgādes būvju būvniecības 
kārtība”.  
Teritorijas plānojuma paskaidrojošā daļā ierosinām ietvert informāciju: 
 Par aprobežojumiem, kas noteikti saskaņā ar spēkā esošiem tiesību 

Elektroapgādes līnijas 
attēlotas GD. 
Nosacījumi 
elektroapgādei doti AN 
2.25. nodaļā 
„Vispārīgās prasības 
inženiertehnisko 
komunikāciju 
būvniecībai, 
rekonstrukcijai un 
uzturēšanai” un 2.28. 
nodaļā 
„Elektroapgādes 
būvniecība, 
rekonstrukcija un 
ekspluatācija”. 
Aizsargjoslu 
raksturojums dots AN 
6.nodaļā 
„Aizsargjoslas”. 
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normatīviem aktiem t.sk., lai nodrošinātu cilvēku drošību darbojoties 
elektroapgādes objektu tuvumā. 

 Par vispārīgajiem aprobežojumiem, kas noteikti Aizsargjoslu likuma, 
.(pieņemts 1997.gada 5.februārī) 35.pantā un aprobežojumiem 
aizsargjoslās gar elektriskajiem tīkliem, kas noteikti 45.pantā. 

 Par aprobežojumiem ap sekojošiem sadales tīkla objektiem: 
1) 20 kV gaisvadu elektrolīnijas trase mežu zemēs ir noteikta 13 metru platā 
joslā, kas ir vienāda ar aizsargjoslas platumu ārpus pilsētām, ciemiem, kā arī 
pilsētu lauku teritorijās; 
2) 20 kV gaisvadu elektrolīnijas aizsargjosla pilsētās un ciemos ir 2,5 metru 
attālumā no līnijas ass uz katru pusi; 
3) 0,4 kV gaisvadu elektrolīnijas trase mežu zemēs ir noteikta 5 metru platā 
joslā; 
4) 0,4 kV gaisvadu elektrolīnijas aizsargjosla ārpus pilsētām, ciemiem, kā arī 
pilsētu lauku  teritorijās 6,5 metru attālumā no līnijas ass uz katru pusi; 
5) 0,4 kV gaisvadu elektrolīnijas aizsargjosla pilsētās un ciemos ir 2,5 metru 
attālumā no līnijas ass uz katru pusi; 
6) Aizsargjosla gar elektrisko tīklu kabeļu līnijām noteikta 1 metra attālumā 
no kabeļa  līnijas ass uz katru pusi; 
7) Aizsargjosla gar elektrisko tīklu sadales iekārtām, fīderu punktiem, 
transformatoru apakšstacijām ir noteikta 1 metra attālumā ārpus šo iekārtu 
nožogojuma vai to vistālāk ārpusē izvirzīto daļu projekcijas uz zemes vai citas 
virsmas. 
 Elektrisko tīklu valdītājam, atbilstoši MK Noteikumiem Nr.982 izdoti 

05.12.2006., elektrolīniju trases mežos jāuztur ugunsdrošā stāvoklī un 
jāattīra minētās trases no krūmiem un kokiem. Tāpat jāuztur ugunsdrošā 
stāvoklī un jāattīra no krūmiem un kokiem kabeļlīniju trases 2 metrus platā 
joslā. 

Teritorijas plānojumā papildus ir nepieciešams ietvert sekojošus 
inženierkomunikāciju informatīvos materiālus: 
 Informāciju par to, ka jaunu elektroietaišu pieslēgšana un atļautās slodzes 

palielināšana AS „Sadales tīkls” tīklam notiek saskaņā ar Sabiedrisko 
pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2008. gada 20. augusta 
lēmumā Nr.264 apstiprinātiem „Sistēmas pieslēguma noteikumiem 
elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem”, kas stājās spēkā no 2008.gada 
1.septembra. 

 Informāciju, ka, saskaņā ar Enerģētikas likuma 19. panta (1) „Jaunu 
energoapgādes komersanta objektu ierīkošanai energoapgādes 
komersantam ir tiesības izmantot jebkuru zemi par vienreizēju samaksu tās 
īpašniekam saskaņā ar šā likuma 24. Pantu”. 

Saskaņā ar (11) p. „Energoapgādes komersantam ir pienākums saskaņot ar 
zemes īpašnieku jaunu energoapgādes objektu ierīkošanas nosacījumus, kā 
arī tiesības saskaņošanas procedūru aizstāt ar zemes īpašnieka informēšanu 
gadījumos, ja zeme tiek izmantota jaunu energoapgādes komersantu objektu - 
iekārtu, ierīču, ietaišu, tīklu, līniju un to piederumu ierīkošanai, ja ir iestājies 
vismaz viens no šādiem nosacījumiem: 
1) energoapgādes komersanta objekta ierīkošana paredzēta vietējās 
pašvaldības teritorijas plānojumā vai detālplānojumā; 
2) energoapgādes komersanta objekts tiek ierīkots sarkanās līnijas 
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robežās; 
3) vietējā pašvaldība ir atzinusi, ka sabiedrības interesēs jauna 
energoapgādes komersanta objekta ierīkošana vai esošā objekta vai tā daļas 
izmantošana nav iespējama bez šīs zemes izmantošanas; 
4) citos likumos noteiktajos gadījumos." 
Saskaņā ar 19 panta (12) punktu: „Energoapgādes komersantam ir tiesības 
veikt jebkura sava objekta rekonstrukciju vai modernizāciju, savlaicīgi par to 
informējot zemes īpašnieku. Zemes īpašniekam pienākas vienreizēja samaksa 
saskaņā ar šā likuma 24. pantu, ja rekonstrukcijas rezultātā palielinās 
energoapgādes komersanta objekta vai aizsargjoslas ap vai gar šo objektu 
aizņemtā zemes platība.” Saskaņā ar 19 panta (3) punktu: „Energoapgādes 
komersants par jauna objekta ierīkošanu vai esošā objekta paplašināšanu 
brīdina nekustamā īpašuma īpašnieku vismaz 30 dienas pirms darbu 
uzsākšanas.” 
Saskaņā ar 19.1 Pantu” (1) Energoapgādes komersantam ir nekustamā 
īpašuma servitūta tiesības ierīkot, attīstīt un ekspluatēt energoapgādes 
uzņēmuma objektus. (2) Servitūta tiesības realizē, savstarpēji vienojoties ar 
nekustamā īpašuma īpašnieku. Ja puses nevar vienoties, servitūtu nodibina ar 
tiesas spriedumu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.”  
 Informāciju par nekustamā īpašuma īpašnieka tiesībām lūgt pārvietot 

