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1. RUBENES PAGASTA TERITORIJAS PLĀNOJUMA GROZĪJUMU IZSTRĀDES GAITAS ĪSS 
APRAKSTS 
 
1. Rubenes pagasta teritorijas plānojuma grozījumu izstrāde tika uzsākta saskaņā ar Rubenes pagasta 

padomes 19.06.2008. lēmums (sēdes protokols Nr.16 6.§) „Par Rubenes pagasta teritorijas 
plānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu”.   

 
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 grozījumu sabiedriskās apspriešanas 1.posmu, laikrakstos „Latvijas 
Vēstnesis” (16.07.2008.) un „Brīvā Daugava” (08.07.2008.) tika publicēti paziņojumi, kuros tika 
norādīts sabiedriskās apspriešanas termiņi (14.07.2008.- 11.08.2008.), par izstrādi atbildīgā 
amatpersona, informācija par priekšlikumu un iebildumu iesniegšanas vietu un kārtību. 

 
4. Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādei tika pieprasīti nosacījumi (21.07.2008.) no darba uzdevumā 

minētajām institūcijām. 
 
5. Tiek sagatavota teritorijas plānojuma grozījumu 1.redakcija, kas tiek iesniegta Rubenes pagasta 

padomei. Pagasta padome 23.12.2008. pieņēma lēmumu Nr.13 10.§ „Par Rubenes pagasta 
teritorijas plānojuma grozījumu pirmās redakcijas sabiedriskās apspriešanas uzsākšanu”, ar kuru 
Rubenes pagasta teritorijas plānojuma grozījumu 1.redakcija tika nodota sabiedriskajai apspriešanai 
(13.01.-24.02.2009.) un atzinumu saņemšanai. Sabiedriskās apspriešanas sapulce notika 2009.gada 
3.februārī.  

 
6. Ar Rubenes pagasta padomes 26.03.2009. sēdes lēmumu Nr.4 1.§ „Par Rubenes pagasta teritorijas 

plānojuma grozījumu 1.redakcijas noteikšanu par galīgo redakciju” Rubenes pagasta teritorijas 
plānojuma 1.rdakcija tiek noteikta par galīgo redakciju un nosūtīta Zemgales plānošanas reģionam 
atzinuma saņemšanai. 

 
7. Zemgales plānošanas reģions savā 20.04.2009. vēstulē Nr.1-7/132 „Atzinums par Rubenes pagasta 

teritorijas plānojuma grozījumu galīgo redakciju” norāda, ka Rubenes pagasta teritorijas plānojums ir 
apstiprināms, grafiskā daļa un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi ir izdodami kā pašvaldības 
saistošie noteikumi (MK noteikumu Nr.883 45.punkts), ja tiek veikti precizējumi un labojumi saskaņā ar 
reģiona atzinumu un pievienoto izvērtējuma tabulu. 

 
8. Ar Rubenes pagasta padomes 21.05.2009. sēdes lēmumu Nr.6 1.§ tiek  izdoti saistošie noteikumi 

Nr.6 „Rubenes pagasta teritorijas plānojums 2005.-2017. ar 2009.gada grozījumiem”. 
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2. RUBENES PAGASTA PADOMES LĒMUMI UN PROTOKOLI 
 

2.1. Rubenes pagasta padomes 19.06.2008. sēdes lēmums (protokols Nr.16 6.§) „Par Rubenes 
pagasta teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu” 
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2.2. Darba uzdevums Rubenes pagasta teritorijas plānojuma grozījumu izstrādei 
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2.3. Rubenes pagasta padomes 23.12.2008. sēdes lēmums (protokols Nr.13 10.§) „Par Rubenes 
pagasta teritorijas plānojuma grozījumu pirmās redakcijas sabiedriskās apspriešanas uzsākšanu” 
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2.4. Pirmās redakcijas sabiedriskās apspriešanas sapulces protokols (03.02.2009.) 
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2.5. Rubenes pagasta padomes 26.03.2009. sēdes lēmums (protokols Nr.4 1.§) „Par Rubenes 
pagasta teritorijas plānojuma grozījumu 1.redakcijas noteikšanu par galīgo redakciju” 
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2.6. Rubenes pagasta padomes 21.05.2009. sēdes lēmums (protokols Nr.6 1.§) par saistošajiem 
noteikumiem Nr.6 „Rubenes pagasta teritorijas plānojums 2005.-2017. ar 2009.gada grozījumiem” 
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3. PUBLIKĀCIJAS PRESĒ 
 
3.1. Publikācija laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” Nr.108 (16.07.2008.) 
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3.2. Publikācija laikrakstā „Brīvā Daugava” (08.07.2008.) 
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3.3. Publikācija laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” Nr.5 (10.01.2009.) 

 
 

Publicēts: Latvijas Vēstnesis > 10.01.2009 5 (3891) > Sludinājumi > Paziņojumi par teritorijas plānošanu 

Paziņojums par Jēkabpils rajona Rubenes pagasta teritorijas plānojuma grozījumu pirmās 
redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai 

Rubenes pagasta padome paziņo, ka ar 2008.gada 23.decembra padomes sēdes lēmumu nr.10 "Par 
Rubenes pagasta teritorijas plānojuma grozījumu pirmās redakcijas sabiedriskās apspriešanas uzsākšanu" 
ir uzsākta Rubenes pagasta teritorijas plānojuma grozījumu pirmās redakcijas sabiedriskā apspriešana. 

Sabiedriskā apspriešana noteikta no 2009.gada 13.janvāra līdz 2009.gada 24.februārim. 

Iepazīties, kā arī sniegt rakstiskas atsauksmes un priekšlikumus par teritorijas plānojuma pirmo redakciju, 
varat Rubenes pagasta padomē sabiedriskās apspriešanas laikā katru darba dienu no pulksten 8 līdz 16, 
adrese: Rubene, Rubenes pagasts, Jēkabpils rajons LV-5229; tālrunis 65228160, fakss 65228160. 

Sabiedriskās apspriešanas sapulce notiks 2008.gada 3.februārī pulksten 10 Rubenes pagasta padomes 
zālē. 

Apmeklētājus katru darba dienu no pulksten 8 līdz 16 pieņem Rubenes pagasta padomes teritorijas 
attīstības plānotāja Inga Kliģe. 
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3.4. Publikācija laikrakstā „Brīvā Daugava” (08.01.2009. un 10.01.2009.) 
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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. Daugavpils reģionālā vides pārvalde 14.08.2008. 2.5-27/1878 

2. Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības 
inspekcija 

07.08.2008. 14/2742 

3. VAS „Latvijas valsts ceļi” Latgales 
reģiona Jēkabpils nodaļa 

04.08.2008. 4.6.7./82 

4. VA „Sabiedrības veselības aģentūra” 
Jēkabpils filiāle 

02.08.2008. 2 

5. Viduslatvijas reģionālā lauksaimniecības 
pārvalde 

06.08.2008. 1.1-10/2361 

6. Valsts zemes dienests Vidusdaugavas 
reģionālā nodaļa 

30.07.2008. 15-05-VD/1234 

7. AS „Latvenergo” 14.08.2008. 01VL00-13/4757 

8. AS „Latvijas gāze” 28.07.2008. 14-1/2549 

9. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas 
dienests, Jēkabpils brigāde 

30.07.2008. 22/23-118 

10. Valsts meža dienesta Sēlijas 
virsmežniecība 

05.08.2008. 1-22-1/358 

11. AS „Latvijas valsts meži” Dienvidlatgales 
mežsaimniecība 

16.12.2008. 4.1-1.2/08td/ 
150/08/1616 

12. SIA „Lattelecom” 05.08.2008. 15622 

13. Jēkabpils rajona padome 01.08.2008. 3-4-59 

14. Zemgales plānošanas reģions 31.07.2008. 7-1/530 

15. Latvijas Vides, ģeoloģijas un 
meteoroloģijas aģentūra 

28.07.2008. 4-3/2435 

16. SIA „Latvijas mobilais telefons” 30.07.2008. Z/3007 
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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 

Daugavpils reģionālā vides pārvalde (14.08.2008.; Nr.2.5-27/1878) 

Teritorijas plānojumam jābūt izstrādātam saskaņā ar LR 22.05.2002 likuma  
„Teritorijas plānošanas likums” un MK   19.10.2004 noteikumu Nr.   883.  
„Vietējās  pašvaldības teritorijas  plānojuma noteikumi” prasībām. 

Ņemts vērā. 

Plānojot Rubenes pagasta dabas vērtību saglabāšanu ir jāņem vērā sekojošo: 
Rubenes pagasta teritorijā atrodas sekojošas Latvijas Natura 2000 - Eiropas 
nozīmes aizsargājamās dabas teritorijas: saskaņā ar LR MK 09.03.1999. 
noteikumiem Nr.83 „Noteikumi-par dabas parkiem” izveidots dabas parks 
„Dvietes paliene”, kura aizsardzības režīmu reglamentē LR 02.03.1993. likums 
„Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām”, LR MK 24.04.2007 noteikumi 
Nr.274 „Dabas parka „Dvietes paliene” individuālie aizsardzības un 
izmantošanas noteikumi” un dabas parka „Dvietes paliene” dabas aizsardzības 
plāna prasības. 
Saskaņā ar LR MK 15.06.1999 noteikumiem Nr.212 „Noteikumi par dabas 
liegumiem” izveidots dabas liegums „Tīreļu purvs”, kuru aizsardzības režīmu 
reglamentē LR 02.03.1993. likuma „Par īpaši aizsargājamām dabas 
teritorijām”, LR MK 22.07.2003. noteikumu Nr.415 „Īpaši aizsargājamo dabas 
teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” prasības. 

Informācija iekļauta 
PR 1.6.nodaļā „Dabas 
un kultūras 
mantojums” un AN 
4.nodaļā „Īpaši 
aizsargājmās dabas 
teritorijs un objekti”. 

Vienlaikus informējam, ka saskaņā ar LR MK noteikumu Nr.415 „Īpaši 
aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas 
noteikumi” 22.2.punktu, valsts nozīmes aizsargājamie dižkoki ir visi koki, kuru 
apkārtmērs 1,3 m augstumā no koka sakņu kakla vai augstums nav mazāks 
par šo noteikumu 2.pielikumā noteiktajiem izmēriem. 

