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Ievads
Cesvaines teritorijas plānojums tika apstiprināts 2009.gada 15.oktobrī (Saistošie noteikumi Nr.7 “Cesvaines
novada teritorijas plānojums 2008.-2020.gadam grafiskā daļa, teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumi”). Cesvaines novada domes 2013.gada 12.decembra sēdē tika apstiprināti Cesvaines teritorijas
plānojuma 2013.gada grozījumi (Saistošie noteikumi Nr.2 “Par grozījumiem Cesvaines novada domes
2009.gada 15.oktobra saistošajos noteikumos nr.7 „Cesvaines novada teritorijas plānojuma 2008.2020.gadam grafiskā daļa, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”).
Cesvaines novada teritorijas plānojuma 2019.gada grozījumu (turpmāk – teritorijas plānojuma grozījumi)
izstrāde tika uzsākta ar Cesvaines novada domes 2019.gada 13.decembra lēmumu Nr. 14.
Saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma (spēkā no 12.03.2014.) 1.daļas 8.punktu, teritorijas
plānojums ir ilgtermiņa plānošanas dokuments, savukārt tā darbības termiņš, saskaņā ar Attīstības
plānošanas sistēmas likuma (spēkā no 01.01.2014.) 8.pantu, ir 25 gadi. Cesvaines novada teritorijas
plānojuma darbības termiņš ir līdz 2034.gadam.
Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, Cesvaines novads ietilps Madonas novadā.
Teritorijas plānojuma grozījumi izstrādāti saskaņā ar Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumiem Nr.628
„Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” un Ministru kabineta 13.04.2013.
noteikumiem Nr.240 “Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi”.
Saskaņā ar 2004.gada 23.februāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.157 „Kārtība, kādā veicams ietekmes
uz vidi stratēģiskais novērtējums” III daļu, notika konsultācijas ar Valsts vides dienestu, Veselības inspekciju
un Dabas aizsardzības pārvaldi. Kā rezultātā Vides pārraudzības valsts birojam tika lūgts izvērtēt
nepieciešamību pēc ietekmes uz vidi stratēģiskā novērtējuma procedūras. Saskaņā ar Vides pārraudzības
valsts biroja 29.04.2020. lēmumu Nr. 4-02/25, teritorijas plānojuma grozījumiem netika piemērota
stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra.
Teritorijas plānojuma grozījumi sastāv no trīs daļām - Paskaidrojuma raksta, Teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumiem un Grafiskās daļas. Paskaidrojuma raksts ietver grozījumu pamatojumu un risinājumu
aprakstu un tā atbilstību Cesvaines novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijai 2012.-2024.gadam. Teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi nosaka prasības teritorijas izmantošanai katrā funkcionālajā zonā, kā arī
apbūves parametrus un citas prasības. Grafisko daļu veido novada un pilsētas kartes, kurās attēlots
funkcionālais zonējums, aizsargjoslas un dažādi infrastruktūras objekti un teritorijas. Grafiskās daļas kartes
un paskaidrojuma raksta shēmas sastādītas, izmantojot 2016. gada Latvijas Ģeotelpiskās informācijas
aģentūras sagatavotās topogrāfiskās kartes mērogā 1:10 000 un 2018.gada ortofoto kartes. Objektu un
teritoriju dati (izņemot topogrāfiju), kas rada šaubas par to precizitāti un aktualitāti, grafiskās daļas kartēs
netiek attēloti.
Cesvaines novada saistošie noteikumi ir Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskās daļas
kartes.
Paskaidrojuma raksta foto uzņēmumi ir veikti 2020.gada 28.martā.
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Izstrādes pamatojums
Teritorijas plānojuma grozījumu nepieciešamība ir saistīta ar teritorijas plānojuma darbības termiņā
konstatētajām nepilnībām teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos un grafiskajā daļā.
Pašreizējie teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi ietver virkni prasību, kas
praksē netiek pielietoti vai neatbilst spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kā arī dublē citus normatīvos
aktus, līdz ar to sagatavotie teritorijas plānojuma grozījumi novērš šīs nepilnības.
Laikā, kad tika apstiprināts teritorijas plānojums un teritorijas plānojuma 2013.gada grozījumi, spēkā bija
normatīvie akti, kas neparedzēja teritorijas plānojumu izstrādāt Teritorijas attīstības plānošanas informācijas
sistēmā (TAPIS) un spēkā vēl nebija Ministru kabineta noteikumi Nr.240 “Vispārīgie teritorijas plānošanas,
izmantošanas un apbūves noteikumi”, līdz ar to teritorijas plānojuma grozījumi ir sagatavoti Teritorijas
attīstības plānošanas informācijas sistēmā, ņemot vērā minētos Ministru kabineta noteikumus Nr.240. Tā
rezultātā būtiski mainās teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu saturs, to pieeja un funkcionālais
zonējums.
Grozījumu nepieciešamība ir saistīta arī ar ciemu skaita samazināšanu un saglabājamo ciemu robežu
mazināšanu, nosakot atbilstošu funkcionālo zonējumu, ko ietekmējis iedzīvotāju skaita kritums novadā. Pie
teritorijas plānojuma apstiprināšanas 2009.gadā Cesvaines novadā iedzīvotāju skaits gada sākumā bija 29391,
savukārt 2019.gada sākumā iedzīvotāju skaits bija 23391, no tā izriet, ka desmit gadu laikā iedzīvotāju skaits
ir sarucis par 20,4%.
Teritorijas plānojuma darbības termiņā ir fiksēts pašvaldībai, fiziskām un juridiskām personām piederošajiem
nekustamajiem īpašumiem neatbilstošs vai aktualitāti zaudējošs teritorijas funkcionālais zonējums.
Apsekojot novada teritoriju, ir arī novērotas aizaugušas lauksaimniecības zemes, kam vietām būtu nosakāms
funkcionālais zonējums mežsaimniecības nodrošināšanai.