esošo energoapgādes uzņēmumu objektu, kura pārvietošanas izmaksas 
atbilstoši Enerģētikas likuma 23. panta 2. daļai, „Esošo energoapgādes 
uzņēmumu objektu pārvietošanu pēc pamatotas nekustamā īpašnieka 
prasības veic par viņa līdzekļiem”, jāsedz pārvietošanas ierosinātājam. 

Teritorijas plānojuma paskaidrojošajā daļā papildus norādīt, ka neatkarīgi no 
noteiktā aizsargjoslu platuma darbs ar celšanas mehānismiem 30 m joslā no 
gaisvadu elektrolīnijas malējā vada pirms darba sākšanas ir jāsaskaņo ar 
attiecīgo elektrisko tīklu valdītāju (MK noteikumu Nr.982. 11. punkts). 
Darbu veikšana vidsprieguma (20, 10 kV) un zemsprieguma (0,4 kV) EPL 
aizsargjoslā jāsaskaņo ar AS „Sadales tīkls” Ziemeļaustrumu reģiona 
Alūksnes nodaļas vecāko meistaru (Alūksne, Helēnas iela 86 tālr. 64310030). 

AS „Augstsprieguma tīkls” 
Informējam Jūs, ka pagasta teritoriju šķērso pārvades tīkla 110 kV gaisvadu 
elektrolīnija. 
Informējam Jūs par nepieciešamību teritorijas plānojumā ietvert šādu 
informāciju cilvēku drošībai un elektrolīniju aizsardzībai: 
1) Būvdarbiem, kuros paredzēts izmantot celšanas mehānismus, ja tie 
notiks tuvāk par 30 metriem no elektrolīnijas malējiem vadiem, jāparedz darbu 
veikšanas projekta izstrādāšana. (MK 2006.g. noteikumi Nr.982 „Enerģētikas 
infrastruktūras objektu aizsargjoslu noteikšanas metodika”, 11.punkts). 
Apbūves, autoceļu, būvdarbu veikšanas un mežizstrādes projekti elektrolīniju 
tuvumā jāsaskaņo ar AS „Augstsprieguma tīkls” Rīgā, Dārzciema ielā 86. 
Apbūves projektēšanai elektrolīniju tuvumā nepieciešami tehniskie noteikumi. 
2) Zemes īpašumu lietošanas tiesību ierobežojumi elektrolīniju 
ekspluatācijas aizsargjoslā un tās platums noteikts Aizsargjoslu likuma 
(1997.g.) 16.,35. un 45.pantos. 
3) Plānojot attālumus no ēkām un būvēm līdz elektrolīnijām kā arī attālumus 
starp elektrolīnijām ievērot 2004.gada MK noteikumu Nr.1069 „Noteikumi par 
ārējo inženierkomunikāciju izvietojumu pilsētās, ciemos un lauku teritorijās”, 

Elektroapgādes līnijas 
attēlotas GD. 
Prasības iestrādātas 
AN 2.28.nodaļā 
„Elektroapgādes 
būvniecība, 
rekonstrukcija un 
ekspluatācija” un 
6.2.3.nodaļā 
„Aizsargjoslas gar 
elektriskajiem tīkliem”. 
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2006.gada MK noteikumu Nr.982 „Enerģētikas infrastruktūras objektu 
aizsargjoslu noteikšanas metodika”, 1997.gada Aizsargjoslu likuma un 
elektroiekārtu būvniecības noteikumu prasības. 
Informējam par plānotajām izmaiņām Aizsargjoslu likuma 16.pantā attiecībā 
uz novada teritoriju šķērsojošo 110 kV gaisvadu elektropārvades līniju 
aizsargjoslas palielināšanu. Likuma 16.panta grozījumu projektā paredzēts: 
 „aizstāt otrās daļas 1.punkta „b” apakšpunktā vārdus „vairāk par 20 

kilovoltiem līdz 110 kilovoltiem” ar vārdiem „110 kilovolti” un aizstāt skaitli 
un vārdu „4 metru” ar skaitli un vārdu „7 metru”; 

 aizstāt otrās daļas 2. punkta „b” apakšpunktā vārdus „vairāk par 20 
kilovoltiem līdz 110 kilovoltiem” ar vārdiem „110 kilovolti” un aizstāt skaitli 
un vārdu „20 metru” ar skaitli un vārdu „30 metru”. 

AS „Latvijas gāze” (27.02.2009., Nr. 14-1/731) 

Lūdz izvērtēt nepieciešamību Annas pagasta gāzes apgādes plānojuma 
izstrādei un perspektīvo gāzesvadu atspoguļošanu teritorijas plānojuma 
inženierkomunikāciju sadaļā, vai noteikt perspektīvās gāzes apgādes 
plānojuma izstrādi turpmākajā plānošanā. 

Pašlaik netiek 
paredzēts teritorijas 
plānojumā attēlot 
perspektīvo 
gāzesvadu . 
Nosacījumi gāzes 
apgādes būvniecībai 
doti AN 2.30.nodaļā 
„Siltumapgādes un 
gāzes apgādes 
būvniecība, 
rekonstrukcija un 
ekspluatācija”. 

Vienlaicīgi lūdzam sniegt Jums zināmo informāciju par perspektīvajiem 
patērētājiem Annas pagasta teritorijā, lai plānotu perspektīvās gāzes apgādes 
risinājumus turpmākajā periodā. 

Ņemts vērā. 