Ņemts vērā, prasības 
iestrādātas AN 
4.2.nodaļā 
„Aizsargājamie dabas 
objekti”. 

Rubenes pagasta teritorijas plānojuma kartēs jāatzīmē visas pagasta teritorijā 
esošās īpaši aizsargājamo dabas teritoriju robežas un dabas pieminekļi, kā arī 
jānosaka saimnieciskās darbības aprobežojumi atbilstoši LR 02.03.1993. 
likuma „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” un LR MK 22.07.2003. 
noteikumu Nr.415 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības 
un izmantošanas noteikumi” prasībām. 

Īpaši aizsargājamo 
dabas teritoriju 
robežas attēlotas GD 
1.kartē „Rubenes 
pagasta esošā 
teritorijas 
izmantošana” (M 
1:15000) un 2.kartē 
„Rubenes pagasta 
plānotā (atļautā) 
teritorijas 
izmantošana” (M 
1:15000). 
Izmantošanas 
prasības iestrādātas 
AN 4.2.nodaļā „Īpaši 
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aizsargājamās dabas 
teritorijas un objekti”.  

Saskaņā ar LR 02.03.1993. likuma „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” 
13. un 17.panta prasībām, dabas liegumus, dabas parkus un dabas 
pieminekļus, kuri ir nozīmīgi dabas saglabāšanai attiecīgajā teritorijā var 
izveidot pašvaldība un reglamentēt šo teritoriju individuālos aizsardzības un 
izmantošanas noteikumus. 

Rubenes pagasta 
teritorijas plānojumā 
kā vietējas nozīmes 
dabas piemineklis ir 
iekļauts Velna pēdas 
akmens. 

Saskaņā ar LR MK 22.07.2003. noteikumu Nr.415 „Īpaši aizsargājamo dabas 
teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” 16.24.p. 
prasībām, zemes īpašumus dabas liegumos aizliegts sadalīt zemes vienībās, 
kas ir mazākas par 10 ha. 

Iestrādāts AN 
4.1.nodaļā 
„Aizsargājamās 
dabas teritorijas” un 
5.2.nodaļā „Atsevišķu 
teritoriju 
izmantošanas 
noteikumi” 

Saskaņā ar LR MK 22.07.2003. noteikumu Nr.415 „Īpaši aizsargājamo dabas 
teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” 17.p. prasībām, 
būvniecība dabas liegumos pieļaujama atbilstoši pašvaldības teritorijas 
plānojumam, ievērojot normatīvajos aktos un dabas aizsardzības plānā 
noteikto kārtību un ierobežojumus. 

Ņemts vērā. 

Saskaņā ar LR 02.03.1993. likuma „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām" 
35.panta prasībām, valstij ir pirmpirkuma tiesības uz zemi īpaši aizsargājamās 
teritorijās. Reģionālā vides pārvalde izmanto valsts pirmpirkuma tiesības un 
pieņem lēmumu, par to rakstveidā informējot zemes īpašnieku. Lai nodrošinātu 
35. panta prasību ievērošanu, nepieciešams darīt zināmu zemes īpašniekiem, 
ka viņu pienākums ir informēt reģionālo vides pārvaldi par nodomu pārdot sev 
piederošo zemi īpaši aizsargājamā teritorijā. 

Iestrādāts AN 
4.1.nodaļā 
„Aizsargājamās 
dabas teritorijas”. 

Ņemot vērā LR 08.06.1991. likuma „Par vides aizsardzību” 10. un 45. p., kā arī 
LR 12.04.1995. likuma „Zvejniecības likums” 18. un 20. punktu prasības, 
teritorijas plānojumā paredzēt zvejas tiesību pārņemšanu Rubenes pagasta 
pārziņā pagastu administratīvajās teritorijās esošajos ūdeņos (šim nolūkam 
nepieciešams parakstīt vienošanās protokolu ar Latvijas zivju resursu aģentūru 
(„Zvejniecības likums” 5.p. (4) p.). 

Ņemts vērā. 

Noteikt ūdenstilpju un ūdensteču prioritāros izmantošanas veidus, saskaņā ar 
MK 02.12.2000. noteikumu Nr.433 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās 
zvejas tiesību normu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 2. un 3. p. 3. 
Noteikt ūdens bioloģisko resursu izmantošanas veidus, kas būtu piemēroti 
konkrētajām ūdenstilpēm. Iespējamie izmantošanas veidi: 
 makšķerēšana (darbības reglamentē LR „Zvejniecības likums” III. nodaļa un 

MK 13.02.2001. noteikumi Nr. 67 „Makšķerēšanas noteikumi”). 
 rūpnieciskā zveja (darbības reglamentē MK 02.01.2001. noteikumi Nr. 3 

„Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos”). 
  licencētā  amatierzveja  -  makšķerēšana  (darbības   reglamentē  MK   

14.10.2003. noteikumi Nr. 574 „Licencētās amatierzvejas - makšķerēšanas 
kārtība”). 

 licencētā rūpnieciskā zveja (darbības reglamentē MK 07.08.2001. noteikumi 
Nr. 359 „Licencētās rūpnieciskās zvejas kārtība”). 

 zivkopība - akvakultūras uzņēmējdarbība, specializētā zivju audzēšana 

Ūdenstilpju un 
ūdensteču 
raksturojums dots PR 
1.5.5.nodaļā 
„Virszemes ūdeņi”. 
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(darbības reglamentē LR „Zvejniecības likums”, VI. nodaļa). 

Teritorijas plānojumā paredzēt pasākumus zivju resursu saglabāšanai un 
palielināšanai, saskaņā ar LR 12.04.1995. likuma „Zvejniecības likums” 
21.(l).p. 

Iestrādāts PR 
1.5.5.nodaļā 
„Virszemes ūdeņi”. 

Teritorijas plānojumā atspoguļot jautājumu par mazizmēra kuģošanas līdzekļu 
reģistrācijas nepieciešamību, atbilstoši MK 23.12.2003. noteikumu Nr.766 
„Mazizmēra kuģošanas līdzekļu reģistrācijas noteikumi” 5. p. prasībām. 

Noteikumi zaudējuši 
spēku ar 01.04.2008. 

Izstrādājot Rubenes pagasta teritorijas plānojumu, noteikt ūdenstilpju un 
ūdensteču tauvas joslas izmantošanas kārtību (LR 12.04.1995. likuma 
„Zvejniecības likums” 9.p.). 

Iestrādāts AN 
6.4.nodaļā „Tauvas 
josla”. 

Plānā atzīmēt publiskās ūdenstilpes, kā arī paredzēt potenciālo pludmaļu 
ierīkošanas vietas. 

Attēlots GD. 

Nepieciešams precizēt virszemes ūdens objektu (upju ezeru) aizsargjoslu 
platumus Rubenes pagasta apdzīvotās vietās (ciematu robežās). Virszemes 
ūdensobjektu aizsargjoslā paredzēt darbību aprobežojumus atbilstoši LR 
05.02.1997. likuma „Aizsargjoslu likums”, 35. panta un 37. panta prasībām. 

Iestrādāts AN 
6.1.1.nodaļā 
„Virszemes 
ūdensobjektu 
aizsargjoslas”. 

Izstrādājot Rubenes pagasta teritorijas plānojumu, nepieciešams ietvert 
informāciju par pagasta teritorijā esošiem artēziskiem urbumiem un iekļaut 
sekojošas ziņas: urbumu saraksts, atrašanās vieta, īpašnieks, lietotājs, 
stāvoklis, aizsargjoslas, plānotā apsaimniekošana. Urbumus jāatspoguļo dabas 
pamatnes kartē. 

Informācija par 
artēziskiem urbumiem 
dota AN 1.7.2. nodaļā 
„Centralizētā 
ūdensapgāde”, 
urbumi attēloti GD. 

Atgādinām, ka teritorijas plānos nepieciešams iezīmēt vides un dabas resursu 
aizsargjoslas, ekspluatācijas, sanitārās un drošības aizsargjoslas saskaņā ar 
LR 05.02.1997. likuma „Aizsargjoslu likums” prasībām. Noteikt saimnieciskās 
darbības ierobežojumus tajās. 

Aizsargjoslu apraksts 
dots AN 6.nodaļā 
„Aizsargjoslas”. Tā kā 
kartogrāfiskajā 
materiālā atbilstoši 
mēroga noteiktībai (M 
1:10000) daudzas 
aizsargjoslas nav 
iespējams grafiski 
parādīt, tad tās 
aizsargjosla, kuras ir 
mazākas par 20 m 
nav attēlotas. 

Izstrādājot LR MK19.10.2004. noteikumu Nr.883 „Vietējās pašvaldības 
teritorijas plānošanas noteikumi” 25.17. punktā minētos noteikumus, jāievēro 
LR MK 27.07.2004. noteikumu Nr. 628 „Īpašās vides prasības piesārņojošo 
darbību veikšanai dzīvnieku novietnēs” prasības. 

Iestrādāts AN 2.22. 
nodaļā „Saimniecības 
ēkas un būves 
mājlopu 
novietošanai”. 

Izstrādājot LR MK19.10.2004. noteikumu Nr.883 „Vietējās pašvaldības 
teritorijas plānošanas noteikumi” 25.25. punktā minētos noteikumus, jāievēro 
LR MK 20.07.2004. noteikumu Nr.619 „Kārtība, kādā lauksaimniecībā 
izmantojamo zemi transformē par lauksaimniecībā neizmantojamo zemi un 
izsniedz zemes transformācijas atļaujas” un LR MK 28.09.2004. noteikumu Nr. 
806 „Meža zemes transformācijas noteikumi” prasības. 

Iestrādāts AN 
2.36.nodaļā „Prasība 
lauksaimniecības 
zemēm un meža 
zemēm, kurām 
nepieciešama 
transformācija”. 

Sadalīt teritoriju pēc lietošanas mērķiem (lauksaimniecībai, rekreācijai, apbūvei Ņemts vērā, teritorija 
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un ražošanai izmantojamās zonas utt.). Iespējamo ražošanas uzņēmumu 
izvietošanu paredzēt vietās, kur būs vismazākā ietekme uz vidi un cilvēka 
veselību. 

sadalīta pēc 13 
izmantošanas 
veidiem. 