Teritorijas plānojuma grozījumu risinājumi
Saskaņā ar 2019.gada 13.decembra Cesvaines novada domes sēdes Nr.14 4.lēmuma 1.pielikumu “Darba
uzdevums Cesvaines novada teritorijas plānojuma grozījumiem”, tika noteikti astoņi uzdevumi:
1) Izvērtēt teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu un grafiskās daļas atbilstību 30.04.2013.
MK noteikumiem Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi”
un sagatavot tos atbilstoši normatīvo aktu prasībām, ievērojot pēctecības principu.
2) Izvērtēt teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu prasību piemērošanu praksē, sniegt
priekšlikumus to uzlabošanai.
3) Izvērtēt apdzīvojuma struktūras attīstību, ja nepieciešams, precizēt pilsētas un ciemu robežas.
4) Izvērtēt pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu funkcionālo zonu atbilstību to izmantošanai,
ja nepieciešams, sniegt priekšlikumus to maiņai.
5) Izvērtēt lauksaimniecībai un mežsaimniecībai noteikto funkcionālo zonu atbilstību faktiskajam
zemes lietojumam un precizēt to.
6) Izvērtēt fizisko un juridisko personu priekšlikumus par funkcionālo zonējumu maiņu, ja
nepieciešams, un, ja tas nav pretrunā ar Cesvaines novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2012.2024.gadam, mainīt to.
7) Izvērtēt transporta infrastruktūrai paredzētās teritorijas un precizēt tās, ja tas ir nepieciešams.
8) Precizēt aizsargjoslas, grafiskajā daļā attēlot aizsargjoslas, kas nav mazākas par 10 metriem.
1

Centrālā statistikas pārvalde
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1. uzdevums. Saskaņā ar teritorijas plānojuma grozījumu darba uzdevumu ir izvērtēti teritorijas izmantošanas
un apbūves noteikumi un grafiskās daļas atbilstība 30.04.2013. MK noteikumiem Nr.240 „Vispārīgie teritorijas
plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi”, un tie sagatavoti atbilstoši normatīvo aktu prasībām,
ievērojot pēctecības principu.
Saskaņā ar 30.04.2013. Ministru kabineta noteikumu Nr.240 “Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas
un apbūves noteikumi” 17.punktu, teritorijas plānošanā ir noteiktas 12 funkcionālās zonas, kuras attēlotas
1.tabulā, izņemot vienu funkcionālo zonu - daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorija, kas nav attēlota, jo
saskaņā ar augstākminēto Ministru kabineta noteikumu 30.punktu, tā definēta kā funkcionālā zona ar apbūvi
no četriem un vairāk stāviem. Šādas apbūves Cesvaines pilsētā un lauku teritorijā nav.
Līdzšinējā teritorijas plānojumā ir noteiktas 24 zonas, kas uzskaitītas 1.tabulā. Zonas iedalītas sešās nodaļās Publisko objektu apbūves teritorijas, Dzīvojamās apbūves teritorijas, Rūpniecisko objektu apbūves teritorijas,
Tehnisko līnijbūvju un objektu apbūves teritorijas, Speciālās izmantošanas teritorijas, Dabas teritorijas.
Lai pielāgotu zonas Ministru kabineta noteikumos noteiktajām funkcionālajām zonām, tika salīdzināta
teritorijas plānojumā noteikto zonu plānotā (atļautā) teritorijas izmantošana ar Ministru kabineta
noteikumos Nr.240 noteikto funkcionālo zonu izmantošanu. Tā rezultāta tika izveidota 2.tabula, kas kalpo
par pamatu teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu un grafiskās daļas sagatavošanai.