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests Alūksnes brigāde (31.03.2009.; Nr. 22/17-55) 

Tā kā ugunsdrošības jautājumi jāskata kopējā kontekstā ar visiem citiem 
teritoriālplānojuma jautājumiem un noteikti jāatspoguļo pie teritorijas 
izmantošanas nosacījumiem, tad lai tas būtu uzskatamāk, mūsuprāt, 
ugunsdrošību jāizdala atsevišķā sadaļā, apkopojot tajā gan pašreizēju 
situāciju, gan attīstības tendences un perspektīvas. 

Iestrādāts AN 
2.33.nodaļā 
„Ugunsdrošības 
attālumu prasības”. 

Sadaļā 1.4.3. Virszemes ūdeņi, nepieciešams atrunāt arī esošo ūdenstilpņu 
pielāgošanu ūdens ņemšanai ugunsdzēsības vajadzībām, kā arī jaunu vietu 
ierīkošanu un aprīkošanu atbilstoši spēkā esošiem normatīviem. (LBN 201-07, 
LBN 222-99, MK noteikumi Nr.82 „Ugunsdrošības noteikumi”). 

Informācija par ūdens 
ņemšana vietām 
ugunsdzēsības 
vajadzībām attēlotas 
GD, to raksturojums 
dots PR 2.10.nodaļā 
„Civilā aizsardzība, 
ugunsdrošība, 
paaugstināta riska 
teritorijas un objekti”. 

Uzrādītas atklātās ūdenskrātuves, kuras var izmantot ugunsdzēsības 
vajadzībām, nepieciešams piebilst, ka esošas ūdenskrātuves tikai daļēji 
nodrošina ugunsdzēsības ūdensapgādi ierobežotai teritorijai un objektiem 
apkārt ūdens ņemšanas vietām un nekādā gadījumā nav pietiekamas pagasta 

Hidranti un ūdens 
ņemšana vietas 
attēlotas GD, to 
raksturojums dots PR 
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vajadzību nodrošināšanai. Tās arī jāaprīko atbilstoši prasībām. 2.10.nodaļā „Civilā 
aizsardzība, 
ugunsdrošība, 
paaugstināta riska 
teritorijas un objekti”. 

Par pārējās pagasta teritorijas un atsevišķu objektu ugunsdrošības un 
ugunsdzēsības ūdensapgādes nodrošināšanu jārūpējas pašvaldībai sadarbībā 
ar pagasta teritorijā esošo un perspektīvo objektu īpašniekiem vai 
apsaimniekotājiem. (Ar jēdzienu objekts jāsaprot ēkas vai to kompleksi un tiem 
piekrītošās teritorijas, kuru īpašnieks vai valdītājs ir juridiskā vai fiziskā 
persona.) Šo prasību jāiekļauj plānojuma tekstā, lai turpmākajā pagasta 
attīstības gaitā to varētu izvirzīt kā saistošu. 

Informācija iekļauta 
PR 2.10.nodaļā „Civilā 
aizsardzība, 
ugunsdrošība, 
paaugstināta riska 
teritorijas un objekti”. 

Sadaļā - Ceļi, norādīt iedzīvotāju skaitu apdraudētajās teritorijās un 
nepieciešamību sniegt tiem palīdzību vai evakuāciju ārkārtējas situācijas 
gadījumā. 

Informācija iekļauta 
PR 2.10.nodaļā „Civilā 
aizsardzība, 
ugunsdrošība, 
paaugstināta riska 
teritorijas un objekti”. 

Valsts meža dienests Ziemeļaustrumu mežsaimniecība (06.03.2009.; 6-19/218) 

Pašvaldības teritorijas plānojumā ūdenstilpju un ūdensteču aizsargjoslu 
robežas nosakāmas pa izteiktām kontūrām dabā, ievērojot LR MK 2008.gada 
3.jūnija noteikumus Nr.406 „Virszemes ūdensobjektu aizsargjoslu noteikšanas 
metodika” prasības. 

Virszemes 
ūdensobjektu 
aizsargjoslas attēlotas 
GD, to raksturojums 
dots AN 6.1.1.nodaļā 
„Virszemes 
ūdensobjektu 
aizsargjoslas”. 

Ūdenstilpnei vai ūdenstecei ar izteiktu periodiski applūstošu palieni nosaka 
aizsargjoslu ne mazāk kā visas palienes platumā līdz ūdens līmenim 
neatkarīgi noteiktā minimālā aizsargjoslas platuma. 
Vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā grafiski nosaka gan applūstošas 
teritorijas, gan virszemes ūdens objekta aizsargjoslas robežas. Nosakot 
applūstošo teritoriju, plānojumā jāievēro MK 2008.gada 3.jūnija noteikumus 
Nr.406 „Virszemes ūdensobjektu aizsargjoslu noteikšanas metodika” 9., 10., 
11.punkta nosacījumi. 

Pagasta teritorijā nav 
noteiktas ūdenstilpnes 
vai ūdensteces ar 
izteiktu periodiski 
applūstošu palieni. 

Veicot teritorijas plānotās (atļautās) izmantošanas zonējumu izmaiņas, ievērot 
Aizsargjoslu likuma 37.pantu, ja zemes vienības ar kadastra numuru 
36440020094 meža zemes ietilpst Panāsītes upes 10 m aizsargjoslā. 

Iestrādāts AN 
5.2.3.nodaļā „Ūdeņu 
teritorijas (Ū)”. 

AS „Latvijas valsts meži” Austrumvidzemes mežsaimniecība 
(16.03.2009.; Nr. 4.1-1.1/013f/150/09/115) 

Lūdzam ietvert un noteikt teritorijas plānojumā AS „Latvijas valsts meži” 
valdījumā un īpašumā esošajām valsts meža zemēm noteikt galveno 
izmantošanas mērķi mežsaimniecība, atbilstoši VZD noteiktai klasifikācijai. 

Attēlots GD. 

Izdalīt teritorijas, kā potenciālās/perspektīvās vietējo derīgo izrakteņu (smilts) 
ieguves teritorijas (grafiskais materiāls pielikumā), ar perspektīvo zemes 
izmantošanas, lietošanas mērķi – 0401 (ieguves rūpniecība un karjeru 
izstrāde). 