Izstrādājot Rubenes pagasta teritorijas plānojumu ir jāpievērš uzmanība tam, ka 
ar 2005.gada 1.aprīli ir stājušies spēkā LR MK 28.12.2004. noteikumi Nr.1069 
„Noteikumi par ārējo inženierkomunikāciju izvietojumu pilsētās, ciemos un lauku 
teritorijās”, kuri nosaka ārējo inženierkomunikāciju izvietojumu pilsētās, ciemos 
un lauku teritorijās. 

Iestrādāts AN 
2.25.nodaļā 
„Vispārīgās prasības 
inženiertehnisko 
komunikāciju 
būvniecībai, 
rekonstrukcijai un 
uzturēšanai”. 

Izstrādājot Rubenes pagasta teritorijas plānojumu ir jānosaka teritorijas, kurām, 
saskaņā ar LR MK 19.10.2004. noteikumu Nr. 883 „Vietējās pašvaldības 
teritorijas plānošanas noteikumi” 53. - 56. p. prasībām, ir izstrādājami 
detālplānojumi un atzīmēt tās grafiskajās kartēs (plānos). 

Prasības 
detālplānojumu 
izstrādei dotas AN 
8.1.nodaļā 
„Detālplānojumu 
izstrādāšana”. 

Plānā jāatzīmē piesārņotās un potenciāli piesārņotās vietas atbilstoši MK 
20.11.2001. noteikumu Nr.483 „Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu 
apzināšanas un reģistrācijas kārtība” prasībām, un jānosaka darbības 
ierobežojumus tajās. 

Piesārņoto un 
potenciāli piesārņoto 
vietu apraksts dots 
PR 1.8.6.nodaļā 
„Potenciāli 
piesārņotās 
teritorijas”, tās 
attēlotas GD. 

Izstrādājot Rubenes pagasta teritorijas plānojumu nepieciešams iekļaut un 
iezīmēt esošās un perspektīvē izmantojamās derīgo izrakteņu atradnes 
(informācija par derīgo izrakteņu atradnēm pieejama Latvijas vides, ģeoloģijas 
un meteoroloģijas aģentūrā). Izstrādājot Rubenes pagasta teritorijas plānojumu 
jāiekļauj tajā karjeru, kuros nepieciešams veikt rekultivāciju, sarakstu, jāveic 
potenciālo rekultivējamo vietu uzkartēšanu. 

Derīgo izrakteņu 
apraksts dots PR 
1.5.3.nodaļā „Derīgie 
izrakteņi”, atradnes 
attēlotas GD.  
Prasības derīgo 
izrakteņu ieguvei 
dotas AN 2.43.nodaļā 
‘” Prasības derīgo 
izrakteņu ieguvei”. 

Izstrādāt neizmantoto un nesakopto teritoriju izmantošanas koncepciju un 
paredzēt bojāto zemju rekultivāciju. 

Jāizstrādā kā 
atsevišķs projekts. 

Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālā vides pārvalde vienlaicīgi informē, 
ka izstrādājot Rubenes pagasta teritorijas plānojumu, nepieciešams ievērot LR 
likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” un MK noteikumu Nr. 157 no 
23.03.2004. „Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” 
prasības. 

Saskaņā ar Vides 
pārraudzības valsts 
biroja 2008.gada 
10.decembra lēmums 
Nr.66 „Par stratēģiskā 
ietekmes uz vidi 
novērtējuma 
procedūras 
nepiemērošanu” 
Rubenes pagasta 
teritorijas plānojuma 
grozījumiem nav 
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jāizstrādā ietekmes 
uz vidi novērtējums. 

Atgādinām, ka izstrādātā Rubenes pagasta teritorijas plānojuma pirmo 
redakciju nepieciešams iesniegt Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālā 
vides pārvaldē izskatīšanai saskaņā ar LR MK 19.10.2004. noteikumu Nr.883 
„Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi”, 37.2 p. prasībām. 

Ņemts vērā. 

Pēc lēmuma par Rubenes pagasta teritorijas plānojuma apstiprināšanu 
pieņemšanas, lūdzam informēt Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālā 
vides pārvaldi un saskaņā ar LR MK noteikumu Nr. 883 no 19.10.2004. 
„Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi”, 46.3.p., divu nedēļu 
laikā pēc vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma stāšanās spēkā iesniegt 
zināšanai reģionālajā vides pārvaldē - grafiskās daļas karti (plānu), fairā attēlota 
teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana un aizsargjoslas 
(digitālā veidā, vektordatu formā, LKS 92 koordinātu formā). 

Ņemts vērā. 

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija (07.08.2008.; Nr.14/2742) 

Rubenes 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. 

Informācija iekļauta 
PR 1.6.3. nodaļā 
„Kultūras mantojums”. 

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

Noteikts AN 6.1.3. 
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 (paskaidrojuma rakstā) ietverama 
informācija: 
 par kultūras mantojumu Rubenes pagastā kopumā 
 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. 

Iestrādāts PR 1.6.3. 
nodaļā „Kultūras 
mantojums”. 

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. 

Attēlots GD. 

Teritorijas plānojuma apbūves noteikumos sniedzami norādījumi un informācija 
par kultūras pieminekļu un to aizsardzības zonās pieļaujamo izmantošanu un 
izmantošanas noteikumiem. Arheoloģisko pieminekļu teritorijās nav pieļaujama 

Ņemts vērā, 
iestrādāts AN 3. 
Nodaļā „Valsts 
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jaunu ēku būvniecība, kā arī ceļu un karjeru izveide. aizsargājamo kultūras 
pieminekļu 
aizsardzība”. 

Kultūrvēsturiski nozīmīgus objektus, kas nav iekļauti valsts aizsargājamo 
pieminekļu sarakstā, uzrādīt atsevišķi. Tiem aizsardzības zonu nav jānorāda. 

Apraksts dots PR 
1.6.4. nodaļā 
„Pagasta 
kultūrvēsturiski 
nozīmīgi objekti”, 
objekti attēloti 
tematiskajā kartē. 

Teritorijas plānojumā aizsardzības zonu izstrādes gaitā, sadarbojoties ar 
Inspekcijas Arheoloģijas centra speciālistiem, precizēt arheoloģisko pieminekļu 
robežas un aizsardzības zonu robežas. Tās, pēc saskaņošanas ar Inspekciju, 
iestrādājamas teritorijas plānojuma grafiskajā daļā. 

Ņemts vērā. 

Teritorijas plānojumā ap kultūras pieminekļiem vēlams 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. 

Individuālas 
aizsardzības zonas 
ap kultūras 
pieminekļiem nav 
izstrādātas. 

Ieteicams apzināt un teritorijas plānojumā uzrādīt novadam 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 šiem objektiem piemērotu izmantošanu, paredzēt tos iesaistīt 
teritorijas kultūras potenciāla papildināšanā un pilnveidošanā. Šādu objektu 
saglabāšana, aizsardzība un izmantošana regulējama pašvaldības līmenī. 

Apraksts dots PR 
1.6.4. nodaļā 
„Pagasta 
kultūrvēsturiski 
nozīmīgi objekti”, 
objekti attēloti 
tematiskajā kartē. 

Jautājumos par kultūrvēsturisko mantojumu plānojamā teritorijā konsultēties ar 
Inspekcijas Jēkabpils rajona galveno valsts kultūras pieminekļu aizsardzības 
inspektoru Jāni Amatu (tel. 26474778). 

Ņemts vērā. 

VAS „Latvijas valsts ceļi” Latgales reģiona Jēkabpils nodaļa (21.07.2008., Nr.3-10/194) 

Uzsākot Rubenes pagasta teritorijas plānojuma grozījumu izstrādi, lūdzam 
ievērot sekojošus nosacījumus: 
 Ievērot likuma „Par autoceļiem” prasības. 
 Ievērot „Aizsargjoslu likuma” prasības. 
 Ievērot „Būvniecības likuma” prasības. 
 Ievērot tā atbilstību spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. 

Ņemts vērā. 

Rubenes pagastu šķērsojošie valsts autoceļi, to nodalījuma joslas. Apraksts dots PR 
nodaļā 1.7.7. 
„Transporta 
infrastruktūra”, valsts 
autoceļi, to 
nodalījuma joslas 
attēlotas GD. 

Apbūves teritoriju saisti ar valsts ceļiem izstrādāt ievērojot „pakāpeniskuma” 
principu, orientējoties uz pieslēgumu skaita samazināšanu LVS 190-3/A1;2002. 

Prasības iestrādātas 
AN 2.35. nodaļā 
„Prasības jaunai 
satiksmes 
infrastruktūrai un 
esošās infrastruktūras 
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rekonstrukcijai”. 

Apbūvi plānot tādā attālumā no ceļa, kas neprasa tehniskus risinājumus tās 
aizsardzībai pret autotransporta radīto troksni un izplūdes gāzēm. 

Ņemts vērā. 

Izstrādājot transporta ceļu tīklu veidot vienotu tīkla sistēmu, lai nodrošinātu 
ērtus, drošus sakarus starp visām funkcionālajām zonām(dzīvojamās apbūves, 
ražotņu zonas, sabiedrisko objektu (centra) zona, atpūtas (kūrorta) zonas u.c). 
 

Ņemts vērā. 

VA  „Sabiedrības veselības aģentūra” Jēkabpils filiāle (02.08.2008., Nr.2) 

Saskaņā ar LBN 208 - 00 „Publiskas ēkas un būves”, paredzēt izbūvēt ēkas, to 
teritorijas, ceļus, ietves piemērotas cilvēkiem ar pašām vajadzībām. 

Iestrādāts AN 2.18. 
nodaļā „Vides 
pieejamība”. 

Saskaņā ar LBN 006 - 00 „Būtiskās prasības būvēm”, pie apbūves uzrādīt ēku 
un zemes gabalu insolācijas prasības/ēku augstums, blīvums u.c. 

Insolācijas prasības 
iestrādātas AN 2.17. 
Apgaismojuma un 
insolācijas prasības, 
informācija par 
apbūves rādītājiem 
dota  AN 2.7. nodaļā 
„Apbūves rādītāji”. 

Traumatisma samazināšanai veidot labi pārredzamus, drošus pagalmus. Prasības pagalmiem 
dotas AN nodaļā 
2.11. „Pagalma 
noteikumi”. 