1.tabula “Funkcionālo zonu atbilstība”

MK noteikumos Nr. 240
noteiktās
funkcionālās zonas

Atbilst



Savrupmāju apbūves teritorija

Cesvaines novada teritorijas plānojuma 2008.-2020.gadam
funkcionālās zonas
 Savrupmāju dzīvojamās apbūves teritorijas;
 Savrupmāju retinātas dzīvojamās apbūves teritorijas;
 Lauku apbūves teritorijas.






Daudzdzīvokļu dzīvojamās apbūves teritorijas.















Publisko objektu apbūves teritorijas;
Sabiedrisko objektu apbūves teritorijas;
Aktīvās atpūtas teritorijas;
Darījumu objektu teritorijas;
Rekreācijas un tūrisma teritorijas.
Darījumu objektu teritorijas;
Jauktas publisko objektu un dzīvojamās apbūves teritorijas.







Ražošanas objektu teritorijas;
Derīgo izrakteņu ieguves karjeru teritorijas.







Autotransporta apbūves teritorijas;
Dzelzceļa teritorijas.

Mazstāvu dzīvojamās apbūves
teritorija

Publiskās apbūves teritorija

Jauktas centra apbūves
teritorija

Rūpnieciskās apbūves
teritorija

Transporta infrastruktūras
teritorija
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Komunālo objektu apbūves teritorijas;
Inženiertehnisko līnijbūvju apbūves teritorijas;
Inženiertehnisko objektu apbūves teritorijas.








Labiekārtotas parku teritorijas;
Rekreācijas un tūrisma teritorijas;
Kapsētas.








Mežu un purvu teritorijas;
Labiekārtotas parku teritorijas;
Derīgo izrakteņu ieguves karjeru teritorijas.








Lauksaimniecības izmantošanas teritorijas;
Derīgo izrakteņu ieguves karjeru teritorijas;
Lauku apbūves teritorijas.







Virszemes ūdensobjektu teritorijas;
Ūdenssaimniecības objektu teritorijas.

Tehniskās apbūves teritorija

Dabas un apstādījumu
teritorija

Mežu teritorija

Lauksaimniecības teritorija

Ūdeņu teritorija

Teritorijas plānojuma risinājumi paredz noteikt 11 funkcionālās zonas. Funkcionālajām zonām Jaukta centra
apbūves teritorija, Publiskās apbūves teritorija, Rūpnieciskās apbūves teritorija un Dabas un apstādījumu
teritorija noteiktas apakšzonas (skatīt 2.tabulā “Funkcionālais zonējums”).
2.tabula “Teritorijas funkcionālais zonējums”

Nosaukums

Apzīmējums

Savrupmāju apbūves teritorija

DzS

Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija

DzM

Jauktas centra apbūves teritorija
Publiskās apbūves teritorija
Rūpnieciskās apbūves teritorija

JC, JC1
P, P1, P2, P3, P4
R, R1, R2

Transporta infrastruktūras teritorija

TR

Tehniskās apbūves teritorija

TA

Dabas un apstādījumu teritorija

Kartē attēlots

DA, DA1

Mežu teritorija

M

Lauksaimniecības teritorija

L

Ūdeņu teritorija

Ū
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Funkcionālā zona Savrupmāju apbūves teritorija ar apzīmējumu DzS ir noteikta Cesvaines pilsētas un Kraukļu
ciema teritorijās, kur atrodas blīvi stāvošas savrupmājas ar tām pieguļošajām palīgēkām, kā arī tiešā tuvumā
neapbūvētās zemes vienības. Funkcionālā zona Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija ar apzīmējumi DzM
noteikta Cesvaines pilsētā, kur galvenokārt koncentrējas daudzdzīvokļu nami līdz trīs stāviem.