Attēlots GD. 

Annas pagastā atrodas šādi LVM Mežs Austrumvidzemes mežsaimniecības 
derīgo izrakteņu un atradņu teritorijas: 

Attēlots GD. 
Informācija par 
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 smilts atradne „Strautiņi I”, kadastra Nr. 36440030195, 372. kv. 52. nog. 
 smilts atradne „Strautiņi II” kadastra Nr. 36440030195, 373.kv. 51.nog. 

(kartogrāfiskais materiāls pielikumā). 

derīgajiem izrakteņiem 
dota PR 2.3.2.nodaļā 
„Derīgie izrakteņi”. 

Iestrādāt Annas pagasta teritoriālplānojumā LVM valdījumā esošās 
lauksaimniecībā izmantojamās zemes platības, kurās perspektīvā plānota 
meža ieaudzēšana (kartogrāfiskais materiāls pielikumā). 

Attēlots GD. Prasības 
lauksaimniecības 
zemju izmantošanai 
dotas AN 5.2.1.nodaļā 
„Lauksaimniecībā 
izmantojamās 
teritorijas (L)”. 

Vides aizsardzības prasības Izstrādājot teritorijas plānojumu lūdzam ievērot 
LR 05.02.1997 likumā „Aizsargjoslu likums”, LR likumā  „Par īpaši  
aizsargājamām  dabas  teritorijām”,  LR   16.03.2000  likumā  „Sugu  un 
biotopu aizsardzības likums”, kā arī LR Ministru kabineta noteikumos Nr. 45 
„Mikroliegumu izveidošanas, aizsardzības un apsaimniekošanas noteikumi” 
noteiktās vides aizsardzības prasības. 

Iestrādāts AN 4.nodaļā 
„Īpaši aizsargājamās 
dabas teritorijas un 
objekti”. 

Kultūras pieminekļi: Valsts nozīmes kultūras piemineklis Alūksnes 
mežniecības 508.kvartāla 16.nogabalā 1,0 ha. 
Kultūras pieminekļa aizsardzības zona 508.kvartāla 1., 3.-6.,8.,9.,ll.-
15.,17.,21.- 
25.nogabalos 16,6 ha. 

Alūksnes mežniecības 
508.kvartāla 
16.nogabalā 
neatrodas valsts 
nozīmes kultūras 
piemineklis. 

Aizsargzonas: aizsargājamas zonas gar ūdeņiem (40022000) - 1,5 ha; 
ūdenstilpju/ūdensteču aizsargjosla (40021000) - 2,2 ha. 

Ņemts vērā. 
Virszemes 
ūdensobjektu 
aizsargjoslas attēlotas 
GD, to raksturojums 
dots AN 6.1.1.nodaļā 
„Virszemes 
ūdensobjektu 
aizsargjoslas”. 

Neplānot un nenoteikt ierobežojumus, kā arī neveikt cita veida plānošanas 
aktivitātes, kuras var noteikt pagastu pašvaldību teritoriju attīstības plāni un citu 
institūciju plānojumi attiecībā uz uzņēmumam valdījumā un/vai īpašumā 
esošajām valsts meža zemēm, bez zemes tiesiskā valdītāja, AS „Latvijas 
valsts meži”, saskaņojuma. Kā piemēru šeit var atzīmēt dažādu tūrisma taku, 
ugunskuru vietu utt., paredzēšanu valsts mežu platībās, kā rezultātā varētu tikt 
ierobežota uzņēmuma saimnieciskā darbība attiecīgajās teritorijās. 

Ņemts vērā.  

Lūdzam pēc teritorijas plānojuma izstrādes un galīgās apstiprināšanas 
iesniegt LVM atbildīgajam pārstāvim (i.dreimanis , i.dreimanis@lvm.lv) 
Teritorijas plānojuma dokumentāciju, kas sagatavota (tekstuālā daļa pdf 
kartogrāfiskais materiāls dgn./.shp.)failu formātā. 

Ņemts vērā.  

SIA „Lattelecom” (05.03.2009.; Nr.5327) 

Visi būvniecības darbi jāveic atbilstoši spēkā esošajiem būvnormatīviem, 
ievērojot arī Aizsargjoslu likumā un Ekspluatācijas aizsargjoslu gar 
elektronisko sakaru līnijām noteikšanas metodikā (MK noteikumi Nr. 465) 
ietvertās normas. 

Ņemts vērā. 

Teritorijas plānā jābūt atzīmētām esošajām elektronisko sakaru līnijām un to 
aizsargjoslām. 

Atzīmētas GD. 

mailto:i.dreimanis@lvm.lv
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Privātiem elektronisko sakaru tīkliem, kurus paredzēts pieslēgt SIA Lattelecom 
publiskajam elektronisko sakaru tīklam, jāatbilst Sabiedrisko pakalpojumu 
regulēšanas komisijas apstiprinātajiem tehniskajiem noteikumiem (SPRK 
2002.11.12 sēdes protokols Nr. 64 (94) 10.p.), kuros norādīti tīklu 
savienošanas nosacījumi. 

Iestrādāts AN 2.29. 
nodaļā 
„Telekomunikāciju 
būvniecība, 
rekonstrukcija un 
ekspluatācija” 

Ja ar privātā tīkla īpašnieku noslēgts līgums „Par elektronisko sakaru tīkla 
robežu”, tad iekšējie telpu un teritoriju telefonizācijas darbi jāveic ēkas vai 
teritorijas saimniekam saskaņā ar šo noslēgto robežlīgumu. 

Ņemts vērā. 

Lielos uzņēmumos būtu jānodrošina atsevišķa telpa telekomunikāciju 
iekārtām, atsevišķā gadījumā arī līniju ievadiem. 

Ņemts vērā. 

Privātie un publiskie telekomunikāciju tīkli jāierīko un jāizbūvē atbilstoši 
Ministru Kabineta apstiprinātajiem „Telekomunikāciju tīklu ierīkošanas un 
būvniecības noteikumiem” (MK noteikumi Nr. 496). 