Ciematu detālplānojumus veidot vizuāli pievilcīgus ar teritoriju sadalījumu - 
zonējumu. 

Ņemts vērā, teritorija 
sadalīta pēc 13 
izmantošanas 
veidiem. 

Pie publiskām būvēm un daudzdzīvokļu mājām paredzēt autostāvlaukumus, 
velosipēdu novietnes, vēlams ar cieto segumu.  
Paredzēt cieto segumu skolas pagalmā, pie ambulances. 
Paredzēt sadzīves notekūdeņu un lietus ūdeņu sistēmu pilnveidošanu, 
rekonstrukciju. 

Prasības 
autostāvlaukumiem 
dotas AN 2.23.nodaļā 
„Noteikumi garāžām, 
autostāvvietām un 
velosipēdu 
novietnēm”. 
Teritorijas attīstības 
risinājumi un 
pamatojumi doti PR 
3.1.nodaļā „Teritorijas 
attīstības risinājumi 
un pamatojumi”. 

Paredzēt ūdenssaimniecības sakārtošanu Slates ciemā. Tur dzeramais 
ūdens neatbilst MK 29.04.2006. noteikumu Nr. 35 „Dzeramā ūdens obligātās 
nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” ar 
grozījumiem. 

Teritorijas attīstības 
risinājumi un 
pamatojumi doti PR 
3.1.4.nodaļā 
„Inženiertehniskās 
apgādes tīkli un 
objekti”. 

Viduslatvijas reģionālā lauksaimniecības pārvalde (06.08.2008.; Nr.1.1.10/2361) 

Viduslatvijas reģionālā lauksaimniecības pārvalde izskatīja Jēkabpils rajona Ņemts vērā. 
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Rubenes pagasta iesniegumu un informē, ka, izstrādājot pagasta teritorijas 
plānojumu, saistoši ir spēkā esošie LR normatīvie akti: 
 1997.gada 05.februāra Aizsargjoslu likums; 
 2003.gada 13.maija noteikumi Nr.258 „Noteikumi par ekspluatācijas 

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

 Administratīvo pārkāpumu kodekss ; 
 2006.gada 14.februāra Nr.142 noteikumi par nacionālās nozīmes 

lauksaimniecības teritorijām( grozījumi 30.10.2007.g. noteikumi Nr.725). 

Hidromelioratīvās būvniecības tiesiskais pamatojums ir 2003.gada 
20.novembra Meliorācijas likums ar 06.12.2007.g. grozījumiem un saistībā ar 
to izdotie MK noteikumi: 
 2006.gada 19.decembra noteikumi Nr.1018 „Meliorācijas sistēmu un 

hidrotehnisko būvju būvniecības kārtība”; 
 2005.gada 23.augusta noteikumi Nr.631 „Noteikumi par Latvijas 

būvnormatīvu LBN-224-05 Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskā būves”; 
 2004.gada   03.augusta   noteikumi   Nr.662   „Koplietošanas   meliorācijas   

sistēmu būvniecības, ekspluatācijas un uzturēšanas izmaksu aprēķina, to 
sadales un norēķina kārtība”; - 2004.gada 27.jūlija noteikumi Nr.629 
„Meliorācijas kadastra noteikumi”; 

 2004.gada 01.jūnija noteikumi Nr.520 „Kārtība, kādā nosakāmi un 
atlīdzināmi zaudējumi, kas saistīti ar meliorācijas sistēmu bojāšanu, 
iznicināšanu vai to izmantošanas tiesību ierobežošanu”; 

 2004.gada 22.aprīļa noteikumi Nr.407 „Kārtība, kādā Lauku atbalsta 
dienests un valsts un pašvaldību iestādes apmainās ar meliorācijas kadastra 
informāciju”; 

 2004.gada 08.aprīļa noteikumi Nr.272 „Meliorācijas sistēmu ekspluatācijas 
un uzturēšanas noteikumi”; 

 2004.gada 20.jūlija noteikumi Nr.619 „Kārtība, kādā lauksaimniecībā 
izmantojamo zemi transformē par lauksaimniecībā neizmantojamu zemi un 
izsniedz zemes transformācijas atļaujas” (grozījumi 06.12.07.g.noteikumi 
Nr.112). 

Ņemts vērā. 

Pamatojoties uz apstiprināto Jēkabpils rajona Valsts nozīmes meliorācijas 
sistēmu kopsavilkumu (ZM rīkojums Nr.51) un Vides ministrijas 2005.gada 
30.marta rīkojuma Nr.126 2 pielikumu „Ūdens saimniecisko iecirkņu 
klasifikators”, jābūt iezīmētām Rubenes pagasta kartogrāfiskajos plānos valsts 
nozīmes ūdensnotekām un to aizsargjoslām (ja tas nav jau izdarīts). 
Kontaktpersona informācijai Zemes un ūdens resursu daļas vecākā inspektore 
Guna Kureļonoka tālrunis 65237650 vai e-pasts: Guna.Kurelonoka@lad.gov.lv 

Meliorācijas sistēmu 
apraksts dots PR 
1.7.9.nodaļā 
„Meliorācijas 
sistēmas”, valsts 
nozīmes 
ūdensnotekas 
attēlotas GD. 

Izstrādājot teritoriālo pagasta plānojumu, jāuzrāda pašvaldības meliorācijas 
sistēmas (ja tādas ir), kā arī jāparedz līdzekļi pašvaldībai piederošo 
meliorācijas sistēmu, būvju rekonstrukcijai un to uzturēšanai. 

Attēlotas GD. 

Valsts zemes dienests Vidusdaugavas reģionālā nodaļa (30.07.2008., Nr.15-05-VD/1234) 

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

Ņemts vērā. 

Teritorijas plānojuma izstrādāšanā izmanto aktuālus dienesta 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 unikālas kods. Aizsargjoslu kods ir atbilstošs 
nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājuma kodam. 

Ņemts vērā. 

Teritorijas plānojuma grafiskajā materiālā attēlo ciemu robežas. Attēlotas Rubeņu, 
Slates un 
Kaldabruņas ciemu 
robežas. 

Apstiprinātā teritorijas plānojuma eksemplāru, kurā ietverti grafiskie materiāli, 
pašvaldība dienesta 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” (14.08.2008.; Nr.01VL00-13/4757) 

AS „Latvenergo”  
Rekomendējam veicot detālplānojumu Rubenes pagasta teritorijā paredzēt 
inženiertīkla (telefona kanalizācijas) izbūvi kopējā apbūves teritorijas 
plānojumā, kas nodrošinās klientiem    iespēju    saņemt    pakalpojumus    no    
neatkarīgajiem    telekomunikāciju pakalpojuma sniedzējiem un nākotnē ļaus 
izvairīties no ceļu un trotuāru seguma bojājumiem. 

Iestrādāts AN 2.25. 
nodaļā „Vispārīgās 
prasības 
inženiertehnisko 
komunikāciju 
būvniecībai, 
rekonstrukcijai un 
uzturēšanai”. 

AS „Sadales tīkls” 
Izstrādājot teritorijas plānojumu, 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 
1,0/0,4 kV transformatora punktu, sadales punktu, sadaļņu, esošo un 
projektējamo ēku pievadu 

Elektroapgādes līnijas 
attēlotas GD. 
Nosacījumi 
elektroapgādei doti 
AN 2.25. nodaļā 
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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 jaunizveidojamajiem 
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 pastāvošo 
likumdošanu un 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. Lūdzam ietvert sekojošu 
informāciju par aprobežojumiem ap sekojošiem sadales tīkla objektiem: 20 kV 
elektrolīnijas trase mežu zemes ir noteikta 13 metru plata josla, kas ir vienāda 
ar aizsargjoslas platumu ārpus pilsētām, ciemiem, kā arī pilsētu lauku 
teritorijās. 20 kV elektrolīnijas aizsargjosla pilsētās un ciemos ir 2,5 metru 
attālumā no līnijas ass. 
0,4 kV elektrolīnijas trase mežu zemēs ir noteikta 5 metru platā joslā, bet 0,4 
kV elektrolīnijas aizsargjosla ārpus pilsētām, ciemiem, kā arī pilsētu lauku 
teritorijās 6,5 metru attālumā no līnijas ass. 0,4 kV elektrolīnijas aizsargjosla 
pilsētās un ciemos ir 2,5 metru attālumā no līnijas ass. 
Aizsargjosla gar elektrisko tīklu kabeļu līnijām noteikta 1 metra attālumā no 
kabeļa līnijas ass. 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 grīdas virsmas. 
Informāciju, ka elektrisko tīklu valdītājam, atbilstoši MK Noteikumiem Nr. 415 
izdoti 20.10.1998., elektrolīniju trases mežos jāuztur ugunsdrošā stāvoklī un 
jāattīra minētās trases no vadiem vai balstiem. Tāpat jāuztur ugunsdrošā 
stāvoklī un jāattīra no krūmiem 
un kokiem kabeļlīniju trases 4 metrus platā joslā. 
Jaunu elektroietaišu pieslēgšana un atļautās slodzes palielināšana AS 
„Sadales tīkls” tīklam notiek saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas 
komisijas padomes 2005. gada 14. decembra lēmumā Nr. 302 apstiprinātiem 
„Sistēmas pieslēguma noteikumiem 
elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem”. 
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 īpašniekiem 
saskaņā ar šā likuma 24. pantu. 
(11) Energoapgādes komersantam ir pienākums saskaņot ar zemes īpašnieku 
jaunu energoapgādes objektu ierīkošanas nosacījumus, kā arī tiesības 
saskaņošanas procedūru aizstāt ar zemes īpašnieka informēšanu gadījumos, 

„Vispārīgās prasības 
inženiertehnisko 
komunikāciju 
būvniecībai, 
rekonstrukcijai un 
uzturēšanai” un 2.28. 
nodaļā 
„Elektroapgādes 
būvniecība, 
rekonstrukcija un 
ekspluatācija”. 
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ja zeme tiek izmantota jaunu energoapgādes komersantu objektu - iekārtu, 
ierīču, ietaišu, tīklu, līniju un to piederumu ierīkošanai, ja ir iestājies vismaz 
viens no šādiem nosacījumiem: 

1. energoapgādes komersanta objekta ierīkošana paredzēta vietējās 
pašvaldības teritorijas plānojumā vai detālplānojumā; 
2. energoapgādes komersanta objekts tiek ierīkots sarkanās līnijas robežās; 
3. vietējā pašvaldība ir atzinusi, ka sabiedrības interesēs jauna 
energoapgādes komersanta objekta ierīkošana vai esošā objekta vai tā daļas 
izmantošana nav iespējama bez šīs zemes izmantošanas; 
4. citos likumos noteiktajos gadījumos. 
(12) 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 platībā. 
(3)  Energoapgādes   komersants  par jauna  objekta  ierīkošanu  vai   esošā  
objekta paplašināšanu brīdina nekustamā īpašuma īpašnieku vismaz 30 
dienas pirms darbu uzsākšanas. 
19.1 pants (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 jāsaskaņo ar 
attiecīgo elektrisko tīklu valdītāju (MK 1998. g. noteikumu Nr. 415 10. punkts). 
Veicot darbus aizsargjoslās, kuru dēļ nepieciešams objektus aizsargāt, tie 
jāveic pēc saskaņošanas ar attiecīgā objekta īpašnieku, veicot darbus 
vidsprieguma (20, 10 kV) un zemsprieguma (0,4 kV) EPL aizsargjoslā 
jāsaskaņo ar AS „Sadales tīkls” Ziemeļaustrumu reģiona Jēkabpils nodaļas 
vadītāju A. Dilbeku (Jēkabpilī, Jaunā iela 31a, tālr. 65210830). 