1. attēls. Savrupmāju apbūve Cesvainē gar Rīgas ielu.

2. attēls. Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas Cesvainē, Celtnieku ielā.

Funkcionālā zona Jauktas centra apbūves teritorijas ar apzīmējumu JC ir noteiktas Cesvaines pilsētas un
Kraukļu ciema centrā un ap to – tur, kur vēsturiski izveidojies plašs jauktas izmantošanas spektrs vai potenciāli
ir iespējas to attīstīt.

3. attēls. Jaukta centra apbūves teritorija Cesvaines pilsētas centrā Rīgas un A. Saulieša ielu krustojumā.
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Funkcionālā zona Jauktas centru apbūves teritorija ar apzīmējumu JC1 ir zona ar ierobežotu teritorijas
izmantošanu, kas noteikta Cesvaines pilsētā, kur atrodas vēsturiskā centra zona ap valsts aizsargājamiem
arhitektūras pieminekļiem “Stallis” un “Mežkunga māja”.

4. attēls. Jauktas centra apbūves teritorija ar apzīmējumu JC1 - vēsturiskā centra zona

Funkcionālajai zonai Publiskās apbūves teritorija ir noteiktas četras apakšzonas. Šī funkcionālā zona ietver
komerciāla vai nekomerciāla publiska rakstura iestāžu un objektu apbūvi. Publiskās apbūves teritorija ar
apzīmējumu P ir noteikta Cesvaines pilsētas centrā gar Rīgas ielu no Baznīcas ielas līdz Cesvaines Radio un
televīzijas tornim un tam piegulošajām ēkām. Ārpus pilsētas tā noteikta Grašu muižai un teritorijai ap to.
Funkcionālā zona Publiskās apbūves teritorija ar apzīmējumu P1 ir noteikta, lai nodrošinātu Cesvaines pils
izmantošanu, savukārt Publiskās apbūves teritorija ar apzīmējumu P2 ir funkcionālā zona, kas noteikta, lai
nodrošinātu esošo Cesvaines luterāņu un katoļu baznīcu izmantošanu. Publiskās apbūves teritorija ar
apzīmējumu P3 ir noteikta, lai nodrošinātu pašvaldības un valsts pārvaldes iestāžu un objektu izmantošanu,
paredzot tam atbilstošu infrastruktūru. Šajā funkcionālajā zonā atrodas pašvaldības administrācijas ēka,
bibliotēka, kultūras nams, vidusskolas u.c. ēkas. Publiskās apbūves teritorija ar apzīmējumu P4 ir noteikta, lai
nodrošinātu esošās degvielas uzpildes stacijas izmantošanu Stacijas ielā 22.

5. attēls. Publiskās apbūves teritorija ar apzīmējumu P3 – skats uz Cesvaines kultūras namu un vidusskolu.

Funkcionālajai zonai Rūpnieciskās apbūves teritorija ir noteiktas divas apakšzonas. Šī funkcionālā zona
noteikta, lai nodrošinātu vieglās un smagās rūpniecības uzņēmumu darbībai un attīstībai nepieciešamo
teritorijas organizāciju, inženiertehnisko apgādi un transporta infrastruktūru. Rūpnieciskās apbūves teritorija
ar apzīmējumu R ļauj teritoriju izmantot visplašāk, savukārt teritorijas ar apzīmējumu R1 atšķiras ar to, ka
tajās nav atļauts veidot ražošanas uzņēmumus, kas nodarbojas ar smago rūpniecību. Rūpnieciskās apbūves
teritorijas ar apzīmējumu R ir noteiktas Cesvaines pilsētas dienvidu daļā Brīvības ielas galā, kur jau vēsturiski
8
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ir bijusi attīstīta ražošana, un arī pašlaik tā tur norit; kā arī Kraukļu ciemā teritorijā, iebraucot no Cesvaines
puses un Cesvaines kūdras fabrikas teritorijā pie valsts vietējā autoceļa V863 virzienā uz Aizkuju. Rūpnieciskās
apbūves teritorijās ar apzīmējumu R1 atrodas AS “Cesvaines piens” ražotne, blakusesošā pašvaldības katlu
māja un vēl citas zonas pilsētā un pagasta teritorijā. Rūpnieciskās apbūves teritorija ar apzīmējumu R2 galvenā
izmantošana ir derīgo izrakteņu ieguve.