Iestrādāts AN 2.29. 
nodaļā 
„Telekomunikāciju 
būvniecība, 
rekonstrukcija un 
ekspluatācija”. 

Lai veiktu telekomunikāciju tīkla infrastruktūras attīstības plānošanu un 
pakalpojumu savlaicīgu nodrošināšanu, vēlams savlaicīgi informēt SIA 
Lattelecom par pagasta attīstības plānā iekļauto jauno dzīvojamo māju un 
uzņēmējdarbības objektu celtniecību. 

Ņemts vērā. 

Katra kalendārā gada beigās vēlams informēt SIA Lattelecom par nākamajā 
gadā plānoto ielu un teritoriju rekonstrukciju. 

Ņemts vērā. 

Alūksnes rajona padome (01.03.2009.; Nr. 2-6/264) 

Savas kompetences ietvaros nosakām izstrādāt grozījumus saskaņā ar 
Alūksnes rajona teritorijas plānojuma grafisko daļu un teritorijas izmantošanas 
noteikumiem, kas atzīti par Alūksnes rajona pašvaldības 29.08.2007. 
saistošajiem noteikumiem Nr.7. 

Ņemts vērā. 

Veicot Annas pagasta teritorijas plānojuma grozījumus, jāievēro Alūksnes 
rajona teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas noteikumu 8.2.punktā 
minētie meža izmantošanas nosacījumi, kā arī jāizmanto 4.nodaļā ietvertie 
nosacījumi derīgo izrakteņu ieguves teritoriju izmantošanai. 

Ņemts vērā. 

Veicot grozījumus Annas pagasta teritorijas plānojumā, ievērot ilgtspējīgas un 
līdzsvarotas attīstības principu, tādejādi nodrošinot esošajām un nākamajām 
paaudzēm kvalitatīvu vidi, līdzsvarotu ekonomisko attīstību un racionālu dabas 
un materiālo resursu izmantošanu. 

Ņemts vērā. 

Vidzemes plānošanas reģions (04.03.2009.; Nr. 1-15.1/91) 

Atbildot uz Jūsu 13.02.2009 vēstulē Nr. 1-19/28 izteikto lūgumu sniegt 
nosacījumus Annas pagasta teritorijas plānojuma grozījumu izstrādei, 
informējam, ka Vidzemes plānošanas reģiona teritorijas plānojums ir stājies 
spēkā 22.12.2007 un ar to iepazīties var Vidzemes plānošanas reģiona mājas 
lapā www.vidzeme.lv, kā arī nosūtām to elektroniski pielikumā CD formātā. 
Izstrādājot Annas pagasta teritorijas plānojumu grozījumus, jāņem vērā 
Vidzemes plānošanas reģiona teritorijas plānojums. 

Ņemts vērā. 

Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra (20.02.2009., Nr. 4-3/543) 

Dabas resursi: 
 virszemes ūdensobjektu raksturojums: morfometriskie un hidrometriskie 
rādītāji (ūdenstilpnēm - ezera tips, dziļums, apsaimniekotājs u.c; ūdenstecēm - 
garums, gada notece, kritums), gultnes un ūdens kvalitātes raksturojums 

Apraksts dots PR 
2.3.nodaļā „Teritorijas 
dabas apstākļu un 
resursu raksturojums” 

http://www.vidzeme.lv/
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(pieejamās informācijas ietvaros), esošā un plānotā izmantošana, izdalot 
ūdensobjektus, kuros notiek intensīva zivsaimniecība un kuros tā tiek plānota; 
 pazemes ūdens resursu krājumi, to kvalitāte (pieejamās informācijas 
ietvaros) un aizsargātības raksturojums; 
 mežu resursu raksturojums (platība, meža tips un apsaimniekotājs), 
plānotās apmežojamās platības; 
 purvu raksturojums (platība, tips, hidrogrāfija un apsaimniekotājs), prasības 
plānotajai izmantošanai; 
 īpaši aizsargājamās dabas teritorijas. 

un 2.5.nodaļā „Īpaši 
aizsargājamie 
kultūrvēstures un 
dabas objekti”. 

Ekonomiskās aktivitātes: 
 rūpnieciskās un lauksaimnieciskās ražošanas uzņēmumu raksturojums 
(darbības veids pēc NACE koda, ūdens resursu patēriņa raksturojums, 
notekūdeņu novadīšana, attīstības prognozes), izdalot rūpniecības 
uzņēmumus, kuru novadītie notekūdeņi satur Ministru Kabineta 22.01.2002. 
noteikumos Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” noteiktās 
bīstamās un īpaši bīstamās vielas; 
 lauksaimniecībā izmantojamās zemes lietojuma veidi (izdalot intensīvi 
mēslotas teritorijas), platības, prognozējamās zemes lietojuma veidu 
strukturālās izmaiņas; 
 meliorācijas sistēmas raksturojums (tehniskais stāvoklis, apsaimniekotājs 
un uzturēšanai nepieciešamie pasākumi). 

Apraksts dots 
2.3.4.nodaļā 
„Virszemes ūdeņi”,  
2.7.nodaļā „Teritorijas 
struktūra un 
izmantošana” un  
2.9.nodaļā 
„Ekonomikas 
raksturojums”. 

Antropogēnā slodze: 
 apdzīvojuma struktūras raksturojums (iedzīvotāju skaits un lielākās 
apdzīvotās vietas) un attīstības prognozes; 
 ūdens patēriņa raksturojums: esošā un plānotā centralizētā ūdensapgādes 
sistēma (pieslēgumu skaits, patēriņa apjomi, tehniskais stāvoklis); 
decentralizētā ūdensapgāde (artēziskie urbumi t.sk. neizmantojamie urbumi, 
debits, dziļums, ierīkošanas gads, apsaimniekotājs, tehniskais stāvoklis); 
grafiskajā daļā parādīt centralizētajai ūdensapgādei pieslēgtās teritorijas un 
plānotās pieslēguma teritorijas; 
 esošās un plānotās notekūdeņu savākšanas sistēmas raksturojums 
(notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, to jauda, noslodze, notekūdeņu attīrīšanas 
kvalitāte un iekārtu tehniskais stāvoklis), notekūdeņu izplūdes vietas; 
izmantošanas nosacījumi teritorijām, kuras nav pieslēgtas un netiek plānots 
pieslēgt centralizētajai notekūdeņu savākšanas sistēmai; grafiskajā daļā 
parādīt centralizētajai notekūdeņu savākšanas sistēmai pieslēgtās teritorijas 
un plānotās pieslēguma teritorijas; 
 notekūdeņu attīrīšanas iekārtu dūņu uzglabāšanas vietas un izmantošanas 
nosacījumi; 
 esošās un plānotās atkritumu apsaimniekošanas sistēmas raksturojums 
(atkritumu apjoms, savākšana un noglabāšanas vietas); 
 kritušo dzīvnieku apglabāšanas risinājums; 
 piesārņotās un potenciāli piesārņotās vietas: piesārņojuma veids un objekta 
izveidošanas gads. 