AS „Augstsprieguma tīkls” 
Rubenes pagasta teritorijā 110 kV un 330 kV elektrolīniju vai citu pārvades tīkla 
objektu nav. 
AS   „Augstsprieguma  tīkls”   nosacījumi  un  atzinumi   Rubenes   pagasta  
teritorijas plānojuma izstrādāšanai nav nepieciešami. 

Ņemts vērā. 

AS „Latvijas gāze” (28.07.2008.; Nr.14-1/2549) 

Izvērtēt nepieciešamību Rubenes pagasta gāzes apgādes plānojuma 
izstrādei un perspektīvo gāzesvadu atspoguļošanu teritorijas plānojuma 
inženierkomunikāciju sadaļā vai noteikt perspektīvās gāzes apgādes 
plānojuma izstrādi turpmākajā plānošanā. 

Raksturojums dots 
PR 1.7.5.nodaļā 
„Gāzes apgāde” 

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

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests Jēkabpils brigāde (30.07.2008.; Nr.22/23-118) 

Pielietoto termiņu un to definīciju, kā arī jēdzienu skaidrojumiem jāatbilst spēkā 
esošajiem normatīvajiem aktiem. 

Ņemts vērā. 

Jāņem vērā Aizsargjoslu likumu, kā arī ekspluatācijas un drošības 
aizsargjoslu noteikšanas metodiku. 

Ievērotas. 

Jāņem vērā LBN 201-96 „Ugunsdrošības normas”, kā arī citu spēkā esošo 
normatīvo aktu prasības par piebrauktuvēm un caurbrauktuvēm 
ugunsdzēsības un glābšanas tehnikai, veidojot perspektīvo ceļu vai ielu 
shēmas. 

Iestrādāts AN 2.3. 
nodaļā „Piekļūšanas 
noteikumi” un 2.33. 
nodaļā 
„Ugunsdrošības 
attālumu prasības”. 

Jāņem vērā pilsētu un pagastu teritoriju ārējās ugunsdzēsības 
ūdensapgādes nodrošinājums saskaņā ar LBN 229-99 „Ūdensapgādes ārējie 
tīkli un būves” prasībām. 

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

Jāparedz teritorijā strādājošo un paaugstinātas bīstamības zonās dzīvojošo 
cilvēku apziņošanas sistēmu izveidi avārijas un ārkārtējo situāciju gadījumā. 

Paredzēts PR 
1.10.nodaļā „Civilā 
aizsardzība, 
ugunsdrošība, 
paaugstināta riska 
teritorijas un objekti”. 

Valsts meža dienests Sēlijas virsmežniecība (05.08.2008.; Nr.1-22-1/358) 

Izstrādājot teritoriālo plānojumu Rubenes pagastam, lūdzam ievērot pagasta 
teritorijā esošās aizsargjoslas - aizsargjoslas ap virszemes ūdensobjektiem un 
mitrzemēm, aizsargjoslas ap kultūras pieminekļiem u. c. Aizsargjoslu likumā 
(05.02.1997.) noteiktās aizsargjoslas, kā arī ņemt vērā likumā noteiktos 
aprobežojumus aizsargjoslās. 

Aizsargjoslu apraksts 
dots AN 6.nodaļā 
„Aizsargjoslas”. Tā kā 
kartogrāfiskajā 
materiālā atbilstoši 
mēroga noteiktībai (M 
1:10000) daudzas 
aizsargjoslas nav 
iespējams grafiski 
parādīt, tad tās 
aizsargjosla, kuras ir 
mazākas par 20 m 
nav attēlotas. 

Izstrādājot teritoriālo plānojumu Rubenes pagastam, lūdzam ievērot, ka 
pagasta teritorijā atrodas īpaši aizsargājama dabas teritorija - dabas liegums 
„Tīreļu purvs”, kura aizsardzībai jāievēro MK noteikumu „īpaši aizsargājamo 
dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” 
(22.07.2003.) 4. un 16, un 17. punktā noteiktās prasības un īpaši aizsargājama 
dabas teritorija - dabas parks „Dvietes paliene”. Darbību dabas parka teritorijā 
regulē MK noteikumu Nr. 415 „īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie 
aizsardzības un izmantošanas noteikumi” I sadaļas „Vispārīgie jautājumi” 4. 
punkts un VI sadaļā „Dabas parki” noteiktie ierobežojumi, kā arī MK noteikumi 
Nr. 274 „Dabas parka „Dvietes paliene” individuālie aizsardzības un 

Informācija iekļauta 
PR 1.6.nodaļā „Dabas 
un kultūras 
mantojums” un AN 
4.nodaļā „Īpaši 
aizsargājmās dabas 
teritorijs un objekti”. 
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izmantošanas noteikumi» (24.04.2007.) 

AS „Latvijas valsts meži” Dienvidlatgales mežsaimniecība 
(16.12.2008., Nr. 4.1-1.2/08td/150/08/1616) 

Valsts mežu zemes platības Rubenes pagasta teritorijā aizņem 5164,8, no tām 
meža platība sastāda 4720,3 ha. Meža masīvi ir nelielās atsevišķās platībās, 
kas jāapsaimnieko pēc vispārējiem normatīvajiem nosacījumiem, neizvirzot 
speciālus apsaimniekošanas nosacījumus. 

Informācija ietverta 
PR 1.5.4.nodaļā 
„Meži un purvāji”. 

Rubenes pagasta teritorijā valsts mežos ir šādas dabas vērtības: 
Īpaši aizsargājama dabas teritorija - Dabas liegums „Tīreļu purvs”- 189,3 ha 
(kadastra Nr. 56820010101). 
Dabiskie meža biotopi - LVM teritorijā izdalīti 201,6 ha dabisko meža biotopi, 
kas atrodas samērā izklaidus saimnieciskajos mežos. Dabiskie meža biotopi ir 
saudzējamas un aizsargājamas maz cilvēku ietekmētas, aizsargājamas, tuvu 
dabiskam neskartam mežam ar tā struktūrām līdzīgas platības. Šīs platības 
patreizējā statusā tiem aizsargātas no valsts meža dienesta un Latvijas valsts 
mežu vienošanās pamatiem, valsts normatīvu statusu tie var iegūt, ja eksperts 
ierosina un noformē mikrolieguma ierosināšanu. Lūdzam atbalstīt dabas 
vērtību saudzēšanu šajās nelielajās platībās. 

Informācija ietverta 
PR 1.6.1.nodaļā 
„Nacionālas nozīmes 
dabas aizsargājamās 
teritorijas” 

Aizsargjoslas - ūdenstecēm un ūdens tilpnēm un mitrainēm, (purviem) – pēc 
normatīvajiem aktiem. 

Informācija ietverta 
AN 6.1.nodaļā „Vides 
un dabas resursu 
aizsardzības 
aizsargjoslas” 

Derīgo izrakteņu atradņu vietas - Dienvidlatgales mežsaimniecības Aknīstes 
meža iecirkņa 210.kvartāla 54., 55.nogabalos. - smilts - grants un smilts 
atradne „Slate (II un III bloks)”. II bloka kopējā platība – 2,0 ha, tai skaitā LVM 
valdījumā esošajās zemēs – 1,5 ha (jau esošs karjers 54.nogabalā). III bloka 
kopējā platība 2,13 ha, tai skaitā LVM valdījumā esošajās zemēs - 2,0 ha (jau 
esošs karjers 55.nogabalā) Dienvidlatgales mežsaimniecības Aknīstes meža 
iecirkņa 229.kvartāla 12., 13., 14., 19., 32., 38., 40., 51. nogabalos - smilts 
atradne „Rubiķi”. Atradnes kopējā platība 11,93 ha, tai skaitā LVM valdījumā 
esošajās zemēs - jau esošs karjers 4,94 ha. 

Informācija ietverta 
PR 1.5.3.nodaļā 
„Derīgie izrakteņi” 

Lai palielinātu meža zemju platības, AS LVM stratēģija paredz 
lauksaimniecības zemju apmežošanu, kā arī meža zemju iepirkšanu no 

privātīpašniekiem. Lūdzam iestrādāt projektā frāzi: „Lai nodrošinātu zemes 
resursu racionālāku apsaimniekošanu AS „Latvijas valsts mežu” valdījumā 
esošajās zemes rast iespēju vēl nenorādītās lauksaimniecības zemēs mainīt 
lietošanas mērķi, plānojot apmežošanu (veicot zemes transformāciju tiks 
ievērota noteiktā likumdošanas kārtība). 

Iekļauts AN 
5.2.3.nodaļas 
„Lauksaimniecībā 
izmantojamās 
teritorijas (L)” 
5.2.3.2.punktā 
„Atļautā 
izmantošana”. 