6. attēls. Rūpnieciskās apbūves teritorijas Cesvainē –
AS “Cesvaines piens” teritorija

7. attēls. Rūpnieciskās apbūves teritorijas Kraukļos –
Z/S “Sviķi”

Funkcionālā zona Transporta infrastruktūras teritorija ar apzīmējumu TR ir visu veidu transportlīdzekļu un
gājēju satiksmei nepieciešamā infrastruktūra un ar to saistītās funkcijas, savukārt funkcionālā zona Tehniskās
apbūves teritorija ar apzīmējumu TA ir inženiertehniskās apgādes tīkli un objekti un ar to saistīta izmantošana.

8. attēls. Dabas un apstādījumu teritorija – Cesvaines pils parks

9. attēls. Dabas un apstādījumu teritorija –
Sūlas upes ieleja Brīvības un Rīgas ielas krustojumā

Funkcionālā zona Dabas un apstādījumu teritorija izmantojama ar rekreāciju, sportu, tūrismu, kultūrvides un
līdzīgu funkciju īstenošanu dabas vai daļēji pārveidotās dabas teritorijās, ietverot ar attiecīgo funkciju saistītās
ēkas un inženierbūves. Šajā funkcionālajā zonā atrodas Cesvaines pils parka teritorija un Sūlas upes ielejas
teritorija Cesvaines pilsētā u.c. Ar apzīmējumu DA1 tiek apzīmētas kapsētas.
Funkcionālā zona Mežu teritorija ar apzīmējumu M noteikta ar mežsaimniecību saistītu darbību veikšanai un
dabas aizsardzībai. Papildus šai funkcijai minētajā zonā atļauts veidot savrupmāju un ar tūrismu un
darījumiem saistītu apbūvi, kā arī iegūt derīgos izrakteņus.
Funkcionālā zona Lauksaimniecības teritorija ar apzīmējumu L ir noteikta, lai nodrošinātu lauksaimniecības
zemes kā resursa racionālu un daudzveidīgu izmantošanu visa veida lauksaimnieciskajai darbībai un ar to
saistītajiem pakalpojumiem. Galvenā izmantošana ir saistīta ar lauksaimniecību un ar to saistīto apbūvi,
atļauta ir viensētu apbūve. Papildus tam funkcionālā zonā atļauta publiskā, darījumu un ar atpūtu saistīta
apbūve, kā arī vieglās ražošanas uzņēmumu apbūve un derīgo izrakteņu ieguve. Lauksaimniecības teritorija
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ir paredzēta arī neapbūvētajās lauksaimniecības zemēs Cesvaines pilsētā un Kraukļos, kas aizstāj līdzšinējā
teritorijas plānojuma noteikto funkcionālo zonu Savrupmāju retinātas dzīvojamās apbūves teritorijas.
Nepieciešamības gadījumā šīs zemes ir atļauts sadalīt ne mazāk par 0,5ha, lai veidotu viensētu vai
savrupmāju.
Funkcionālā zona Ūdeņu teritorija ar apzīmējumu Ū ir novada ūdensobjekti, kurus ir atļauts izmantot
saimnieciskai darbībai, rekreācijai un ar to saistītām būvēm, ievērojot dabas aizsardzību. Papildus tam
funkcionālajā zonā atļauts veidot dzīvojamo apbūvi uz ūdens, kā arī iegūt derīgos izrakteņus.