Apraksts dots PR 
2.6.2.nodaļā 
„Apdzīvojuma 
struktūra”, 
2.8.2.nodaļā 
„Ūdensapgāde”, 2.8.3. 
nodaļā „Kanalizācija”, 
2.4.5. nodaļā 
„Atkritumu 
apsaimniekošana” un 
2.4.6. nodaļā 
„Potenciāli piesārņotās 
un degradētās 
teritorijas”. 

Riska teritorijas: 
 īslaicīgās un pastāvīgās applūšanas riska teritorijas; 
 augšņu un dabisko krastu erozijas apdraudētās teritorijas. 

Informācija par 
erozijas 
apdraudētajām 
teritorijām dota PR 
2.10.nodaļā „Civilā 
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aizsardzība, 
ugunsdrošība, 
paaugstināta riska 
teritorijas un objekti”, 
tās attēlotas GD. 

Stipri pārveidotie un mākslīgie ūdensobjekti un hidrotehniskās būves (HES, 
dambji, iztaisnotās ūdensteces, polderi, dīķi u.c.), to izveides gads, tehniskais 
stāvoklis, esošā un plānotā izmantošana. 

Apraksts dots PR 
2.3.4.nodaļā 
„Virszemes ūdeņi”. 

Rekreācija un tūrisms: 
 rekreatīvā potenciāla raksturojums, izdalot tūrisma aktivitātēm piemērotas 
teritorijas; 
 peldūdeņu raksturojums un labiekārtotu peldvietu izvietojums; 
 ūdensobjekti, kuros plānota motorizēto u.c. ūdens braucamrīku 
izmantošana, izmantošanas nosacījumi. 

Apraksts dots PR 
2.3.4.nodaļā 
„Virszemes ūdeņi” un 
2.9.4.nodaļā „Tūrisms 
un rekreācija tūrisma 
un rekreācijas 
teritorijas”. 

Izstrādājot teritorijas plānojumu, ņemt vērā Ūdens apsaimniekošanas likumā, 
Ministru Kabineta 19.10.2004. noteikumos Nr.858 „Noteikumi par virszemes 
ūdensobjektu tipu, klasifikāciju, kvalitātes kritērijiem un antropogēno slodžu 
noteikšanas kārtību” un Ministru kabineta 19.10.2004. noteikumos Nr.857 
„Noteikumi par pazemes ūdens resursu apzināšanas kārtību un kvalitātes 
kritērijiem” noteiktās prasības. 

Ņemts vērā.  

VAS „Latvijas dzelzceļš” (07.04.2009., Nr. DIV-9/536) 

Izstrādājot Annas pagasta teritorijas plānojuma grozījumus, jāievēro normatīvo 
aktu, kas nosaka dzelzceļa nodalījuma joslas, kā ari dzelzceļa ekspluatācijas 
aizsargjoslas. prasības: 
 Dzelzceļa likuma 15.-22.pantu; 
 Aizsargjoslu likuma 13., 35. un 42. pantu nosacījumus; 
 1998.gada 15.decembra LR MK noteikumus Nr.457 „Dzelzceļa 

aizsargjoslas noteikšanas metodika”; 
 2005.gada februāra LR MK noteikumus Nr.79 „Dzelzceļa zemes 

nodalījuma joslas ekspluatācijas noteikumi”; 
 1998.gada 6.oktobra LR MK noteikumus Nr.392 „Dzelzceļa pārbrauktuvju 

un pāreju ierīkošanas, apkalpošanas un slēgšanas noteikumi” prasības. 

Ņemts vērā.  

Izvērtējot dzelzceļa līnijas Gulbene - Alūksne kustības intensitāti, kā arī 
novietojuma īpatnības, valsts a/s „Latvijas dzelzceļš” rekomendē noteikt 
dzelzceļa ekspluatācijas aizsargjoslu Annas pagastā 25 m no galvenā ceļa 
malējās sliedes, bet ne mazāk kā dzelzceļa nodalījuma joslas platums 
attiecīgajā pusē. 

Iestrādāts AN 
6.2.1.nodaļā 
„Aizsargjoslas gar 
ielām, autoceļiem un 
dzelzceļiem”. 

Vēršam uzmanību, ka izstrādājot detālplānojumu teritorijām, kas robežojas, 
vai ko skar dzelzceļa ekspluatācijas aizsargjoslā, detālplānojums saskaņojams 
ar valsts a/s „Latvijas dzelzceļš” Tehniskās vadības direkcijas Nekustamā 
īpašuma reģistrācijas daļu (A.Deksnis, tālr. 67234484), bet veicot Tehniskā 
projekta izstrādi, projekts jāsaskaņo arī ar SIA „Gulbenes-Alūksnes bānītis” 
(Viestura 12, Gulbene, LV-4401,tel.29531812). 