Meža ceļu infrastruktūras attīstība tiks plānota tā, lai vidējais pie vešanas 
attālums līdz ceļam no meža nogabala nepārsniegtu 800 m (LVM stratēģija). 
Daļā no meža teritorijas samērā labā stāvoklī ir dabīgās brauktuves, lūdzam 
iestrādāt šo frāzi projektā, jo iespējams ar laiku tiks veiktas infrastruktūras 
rekonstrukcijas vai būves, kas pašreiz nav plānotas. Tiek plānotas meža 
meliorācijas sistēmu renovācijas „Slaižu grāvji” un „Debesnieki”. 

Informācija ietverta 
PR 1.7.7.nodaļā 
„Transporta 
infrastruktūra”, AN 
5.2.2.nodaļas „Mežu 
teritorijas (M)” 5.2.2.4. 
„Citi noteikumi” un 
1.7.9.nodaļā 
„Meliorācijas 
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sistēmas”. 

Visas valsts meža platības tiem iznomātas mednieku formējumiem. Ņemts vērā. 

Valsts meža teritorijā netiek liegta brīva pieeja jebkuram apmeklētājam mežā -
ogojot, sēņojot, atpūšoties ar cerību, ka tiks ievēroti visi saistošie normatīvie 
akti meža apsaimniekošanā. AS „LVM” nosacījumi balstās uz mūsu 
apsaimniekošanas mērķiem un stratēģiju: 
 ilgspejīga meža apsaimniekošana, 
 infrastruktūras attīstīšana un uzturēšana, 
 dabas vērtību un vides aizsardzība, 
 meža zemju platību palielināšana. 

Iestrādāts AN 
5.2.2.nodaļas „Mežu 
teritorijas (M)” 
5.2.2.2.punktā 
„Atļautā 
izmantošana”. 

SIA „Lattelecom” (05.08.2008.; Nr.15622) 

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

Ņemts vērā. 

Teritorijas aizsargjoslu plānā jābūt atzīmētām arī elektronisko sakaru līniju un 
objektu aizsargjoslām. 

Atzīmētas GD. 

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 
(telekomunikāciju) 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 elektronisko sakaru 
iekārtām, atsevišķā gadījumā arī līniju ievadiem. 

Ņemts vērā. 

Privātie un publiskie elektronisko sakaru tīkli jāierīko un jāizbūvē atbilstoši 
Ministru kabineta apstiprinātajiem „Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas un 
būvniecības kārtība” (MK noteikumi Nr. 256). 

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

Lai veiktu elektronisko sakaru tīkla infrastruktūras attīstības plānošanu un 
pakalpojumu savlaicīgu nodrošināšanu, vēlams laicīgi informēt SIA 
„Lattelecom” par pagasta attīstības plānā iekļauto jauno dzīvojamo māju un 
uzņēmējdarbības objektu celtniecību. 

Ņemts vērā. 

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

Ņemts vērā. 

Jēkabpils rajona padome (01.08.2008.; Nr.3-4-59) 

Rubeņu pagasta administratīvās teritorijas izmantošana. Ņemts vērā. 

Plānotā un atļautā teritorijas izmantošana ar perspektīvu uz 12 gadiem. Ņemts vērā. 

Rūpnieciska rakstura objektu celtniecības gadījumā paredzēt 
lauksaimniecības, mežsaimniecības vai citu zemju transformāciju par 
rūpnieciski izmantojamu zemi. 

Iestrādāts AN 
2.36.nodaļā „Prasība 
lauksaimniecības 
zemēm un meža 
zemēm, kurām 
nepieciešama 
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transformācija”. 

Parādīt saimniecisko mežu platībās ietilpstošos īpaši aizsargājamos meža 
iecirkņus - biotopus, mikroliegumus u.c. 

Aizsargājamo augu 
atradnes un 
mikroliegumu 
teritorijas (teritorijas, 
kas tiek noteiktas tikai 
īpaši retu sugu un to 
dzīves vietu (biotopu) 
aizsardzībai), kā arī 
aizsargājamie dabas 
pieminekļi pagastā 
nav noteikti. 

Noteikt ciemu apbūves teritorijas. Apbūves teritorijas 
noteiktas Rubeņu, 
Slates un 
Kaldabruņas ciemos. 

Noteikt teritorijas, kuras nepieciešamas pašvaldību funkciju veikšanai. Attēlotas kā 
sabiedriskas nozīmes 
apbūves teritorijas, 
tūrisma un rekreācijas 
teritorijas, 
inženiertehniskās 
apgādes tīklu un 
objektu teritorijas un 
satiksmes 
infrastruktūras 
teritorijas. 

Plānojot apdzīvojuma struktūru, ņemt vērā Jēkabpils rajona teritorijas 
plānojuma 2008. - 2020.gadam projektā noteiktos attīstības centrus. 

Ņemts vērā, 
iestrādāts PR 
1.3.nodaļā 
„Apdzīvojums”. 

Ievērot Jēkabpils rajona teritorijas plānojuma 2008. - 2020.gadam projektā 
iezīmētos galvenos transporta tīkla maģistrāļu un ceļu attīstības virzienus. 

Ņemts vērā. 

Vietējā transporta tīkla plānošanā sadarboties ar ieinteresētajām blakus 
pašvaldībām un ievērot tautsaimnieciski svarīgo attīstības zonu un objektu 
izvietojumu. 

PR 5.nodaļa „Kopējo 
interešu teritorijas un 
nozares”. 

Apzināt pašvaldības teritorijā esošos riska grupas objektus. PR 1.10.nodaļa 
„Civilā aizsardzība, 
ugunsdrošība, 
paaugstināta riska 
teritorijas un objekti”. 

Teritorijas plānojuma grozījumos uzrādīt pašvaldības teritorijā esošās 
izmantojamās, rekultivējamās un nelegālās sadzīves atkritumu izgāztuves, kā 
arī katrai izgāztuves teritorijai paredzēt piemērotāko rekultivācijas veidu 
(apmežota teritorija , augsnes uzbēršana vai tamlīdzīgi). 

PR 1.8.5.nodaļa 
„Atkritumu 
saimniecība”. 

Plānojuma grozījumos paradīt piesārņoto un potenciāli piesārņoto objektu un 
teritoriju izvietojumu. 

Apraksts dots PR 
1.8.6. nodaļā 
„Potenciāli 
piesārņotās 
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teritorijas”, tās 
attēlotas GD. 

Paredzēt atpūtas un rekreācijas teritorijas. Attēlotas GD, 
izmantošanas 
nosacījumi doti AN 
5.2.4.nodaļā Tūrisma 
un rekreācijas 
teritorijas (A). 

Norādīt teritorijas, kuras varētu izmantot rekreācijas vajadzībām (peldvietas, 
makšķerēšanas vietas, laivu iznomāšanas punktus, utt.). 

Attēlots tematiskajā 
kartē. 

Ievērot likumdošanā paredzētos normatīvus un nepieciešamības gadījumā 
noteikt savus saimnieciskās darbības ierobežojumus ap kultūrvēsturiskajiem 
objektiem. 

Izmantošanas 
nosacījumi doti AN 
3.nodaļā „Valsts 
aizsargājamo kultūras 
pieminekļu 
aizsardzība”. 

Plānojuma grozījumos uzrādīt pašvaldības teritorijā esošos būtiskākos gaisa 
piesārņojuma avotus. 

PR 1.8.1.nodaļa 
„Gaisa kvalitāte”. 

Paradīt pašvaldības teritorijā esošos artēziskos urbumus, norādot to 
apsaimniekotāju, esošo stāvokli, turpmākās izmantošanas pasākumus (t.sk. 
tamponēšana, iekonservēšana). 

Informācija par 
artēziskiem urbumiem 
dota AN 1.7.2. nodaļā 
„Centralizētā 
ūdensapgāde”, 
urbumi attēloti GD. 

Plānojuma grozījumos uzrādīt visas derīgo izrakteņu atradnes, kas atrodas 
pašvaldības teritorijā. 

Derīgo izrakteņu 
apraksts dots PR 
1.5.3.nodaļā „Derīgie 
izrakteņi”, atradnes 
attēlotas GD. 

Uzrādīt visas kapsētas ar atbilstošām aizsargjoslām. Kapsētas un to 
aizsargjoslas attēlotas 
GD, aizsargjoslu 
apraksts dots AN 
6.3.1. „Aizsargjoslas 
ap kapsētām” 

Parādīt īpaši aizsargājamo dabas teritoriju un objektu izvietojumu. Informācija iekļauta 
PR 1.6.nodaļā „Dabas 
un kultūras 
mantojums” un AN 
4.nodaļā „Īpaši 
aizsargājmās dabas 
teritorijs un objekti”. 

Informējam Jūs, ka, izstrādājot Rubeņu pagasta teritorijas plānojuma 
grozījumus, ir jāņem vērā Jēkabpils rajona teritorijas plānojuma sadaļā 
„Plānotā un atļautā teritorijas izmantošana” iekļautā informācija. Ar rajona 
teritorijas plānojuma aprakstošo un kartogrāfisko materiālu (mērogā 1:100000) 
var iepazīties Jēkabpils rajona padomes Teritoriālās attīstības plānošanas un 
investīciju departamentā. 

Ņemt vērā.  

Informējam, ka Jēkabpils rajona padome izstrādā jaunu Jēkabpils rajona Ņemt vērā. 
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teritorijas plānojumu 2008. - 2020.gadam (šobrīd tas jau iesniegts Reģionālās 
attīstības un pašvaldību lietu ministrijā atzinuma saņemšanai). Lūdzam ņemt 
vērā Jēkabpils rajona teritorijas plānojuma 2008. - 2020.gadam projektu, ar 
kuru var iepazīties Jēkabpils rajona padomes mājas lapā www.jekabpils-rp.lv 

Zemgales plānošanas reģions (31.07.2008.; Nr.7-1/530) 

Iesakām pagasta teritorijas plānojuma grozījumu izstrādei izmantot Zemgales 
plānošanas reģiona attīstības stratēģiju. 

Ņemt vērā. 

Iesakām pagasta teritorijas plānojuma grozījumu izstrādei izmantot Zemgales 
plānošanas reģiona teritorijas plānojumu laika periodam no 2006.-2026. 
gadam. 

Ņemt vērā. 

Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra (28.07.2008.; Nr.4-3/2435) 

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 (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. 

Apraksts dots PR 
1.5.nodaļā „Dabas 
apstākļu un resursu 
raksturojums” un 
1.6.nodaļā „Dabas un 
kultūras mantojums”.  