2.uzdevums. Saskaņā ar teritorijas plānojuma grozījumu darba uzdevumu ir izvērtēti līdzšinējie teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi un to piemērošana praksē. Tā rezultātā sagatavoti jauni teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi.
Izvērtējot līdzšinējos teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus var secināt, ka
liela daļa iekļauto normu dublē citus normatīvos aktus, kas ir pretrunā ar 03.03.2009. Ministru kabineta
noteikumu Nr.108 3.punktu, kas nosaka, ka normatīvā akta projektā neietver normas, kas dublē augstāka vai
tāda paša spēka normatīvā akta tiesību normās ietverto normatīvo regulējumu. Līdz ar to grozījumu risinājumi
paredz izslēgt normatīvo aktu normas, kas dublē citus normatīvos aktus.
Ņemot vērā, ka kopš 30.04.2013. ir spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr.240 „Vispārīgie teritorijas
plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi”, un plānošanas dokumenti tiek izstrādāti Teritorijas
attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS), apbūves noteikumi iespēju robežās tika veidoti, saglabājot
pēctecības principu un strukturējot tos atbilstoši augstākminētajam normatīvam.
Līdzšinējos teritorijas plānojuma apbūves noteikumos daudzviet bija noteiktas prasības ainavas saglabāšanai,
kā arī noteiktas īpašas prasības Cesvaines vēsturiskā centra saglabāšanai. Tā rezultāta tika izveidotas divas
teritorijas ar īpašiem noteikumiem - Cesvaines vēsturiskā centra zona (TIN1) un Ainaviski vērtīga teritorija
(TIN5). Abas teritorijas ar īpašiem noteikumiem attēlotas grafiskās daļas kartēs, un prasības ir noteiktas
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos. Veicot novada apsekošanu tika precizēta Ainaviski vērtīga
teritorijas robeža netālu no Grašiem un noteikta viena jauna Ainaviski vērtīga teritorija pie Ūbāniem.

10. attēls. Ainaviski vērtīga teritorija (TIN5) – Cesvaines pagastā netālu no Grašiem

Teritorijas plānojuma darba uzdevumā nebija iekļautas prasības par kaimiņu novadu sadarbību, šai sakarā
teritorijas plānojuma grozījumi paredz izveidot Kopīgo interešu teritoriju (TIN11), kas nosaka, ka
detālplānojumi, lokālplānojumi, būvprojekti un citi ar attīstību saistīti projekti saskaņojami ar piegulošās
pašvaldības administrāciju. Šādas teritorijas izveidošana veicinās starpnovadu sadarbību.
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Lai teritorijas plānojums būtu vieglāk uztverams, teritorijas plānojuma grozījumi paredz mainīt apbūves
noteikumu pielikumus, veicot šādus uzlabojumus:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

vizuāli uzskaitītas funkcionālas zonas ar to apzīmējumiem;
uzlaboti attēli par pagalmiem;
nodefinētas pilsētas ielas atbilstoši to nozīmei;
uzskaitīti pagasta ceļi;
uzskaitīti valsts ģeodēziskā tīkla punkti;
uzskaitīti valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi, strukturējot tos pēc vērtību grupām;
uzskaitīti vietējas nozīmes kultūrvēsturiskie objekti un norādītas to atrašanās vietas.

3.uzdevums. Saskaņā ar teritorijas plānojuma grozījumu darba uzdevumu, ir izvērtēta apdzīvojuma
struktūras attīstība.
Saskaņā ar līdzšinējo teritorijas plānojumu, Cesvaines novadā bez pilsētas ir noteikti četri ciemi - Kraukļi,
Kārzdaba, Graši, Kārkli. Analizējot ciemos pieejamo pakalpojumu klāstu, sasniedzamību un cilvēku skaitu,
šobrīd ciema statusam atbilstu tikai Kraukļu ciems.

11. attēls. Kraukļu ciema līdzšinējā un jaunā robeža
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Veikalu Kārzdabā, Grašos un Kārklos nav, uz Grašiem ar sabiedrisko transportu nevar nokļūt. Uz minētajiem
ciemiem ved grants seguma ceļi, kam sezonāli pasliktinās kvalitāte. Kārzdabas un Kārklu ciemā pašlaik dzīvo
daži cilvēki un nav nevienas darba vietas, Grašos situācija ir nedaudz labāka, jo tur atrodas Grašu viesu nams
un ar lauksaimniecību saistīts uzņēmums. Vislabākā situācijā ir Kraukļu ciemā, uz kuru no Cesvaines ved
asfaltētais ceļš - ciemā atrodas veikals, tehnikas serviss un ar lauksaimniecību saistīts uzņēmums.
Teritorijas plānojuma grozījumi paredz samazināt Kraukļu ciema robežas par 10,6ha, jo pašlaik tās ir noteiktas
neprecīzi pa dabā grūti nolasāmām vietām. Cesvaines pilsētas robeža tiek saglabāta tāda pati kā līdz šim.