Ņemts vērā. 
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4.3. Institūciju atzinumi par 1.redakciju 
 

Nr. Institūcijas un uzņēmumi Atzinumi 

Datums Numurs 

1. Madonas reģionālā vides pārvalde 29.06.2009. 6.5.-27/1151 

2. Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības 
inspekcija 

16.06.2009. 12/1619 

3. VAS „Latvijas Valsts ceļi” Vidzemes 
reģiona Alūksnes nodaļa 

05.06.2009. 4.5.4/73 

4. Valsts aģentūra “Sabiedrības veselības 
aģentūra” Gulbenes filiāle 

  

5. Valsts zemes dienesta Vidzemes 
reģionālā nodaļa 

04.06.2009. 15-13-V/60 

6. AS „Latvenergo”  26.06.2009. 01VL00-13/2881 

7. AS “Latvijas gāze” gāzapgādes attīstības 
departaments 

12.06.2009. 27.4-1/2009 

8. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas 
dienests Vidzemes reģiona brigādes 
Alūksnes daļa  

16.06.2009. 22/10.2-9 

9. Alūksnes rajona padome 03.07.2009. 2-6/611 

10. Vidzemes plānošanas reģions 14.07.2009. 1-15.1/262 

11. Ziemeļaustrumu reģionālā 
lauksaimniecības pārvalde 

12.06.2009.  

12. Valsts meža dienests Ziemeļaustrumu 
virsmežniecība 

06.07.2009. 6-19/531 

13. AS „Latvijas valsts meži” 
Austrumvidzemes mežsaimniecība 

07.07.2009. 4.1-1.1/01u2/150/09/200 

14. Valsts aģentūras „Latvijas Vides, 
ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra” 

09.06.2009. 4-3/1481 

15. Valsts aģentūras „Latvijas ģeotelpiskās 
informācijas aģentūra” 

11.06.2009. 407/1-14.2/469 

16. SIA „Lattelecom” 02.07.2009. 14403-1 

17. VAS „Latvijas dzelzceļš” 16.06.2009. DN-9/946 
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5. ZIŅOJUMS PAR KAIMIŅU PAŠVALDĪBU UN IEDZĪVOTĀJU PRIEKŠLIKUMIEM 
 

5.1. Kaimiņu pašvaldību nosacījumi par 1. redakciju 
 

Nr. 
p.k. 

Pašvaldība Datums/ 
Dokumenta Nr. 

Nosacījumi 

1. Kalncempju 
pagasta 
padome 

19.03.2009. 
Nr.13/1-11 

Neizvirza priekšlikumus teritorijai, kas robežojas ar Annas 
pašvaldību 

2. Alsviķu 
pagasta 
padome 

  

3. Jaunalūksnes 
pagasta 
padome 

06.03.2009. 
Nr.3-10/110 

Neizvirza nosacījumus 

4. Malienas 
pagasta 
padome 

18.03.2009. 
Nr.3-2/59 

Nav īpašu nosacījumu uz Annas pagasta teritorijas 
plānojuma grozījumiem 

5. Jaunannas 
pagasta 
padome 

08.03.2009. 
Nr.03-11/56 

Neizvirza Annas pagasta padomei prasības izstrādājot 
Teritorijas plānojuma grozījumus 

6. Stāmerienas 
pagasta 
padome 

23.02.2009. 
Nr.3.9/881 

Neizvirza īpašus nosacījumus Annas pagasta Teritorijas 
plānojuma grozījumu izstrādei. 
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5.2. Kaimiņu pašvaldību atzinumi par 1.redakciju 
 

Nr. 
p.k. 

Pašvaldība Datums/ 
Dokumenta Nr. 

Atzinums 

1. Kalncempju 
pagasta 
padome 

17.07.2009. Piekrīt Annas pagasta teritorijas plānojuma grozījumiem. 

2. Alsviķu 
pagasta 
padome 

  

3. Jaunalūksnes 
pagasta 
padome 

15.06.2009. 
Nr.3-10/252 

Atbalsta Annas pagasta teritorijas plānojuma grozījumu 
pirmo redakciju. 

4. Malienas 
pagasta 
padome 

  

5. Jaunannas 
pagasta 
padome 

30.06.2009. 
Nr.03-11/114 

Nav iebildumu Annas pagasta teritorijas plānojuma 
grozījumu pirmajai redakcijai. 

6. Stāmerienas 
pagasta 
padome 

02.07.2009. 
Nr.3.9/1023 

Neiebilst par Annas pagasta teritorijas plānojuma grozījumu 
pirmo redakciju. 
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5.3. Iedzīvotāju priekšlikumi sabiedriskās apspriešanas laikā 
 

Iedzīvotāji savus priekšlikumus un iebildumus par Annas pagasta teritorijas plānojuma grozījumiem 
varēja iesniegt divos posmos: 

1) Uzsākot teritorijas plānojuma sabiedriskās apspriešanas 1.posmu, kad laikrakstos „Latvijas 
Vēstnesis” (03.02.2009.) un „Alūksnes ziņas” (28.01.2009.) tika publicēti paziņojumi, kuros tika 
norādīts sabiedriskās apspriešanas termiņi (09.02.2009. - 08.03.2009.), par izstrādi atbildīgā 
amatpersona, kā arī informācija par priekšlikumu un iebildumu iesniegšanas vietu un kārtību. 

2) Teritorijas plānojuma pirmās redakcijas sabiedriskās apspriešanas laikā (02.06.2009. - 
14.07.2009.), par ko paziņojumi tika publicēti laikrakstos „Latvijas Vēstnesis” (03.06.2009.) un 
„Alūksnes ziņas”. 

Annas pagasta teritorijas plānojuma grozījumu sabiedriskās apspriešanas posmos iedzīvotāju 
priekšlikumi un iebildumi netika saņemti. 
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6. PĀRSKATS PAR ANNAS PAGASTA TERITORIJAS PLĀNOJUMA GROZĪJUMU ATBILSTĪBU 
AUGSTĀKA LĪMEŅA PLĀNOŠANAS DOKUMENTIEM 
 

Izstrādājot Annas pagasta teritorijas plānojuma grozījumus, vērā bija jāņem sekojoši augstāka 
līmeņa plānošanas dokumenti: Nacionālais plānojums, Vidzemes plānošanas reģiona teritorijas plānojums 
2007.–2027., kā arī Alūksnes rajona teritorijas plānojums. 