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 PR 
1.9.nodaļā 
„Ekonomiskais 
raksturojums”, 
1.4.nodaļā „Zemes 
izmantošanas un 
īpašumu struktūra” un 
1.7.9. nodaļā 
„Meliorācijas 
sistēmas”. 

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; 

Apraksts dots PR 
1.3.nodaļā 
„Apdzīvojums”, 
1.7.2.nodaļā 
„Centralizētā 
ūdensapgāde”, 1.7.3. 
nodaļā „Kanalizācija”, 
1.8.5. nodaļā 
„Atkritumu 
saimniecība” un 1.8.6. 
nodaļā „Potenciāli 
piesārņotās 
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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. 

teritorijas”. 
 

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

Nav pagastā. 

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. 

Informācija par 
virszemes ūdeņiem 
dota PR 1.5.5.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. 

PR 1.9.4.nodaļa 
„Tūrisms un 
rekreācija”. 

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. 

SIA „Latvijas Mobilais Telefons” (30.07.2008.; Nr.Z/3007) 

Informējam, ka Jēkabpils rajona Rubenes pagasta teritorijā atrodas „Latvijas 
Mobilais Telefons” SIA piederošs nekustamais īpašums: 
zemes gabals „Sakarnieki”, kadastra Nr.5682 008 0545, adrese - „Sakarnieki”. 
Rubenes pagasts, Jēkabpils rajons, un uz tā esoša LMT bāzes stacija, kura 
sastāv no būvēm - radiotorņa un aparatūras konteinera. 

PR 1.7.6.nodaļa 
„Telekomunikācijas”. 

Zemes gabalā izvietotajām būvēm, saskaņā ar LR spēkā esošo normatīvo aktu 
prasībām ir nosakāmas ekspluatācijas aizsargjoslas gar telekomunikāciju tīklu 
līnijām. 

Iestrādāts AN 6.2.2. 
nodaļā „Aizsargjoslas 
gar elektronisko 
sakaru tīkliem”. 

Izstrādājot Jēkabpils rajona Rubenes pagasta teritorijas plānojuma grozījumus, 
lūdzam paredzēt iespēju Jēkabpils rajona Rubenes pagasta teritorijā uzstādīt 
un ekspluatēt publiskā mobilo elektronisko sakaru tīkla iekārtas un ar to 
saistītās inženierkomunikācijas, publiskā mobilo elektronisko sakaru tīkla 
iekārtas un ar to saistītās inženierkomunikācijas iespēju robežās paredzot 
esošu komunikāciju-elektroapgādes tīklu, un piebraucamo autoceļu tuvumā. 

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

Ņemot vērā inženiertehnisko apgādes tīklu un to objektu, t.sk. telekomunikāciju 
līniju, torņu un antenu mastu, tehniskos rādītājus, ierosinām Rubenes pagasta 
teritorijas plānojumi noteikt, ka apbūves teritorijās, kur atļautā izmantošana ir 

Iestrādāts AN 2.29. 
nodaļā 
„Telekomunikāciju 
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inženiertehniskās apgādes tīkli un to objekti, kuros ietilpst arī telekomunikāciju 
līnijas, torņi un antenu masti, jaunveidojamā zemesgabala minimālā platība ir 
400 m2 līdz 600 m2 vai, ka ierobežojami- jaunveidojamā zemesgabala minimālā 
platība un apbūves maksimālais augstums (m) nav attiecināmi uz 
inženiertehniskās apgādes tīkliem un to objektiem. 

būvniecība, 
rekonstrukcija un 
ekspluatācija”. 
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4.3. Institūciju atzinumi par 1.redakciju 
 

Nr. Institūcijas un uzņēmumi Atzinumi 

Datums Numurs 

1. Daugavpils reģionālā vides pārvalde 18.02.2009. 2.5.-23/280 

2. Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības 
inspekcija 

17.02.2009. 14/504 

3. VAS „Latvijas valsts ceļi” Latgales 
reģiona Jēkabpils nodaļa 

29.01.2009.  4.6.7/13 

4. VA „Sabiedrības veselības aģentūra” 
Jēkabpils filiāle 

13.03.2009. 11 

5. Viduslatvijas reģionālā lauksaimniecības 
pārvalde 

28.01.2009. 1.1-10/98 

6. Valsts zemes dienests Vidusdaugavas 
reģionālā nodaļa 

16.02.2009. 
12.03.2009. 

15-13-VD/4 
15-13-VD/9 

7. AS „Latvenergo” 13.02.2009. 01VL00-13/673 

8. AS „Latvijas gāze” 03.02.2009. 14-1/381 

9. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas 
dienests, Jēkabpils brigāde 

22.01.2009. 22/23-14 

10. Valsts meža dienesta Sēlijas 
virsmežniecība 

05.02.2009. 1-22-1/84 

11. AS „Latvijas valsts meži” Dienvidlatgales 
mežsaimniecība 

09.03.2009. 4.1-1.2/023c/150/ 
09/443 

12. SIA „Lattelecom” 16.02.2009. 1618-1 

13. Jēkabpils rajona padome 12.03.2009. 18 

14. Zemgales plānošanas reģions 16.02.2009. 1-7/34 

15. Latvijas Vides, ģeoloģijas un 
meteoroloģijas aģentūra 

27.01.2009. 
05.03.2009. 

4-3/273 
4-3/690 

16. SIA „Latvijas mobilais telefons” 18.02.2009. Z/693 

17. SIA „BITE Latvija” 27.01.2009. LV4010-8 
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5. ZIŅOJUMS PAR KAIMIŅU PAŠVALDĪBU UN IEDZĪVOTĀJU PRIEKŠLIKUMIEM 
 

5.1. Kaimiņu pašvaldību nosacījumi 
 

Nr. 
p.k. 

Pašvaldība Datums/ 
Dokumenta Nr. 

Nosacījumi Darbība 

1. Dunavas 
pagasta 
padome 

31.07.2008. 
Nr.8 

Neiebilst pret Rubenes pagasta 
Teritorijas plānojuma grozījumu 
izstrādes nosacījumiem. 

 

2. Zasas pagasta 
padome 

29.08.2008. 
Nr.3-9/127 

Būtisku iebildumu un priekšlikumu 
nav. 

 

3. Leimaņu 
pagasta 
padome 

26.11.2008. 
Nr.106 

Neizvirza nosacījumus Rubenes 
pagasta teritorijai. 

 

4. Asares 
pagasta 
padome 

11.08.2008. 
Nr.151/3-7 

Lūdzam uzskatīt par kopējo interešu 
teritorijām: valsts pirmās šķiras 
autoceļu P72 Ilūkste - Bebrene - Birži; 
valsts otrās šķiras autoceļus V14 (5) 
800 Rubeņi - Ancene -Subate; V 14 
810 Slate - Dominieki - Auziņas. 

Iestrādāts 
Paskaidrojuma 
raksta 5.nodaļā 
„Kopējo interešu 
teritorijas un 
nozares” 

Saistībā ar novadu izveidi un faktu, ka 
Ancenes ciemats un tā apkārtne 
vēsturiski ir bijusī Rubenes pagasta 
sastāvdaļa, kā arī to, ka Ancenes 
ciemats atrodas tikai 4 km no 
Rubenes ciemata, lūdzam ievērtēt 
Asares pagasta ieinteresētību 
Rubenes pagasta sociālās 
infrastruktūras pastāvēšanā un 
attīstībā: Rubenes pamatskola, 
Rubenes pagasta bērnudārzs, 
feldšerpunkts, Rubenes pagasta 
kultūras nams, katoļu kapsēta. 

Ņemts vērā. 

Lūdzam sniegt informāciju par 
dzīvojamajā mājā (adresē) „Šiliņi” 
(nekustamais īpašums „Meijas” 
Asares pagastā) deklarētajām 
personām vai šādas dzīvesvietas 
deklarācijas neesamību sakarā ar 
iepriekš vēsturiski izveidojušos 
situāciju, kad adresē „Šiliņi”, kas 
faktiski atrodas Asares pagastā, 
dzīvojošie tika deklarēti (pierakstīti) kā 
Rubenes pagasta iedzīvotāji, 
piemēram, Inga, Māris u.c. Ezeriņi. 
Lūdzam veikt pasākumus (adrešu 
saskaņošanu), lai šādi gadījumi 
neatkārtotos. 
 

Ņemts vērā. 
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5. Aknīstes 
pilsētas ar 
lauku teritoriju 
dome 

27.11.2008. 
Nr.1.10.1/576 

Aknīstes pilsētas ar lauku teritoriju 
teritorijas plānojuma kopīgās 
robežupes Radžupes aizsargjosla 
noteikta 50 m platumā. Pašvaldības 
teritorijas plānojumā lauku teritorijā 
VAS „Latvijas valsts meži” valdījumā 
kā atļautā (plānotā) izmantošana pa 
meža stigu starp 3. un 6.kvartālu, 
šķērsojot 5.kvartālu, paredzēta 
perspektīvā meža ceļa būve no 
pašvaldības ceļa līdz robežai ar 
Rubenes pagastu, vienlaikus 
perspektīvais ceļš šķērso Latvijas 
valsts mežu zinātniskā monitoringa 
punktu, kas atrodas pie Radžupes. 
Ievērojot, ka tiks veidots Aknīstes 
novads un tajā paredzēta Asares 
pagasta iekļaušanās, kā nosacījumus 
Rubenes pagasta teritorijas 
plānojuma grozījumu izstrādei lūdzam 
ievērot Asares pagasta padomes, ar 
kuru Rubenes pagastam ir 
ievērojamāki lielāka robeža, 
iesniegtos nosacījumus.  

Radžupes 
aizsargjoslas 
platums Rubenes 
pagasta teritorijā 
noteikts 50 m 
platumā.  
AS „Latvijas valsts 
meži” ceļu apraksts 
dots 
Paskaidrojuma 
raksta 1.7.7.nodaļā 
„Transporta 
infrastruktūra”, tie 
attēloti Grafiskajā 
daļā. 

6. Subates 
pilsētas ar 
lauku teritoriju 
dome 

29.07.2008. 
Nr.132/3-13 

Īpaši nosacījumi teritorijām, kas 
robežojas ar Rubenes pagastu netiek 
izvirzīti. 