4. uzdevums. Saskaņā ar teritorijas plānojuma grozījumu darba uzdevumu, ir izvērtēta pašvaldībai piederošo
nekustamo īpašumu funkcionālo zonu atbilstība to izmantošanai.
Saskaņā ar 2020.gada februāra valsts zemes dienesta datiem, novadu veido 2184 zemes vienības, no kurām
pašvaldības īpašumā un tai piekritīgās ir 387 zemes vienības. Analizējot pašvaldības zemes vienībām
piešķirtos nekustamā īpašuma lietošanas mērķus, visvairāk ir tādas zemes vienības, kur atrodas ielas un
pašvaldības ceļi, pēc tam seko lauksaimniecībā izmantojamās zemes.
Ņemot vērā, ka sagatavotais plānošanas dokuments ir teritorijas plānojuma grozījumi, pašvaldībai
piederošajām zemes vienībām netika rasti jauni teritorijas izmantošanas risinājumi, taču esošie pielāgoti
atbilstoši jaunām funkcionālajām zonām.

5. uzdevums. Saskaņā ar teritorijas plānojuma grozījumu darba uzdevumu, tika izvērtētas lauksaimniecībai
un mežsaimniecībai noteikto funkcionālo zonu atbilstība faktiskajam zemes lietojumam.
Teritorijas plānojuma grafiskās daļas izstrādei tika izmantota 2016.gada Latvijas Ģeotelpiskās informācijas
aģentūras sagatavotā topogrāfiskā karte ar mēroga noteiktību 1:10000 un aktuālās ortofoto kartes.
Izmantojot minētos materiālus, tika analizētas lauksamniecības un mežu zemju kontūras, to apaugums un
meža lauces. Vietas, kuras bija grūti nolasāmas, tika apsekotas dabā. Lai nesadrumstalotu funkcionālo
zonējumu ar nelielām platībām, lielākā daļa teritoriju tika pievienota funkcionālajām zonām
Lauksaimniecības teritorijas un Mežu teritorijas, skatīt 12.attēlu.

12.attēls. Funkcionālo zonu
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6.uzdevums. Saskaņā ar teritorijas plānojuma grozījumu darba uzdevumu, bija jāizvērtē fizisko un juridisko
personu priekšlikumi par konkrēto teritoriju funkcionālo zonējumu maiņu.
No 2014. līdz 04.2020. Cesvaines pašvaldība ir saņēmusi 8 iesniegumus, kas saistīti ar teritorijas plānojuma
grozījumiem. Septiņi iesniegumi ir saistīti ar teritoriju apmežošanu, līdz ar to iesniegumos norādītajām
teritorijām tika noteikts funkcionālais zonējums Mežu teritorija ar apzīmējumu M, savukārt vienā iesniegumā
minētajam zemesgabalam ir notikusi īpašnieku maiņa, un tajā minētais vēlamais funkcionālais zonējums
zaudēja aktualitāti, līdz ar to nav ticis iestrādāts teritorijas plānojuma grozījumos.

7.uzdevums. Saskaņā ar teritorijas plānojuma grozījumu darba uzdevumu, tika izvērtētas un precizētas
transporta infrastruktūrai paredzētās teritorijas.
Šī uzdevuma izpildei tika analizēti aktuālie kadastra dati jeb zemes vienības, kurās atrodas ceļi, ielas un ar
transporta infrastruktūru saistītas būves, kā arī tām noteiktais nekustamā īpašuma lietošanas mērķis, kā
rezultātā šīm zemes vienībām tika noteikts funkcionālais zonējums Transporta infrastruktūras teritorija.
Tika pārskatīts un precizēts arī pašvaldības ceļu novietojums un garums. Pagasta teritorijā ir vietas, kur
pašvaldības ceļiem nav izdalīta atsevišķa zemes vienības. Ņemot vērā, ka funkcionālo zonu –
Lauksaimniecības teritorijas un Mežu teritorijas - papildizmantošana ļauj izbūvēt jaunu ceļa infrastruktūru,
daudzviet zemei zem pašvaldības ceļiem nav noteikta funkcionālā zona Transporta infrastruktūras teritorija,
skatīt 13.attēlu.

13.attēls. Pašvaldības ceļi un to zemes vienības.