Tā kā Nacionālais plānojums valstī nav izstrādāts, tad par Annas pagasta plānojumu atbilstību 
nacionālajām interesēm daļēji var spriest pēc Nacionālā attīstības plāna 2007.-2013.gadam. Tas ir vidēja 
termiņa stratēģisks plānošanas dokuments, kas nosaka Latvijas galvenos attīstības virzienus un parāda 
valsts un sabiedrības svarīgākos uzdevumus. Plāna mērķis ir sekmēt līdzsvarotu un ilgtspējīgu valsts 
attīstību un nodrošināt Latvijas konkurētspējas paaugstināšanu citu valstu vidū. 

Izstrādājot Annas pagasta teritorijas plānojumu vērā tika ņemts Vidzemes plānošanas reģiona 
teritorijas plānojums, kas ir ilgtermiņa teritorijas plānošanas dokuments. Saskaņā ar Teritorijas plānošanas 
likumu, nosaka plānošanas reģiona attīstības iespējas, virzienus un ierobežojumus 20 gadiem.  

Vidzemes plānošanas reģiona teritorijas plānojuma izstrādes mērķis ir noteikt Vidzemes attīstībai 
stratēģiski nozīmīgus attīstības virzienus un teritorijas, nodrošinot ilgtspējīgu un sabalansētu reģiona 
teritorijas attīstību, kvalitatīvu darba un dzīves vidi. Tajā tiek noteikti ieteikumi vietējo pašvaldību attīstības 
programmu un teritorijas plānojumu izstrādāšanai. Vidzemes plānošanas reģiona teritorijas plānojums 
kalpo kā vadlīnijas zemākā līmeņa teritorijas plānojumu izstrādei un sekmē šo plānu savstarpēju 
saskaņošanu. Tam ir jānovērš pretrunas un konflikti, plānojot dažādu funkciju izvietojumu un nodrošinot 
līdzsvaru starp sociālajām, ekonomiskajām, kultūras un vides prasībām. 

Annas pagasta teritorijas plānojumā, saskaņā ar Vidzemes plānošanas reģiona teritorijas plānojumu, 
tika izvērtētas un atspoguļotas apdzīvojuma, atvērtas telpas un infrastruktūras attīstības perspektīvas, kā 
arī detalizētas augstāka līmeņa plānošanas dokumentos attēlotās reģionālās vērtības un intereses.  

Izstrādājot Annas pagasta teritorijas plānojumu ir ņemta vērā Vidzemes plānošanas reģiona 
teritorijas plānojumā noteiktās vadlīnijas.  

Apdzīvojuma struktūra pagastā ir veidota atbilstoši augstāka līmeņa plānošanas dokumentiem.  
Saskaņā ar Vidzemes plānošanas reģiona teritorijas plānojumu apdzīvojuma struktūras attīstība balstās uz 
policentrisku struktūru ar pastāvošām ciešām funkcionālām saiknēm, kur sava vieta ir gan nacionālas, gan 
reģionālas, gan novada un vietējas nozīmes centriem, to skaitā viensētām. 

Plānojums ir veidots tā, lai tas dotu pašvaldībai jaunas attīstības iespējas, atsevišķu teritoriju 
pilnvērtīgu funkcionēšanu, inženiertehnisko un transporta nodrošinājumu, tajā pat laikā saglabājot dabas 
un kultūrvēsturiskās vērtības, kā arī vides aizsardzības prasības. Teritorijas plānojums paredz veidot pēc 
iespējas kompaktas apbūves teritorijas, lai maksimāli tiktu saglabātas gan aizsargājamās dabas teritorijas, 
gan meži un lauksaimniecības zemes, kā arī racionāli tiktu izmantots esošais ceļu tīkls un 
inženiertehniskais nodrošinājums. 

Izstrādājot Annas pagasta teritorijas plānojuma grozījumus jāņem vērā bija arī Alūksnes rajona 
teritorijas plānojums, kurš apstiprināts 25.10.2000. sēdē (protokola Nr.13 13.§). Izstrādājot Annas pagasta 
teritorijas plānojuma grozījumus tika izvērtēta rajona plānojuma kartogrāfiskajā materiālā un tekstuālajā 
daļā noteiktā informācija. 

Saskaņā ar Teritorijas plānošanas likumu rajona pašvaldību saistošie noteikumi, ar kuriem 
apstiprināts rajona teritorijas plānojums, zaudē spēku 2009.gada 1.augustā. 

Rajona pašvaldība līdz 2009.gada 1.augustam nodod rajona teritorijas plānojumu (tajā skaitā 
kartogrāfisko materiālu un ietekmes uz vidi stratēģiskā novērtējuma vides pārskatu) plānošanas reģionam 
teritorijas plānojumā ietvertās informācijas izmantošanai teritorijas turpmākas plānošanas procesā. 

Viena mēneša laikā pēc visu attiecīgajā plānošanas reģionā ietilpstošo rajonu teritorijas plānojumu 
saņemšanas plānošanas reģiona attīstības padome pieņem lēmumu par plānošanas reģiona teritorijā 
ietilpstošo rajonu teritorijas plānojumu iekļaušanu plānošanas reģiona teritorijas plānojumā pielikumu 
veidā. 
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7. CITA INFORMĀCIJA 
 
7.1. Vēstules institūcijām par Annas pagasta teritorijas plānojuma grozījumu izstrādi (13.02.2009.; 
Nr.1-19/28) 
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7.2. Vēstules kaimiņu pašvaldībām par Annas pagasta teritorijas plānojuma grozījumu izstrādi 
(13.02.2009.; Nr.1-19/27) 
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7.3. Vēstules institūcijām par Annas pagasta teritorijas plānojuma grozījumu pirmās redakcijas 
sabiedrisko apspriešanu (05.06.2009.; Nr.1-19/90) 
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7.4. Vēstule Vides pārraudzības valsts birojam (08.06.2009.; Nr.1-19/91) 
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7.5. Vides pārraudzības valsts biroja 2009.gada 15.jūnija lēmums Nr.26 „Par stratēģiskā ietekmes uz 
vidi novērtējuma procedūras nepiemērošanu” 
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