 

7. Dvietes 
pagasta 
padome 

12.08.2008. 
Nr.3-16/92 

Nav pretenziju pret Rubenes pagasta 
Teritorijas plānojuma grozījumiem. 

 

8. Ilūkstes 
novadu dome 

20.08.2008. 
Nr.10-6/541 

Jēkabpils rajona Rubenes pagasta 
teritorijā nav Ilūkstes novada domes 
īpašumā esošu objektu vai īpašumu, 
Ilūkstes novada domei nav 
iesniedzamu priekšlikumu par 
Rubenes pagasta teritorijām, kas 
robežojas ar Ilūkstes novada teritoriju. 

 

Rubenes pagasta teritorijas 
plānojuma grozījumu izstrādi lūdzam 
veikt atbilstoši MK noteikumiem 
Nr.883 „Vietējās pašvaldības 
teritorijas plānošanas noteikumi” un 
ievērojot LR likumdošanā noteiktās 
prasības. 

Teritorijas 
plānojuma 
grozījumi izstrādāti 
ņemot vērā MK 
noteikumus Nr.883 
„Vietējās 
pašvaldības 
teritorijas 
plānošanas 
noteikumi”. 
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5.2. Kaimiņu pašvaldību atzinumi par 1.redakciju 
 

Nr. 
p.k. 

Pašvaldība Datums/ 
Dokumenta Nr. 

Atzinums Darbība 

1. Dunavas 
pagasta 
padome 

29.01.2009. 
Nr.1 

Neiebilsts pret Rubenes pagasta 
teritorijas plānojuma grozījumu pirmo 
redakciju. 

 

2. Zasas pagasta 
padome 

02.02.2009. 
Nr.3-9/20 

Kopumā atbalsta Rubenes pagasta 
teritorijas plānojuma grozījumus, 
būtisku iebildumu un priekšlikumu 
nav. 

 

3. Leimaņu 
pagasta 
padome 

17.02.2009. 
Nr.2 

Neizvirza būtiskus iebildumus.  

4. Asares 
pagasta 
padome 

26.01.2009. 
Nr.14/3-7 

Asares pagasta padomei nav 
iebildumu pret izstrādāto Rubenes 
pagasta teritorijas plānojuma 2005.-
2017. ar 2008. gada grozījumiem, 
izņemot Paskaidrojuma raksta 24.lpp. 
minēto, ka „pagasta teritorijas Slates 
daļā atrodas Lielupes baseina upes 
Radžupes izteka”. 
Radžupe iztek no Plintaukas purva 
Asares pagastā un ir abu pagastu 
robežupe jau pirms pietekas no 
Mazslates.  

Labojumi iestrādāti 
I sējuma 
„Paskaidrojuma 
raksts” 1.5.5. 
nodaļā „Virszemes 
ūdeņi” 

5. Aknīstes 
pilsētas ar 
lauku teritoriju 
dome 

06.02.2009. 
Nr.1-10.1/32 

Nav iebildumu pret izstrādāto 
Rubenes pagasta teritorijas 
plānojuma grozījumu pirmo redakciju 

 

6. Subates 
pilsētas dome 

12.02.2009. 
Nr.32/3-12 

Nav iebildumu vai papildinājumu 
plānojuma 1.redakcijai. 

 

7. Dvietes 
pagasta 
padome 

26.01.2009. 
Nr.3-16/49 

Nav pretenziju un priekšlikumu par 
Rubenes pagasta teritorijas 
plānojumu grozījumu pirmo redakciju 

 

8. Ilūkstes 
novadu dome 

18.02.2009. 
Nr.10-6/110 

Kopumā atbalsta Rubenes pagasta 
teritorijas plānojuma grozījumu 
1.redakciju. Iebildumu nav. 
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5.3. Iedzīvotāju priekšlikumi sabiedriskās apspriešanas pirmajā posmā un par 1.redakciju 
 

Rubenes pagasta teritorijas plānojuma sabiedriskās apspriešanas pirmajā posmā (14.07.2008.- 
11.08.2008.), kā arī 1.redakcijas sabiedriskās apspriešanas laikā (13.01.-24.02.2009.) iedzīvotāju 
priekšlikumi netika saņemti. 
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6. PĀRSKATS PAR RUBENES PAGASTA TERITORIJAS PLĀNOJUMA GROZĪJUMU ATBILSTĪBU 
AUGSTĀKA LĪMEŅA PLĀNOŠANAS DOKUMENTIEM 
 

Izstrādājot Rubenes pagasta teritorijas plānojuma grozījumus, vērā tika ņemti sekojoši augstāka 
līmeņa plānošanas dokumenti: Nacionālais plānojums, Zemgales plānošanas reģiona teritorijas plānojums 
2006.–2026., kā arī Jēkabpils rajona teritorijas plānojums 2008.-2020. 

Tā kā Nacionālais plānojums valstī nav izstrādāts, tad par Rubenes 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. 

Zemgales plānošanas reģiona teritorijas plānojums 2006.-2026. ir stājies spēkā ar 20.10.2007., pēc 
paziņojuma par plānošanas dokumenta apstiprināšanu publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” 
19.10.2007. Tas ir ilgtermiņa teritorijas plānošanas dokuments, kas ietver reģiona vēlamo telpiskās 
struktūras vīziju pēc 20 gadiem apraksta un grafiskā veidā, stratēģiju un rīcības tās sasniegšanai. 

Viena no Zemgales plānošanas reģiona teritorijas plānojuma daļām ir „Zemgales plānošanas 
reģiona teritorijas plānojuma vadlīnijas”, kas ir ieteikumi reģionā ietilpstošo rajonu un vietējo pašvaldību 
attīstības programmu un teritorijas plānojumu izstrādei. 

Vadlīnijas tiek iedalītas vispārējās un tematiskās. Vispārējās vadlīnijās tiek noteikti plānotie 
sasniedzamie mērķi un ieteicamā politika, kas jāievēro vietējām un rajonu pašvaldībām, izstrādājot 
attīstības programmas un teritorijas plānojumus. Tematiskās vadlīnijas katra telpiskās struktūras elementa 
kontekstā dalās vispārējās vadlīnijās un sasniedzamajos mērķos, ieteiktajos uzdevumos pašvaldībām to 
teritoriju plānojumu sadaļu izstrādei. Tematiskās vadlīnijas adresētas plānojuma sadaļām: apdzīvojums, 
lauki, infrastruktūra. 

Zemgales pašvaldībām, izstrādājot vai pilnveidojot attīstības programmas, teritorijas plānojumus vai 
citus plānošanas dokumentus, jāņem vērā vispārējās vadlīnijas. Katra pašvaldība atkarībā no teritorijas 
attīstības līmeņa, esošās situācijas un tās attīstības iespējām tematiskajās vadlīnijās izvēlas ieteiktos 
uzdevumus vai tos pilnveido atbilstoši apstākļiem. 

Jēkabpils rajona teritorijas plānojums 2008.-2020. Kā saistošos noteikumi Nr.6 „Jēkabpils rajona 
teritorijas plānojuma 2008. - 2020. gadam grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas noteikumi” apstiprināti 
31.10.2008. padomes sēdē. 

Jēkabpils rajona Teritorijas plānojums ir ilgtermiņa plānošanas dokuments (12 gadi), kurā noteiktas 
rajona teritorijas attīstības iespējas, virzieni un aprobežojumi, grafiski attēlota rajona teritorijas pašreizējā 
un noteikta plānotā (atļautā) izmantošana, kā arī detalizētas augstāka līmeņa teritorijas plānojumos 
noteiktās prasības, teritorijas un objekti. 

Teritorijas izmantošanas noteikumi ir Jēkabpils rajona teritorijas plānojuma sastāvdaļa un ir saistoši, 
izstrādājot vietējo pašvaldību teritoriju plānojumus un detālplānojumus. 

Rajona teritorijas izmantošanas noteikumos ir dotas vadlīnijas pašvaldību teritoriju plānojumiem, kā 
arī definēti galvenie plānošanas principi atbilstoši Jēkabpils reģiona teritorijas plānojuma un Eiropas 
telpiskās plānošanas politikas pamatnostādnēm. Rajona plānojums nenosaka konkrētus zemes 
izmantošanas veidus un nenosaka aprobežojumus atsevišķiem zemes gabaliem un teritorijām, jo tas ir 
vietējo pašvaldību teritoriju plānojumu uzdevums. 

Izstrādājot Rubenes pagasta teritorijas plānojumu ir ņemta vērā Zemgales plānošanas reģiona 
teritorijas plānojumā noteiktā attīstības vīzija, rezultatīvie rādītāji un politikas plānošanas principi vīzijas 
sasniegšanai, kā arī Jēkabpils rajona teritorijas plānojumā noteiktās vadlīnijas attīstības plānošanai.  

Apdzīvojuma struktūra pagastā ir veidota atbilstoši augstāka līmeņa plānošanas dokumentiem.  
Saskaņā ar Zemgales plānošanas reģiona teritorijas plānojumu un Jēkabpils rajona teritorijas plānojumu 
pilsētas un ciemi atkarībā no savas attīstības pakāpes tiek iedalīti četros attīstības centru līmeņos, tādejādi 
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veidojot rajona policentriskās attīstības struktūras pamatu. Rubenes pagastā kā vietējā līmeņa attīstības 
centrs ir noteikts Rubeņu ciems. Kā pirmā līmeņa attīstības centri ir noteikti Slates un Kaldabruņas ciemi. 

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. 
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7. CITA IFORMĀCIJA 
 
7.1. Vēstule Reģionālās attīstības un pašvaldības lietu ministrijai (17.07.2008.; Nr.3-10/188) 
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7.2. Vēstules kaimiņu pašvaldībām par Rubenes pagasta Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādi 
(21.07.2008.; Nr.3-10/191) 
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7.3. Vēstules kaimiņu pašvaldībām par Rubenes pagasta teritorijas plānojuma grozījumu pirmās 
redakcijas sabiedrisko apspriešanu (14.01.2009.; Nr.3-10/23) 
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7.4. Vēstule Vides pārraudzības valsts birojam (02.12.2008.; Nr.3-10/362) 
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7.5. Vides pārraudzības valsts biroja 2008.gada 10.decembra lēmums Nr.66 „Par stratēģiskā 
ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras nepiemērošanu” 
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