Ja apskata pašreizējos sabiedriskā transporta maršrutus, izmaiņas ir notikušas autobusu kustību maršrutos,
jo uz Grašiem ar sabiedrisko transportu vairs nevar nokļūt. Sabiedriskais transports turpina kursēt pa visiem
valsts reģionālajiem autoceļiem, bet no valsts vietējiem autoceļiem autobusi kursē tikai pa V856 (Zalgauska Kusa - Oļi - Cesvaine), V840 (Liede - Cesvaine) un V434 (Pērle - Kraukļi). Nenotiek pasažieru pārvadāšana arī
pa dzelzceļu, kur notiek tikai kravu pārvadājumi, skatīt 14. attēlu.
8. uzdevums. Saskaņā ar teritorijas plānojuma grozījumu darba uzdevumu, tika precizētas aizsargjoslas un
grafiskās daļas kartēs attēlotas aizsargjoslas, kas nav mazākas par 10 metriem.
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14. Attēls. Transporta plāns.
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Risinājumu atbilstība novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijai
Saskaņā ar Cesvaines novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2012. - 2024.gadam, Cesvaines vīzija ir definēta
kā atpazīstama, profesionāli organizēta, viesmīlīga un skaista tūrisma pilsēta ar šeit raksturīgiem ražošanas
uzņēmumiem, izkoptu un papildinošu tīklu lauku teritorijā, saglabātu kultūras mantojumu un attīstītu
amatniecību un lauksaimniecību, kā arī vieta, kur ir mājas un darbs.
Par novada ilgtermiņa prioritātēm stratēģijā ir noteikta ekonomikas attīstība, izglītība un sociāli saliedēta
sabiedrība, kā arī ilgtspējīga attīstība.
Teritorijas plānojuma grozījumi veidoti, ņemot vērā aktuālo normatīvo regulējumu, vienlaicīgi saglabājot
pēctecības principu, tādejādi novada lauku teritorijai noteikta elastīgāka teritorijas izmantošana, kas to
neierobežo mazas un lielas saimnieciskās darbības attīstīšanai, tajā pat laikā domājot arī par kultūrvēsturisko
vērtību saglabāšanu.
Balstoties uz stratēģijas vīzijā uzsvērto novada atpazīstamību, tūrismu, kultūras mantojumu un amatniecību,
Cesvaines pilsētas funkcionālais zonējums veidots ar tādām funkcionālām zonām, kas rūpīgi iezīmē
kultūrvēsturisko teritoriju izmantošanu, neļaujot tās izmantot darbībām, kas var šīs teritorijas apdraudēt vai
degradēt.
Saskaņā ar stratēģijas telpiskās attīstības perspektīvu, izteiktākā ārējās ietekmes zona novadam ir saistīta ar
Madonas novadu. Tuvējās ietekmes zona nozīmē, ka šīs teritorijas iedzīvotāji ikdienā bez sevišķiem
apgrūtinājumiem var izmantot infrastruktūras centra pakalpojumus un tajā esošas darba vietas. Šai sakarā
teritorijas plānojuma Transporta plānā (14.attēls) ir akcentēta esošā transporta infrastruktūra un to objekti.
Ņemot vērā salīdzinoši nelielo attālumu starp Madonu un Cesvaini un perspektīvo ieceri par veloceliņa
attīstīšanu starp abām pilsētām, Transporta plānā konceptuāli ir attēlots veloceliņš.

Teritorijas plānojuma grozījumi Vidzemes reģiona kontekstā
Saskaņā ar Attīstības plānošanas sistēmas likuma 9.panta ceturto daļu, vietēja līmeņa attīstības plānošanas
dokumenti ir hierarhiski pakārtoti reģionāla līmeņa attīstības plānošanas dokumentiem. Līdz ar to Cesvaines
novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2012. - 2024.gadam atbilst Vidzemes plānošanas reģiona ilgtspējīgas
attīstības stratēģijai 2030 (turpmāk – reģiona stratēģija).
Reģiona stratēģijā Cesvaine atzīmēta kā Vidzemes novada nozīmes attīstības centrs, kam ir funkcionāla
sasaiste ar reģionālas attīstības centriem - Madonu un Gulbeni. Telpiskās attīstības perspektīvā Cesvaine
izcelta kā nozīmīga tūrisma vieta, jo novadu šķērso Tour de LatEst maršruts. Novads atrodas arī Kultūras
mantojuma attīstības koridorā. Teritorijas plānojuma grozījumu teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumi un plānotais funkcionālais zonējums respektē un nav pretrunā reģiona stratēģijai un tās telpiskajai
perspektīvai. Ņemot vērā Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes nosacījumus, plānojuma grozījumu
sagatavošanā ir radīti labāki priekšnosacījumi kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā, kas var veicināt
kultūrvēsturiskā mantojuma attīstības koridora saglabāšanos.
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