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IEVADS 
 

Vārkavas novada teritorijas plānojums 2014. – 2025. gadam izstrādāts saskaņā ar 

“Teritorijas attīstības plānošanas likuma” 12. panta pirmo daļu, MK noteikumi Nr. 240 

„Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi”, kas izdoti saskaņā ar 

Teritorijas attīstības plānošanas likuma 7. panta pirmās daļas 6. un 7. punktu, likuma “Par 

pašvaldībām” 43. panta 1. punktu un “Būvniecības likuma” 7. panta pirmās daļas 1. punktu. 

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi ir daļa no „Vārkavas novada teritorijas 

plānojuma 2013. – 2025. gadam”.  

Vārkavas novada domes 2013. gada 16. jūlijā pieņēma  lēmumu Nr. 24/1 „Par Vārkavas 

novada teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu un 2013. gada 22. oktobra lēmumā Nr.: 31/2 

tika apstiprināta Vārkavas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025. gada darba grupa un 

vadītāja, darba uzdevums un izmaksu tāme un 2014. gada 28. marta lēmumā Nr.: 6/6 par darba 

uzdevuma precizēšanu. 2014. Gada 27. maija domes sēdes lēmums Nr. 10/9 „par grozījumiem 

lēmumos” un lēmums Nr 10/10 „Par Vārkavas novada teritorijas plānojuma 2014.-2025. gadam 

1. redakcijas apstiprināšanu un sabiedriskās apspriešanas procedūras uzsākšanu”. 

 

Vārkavas novada teritorijas plānojuma sastāv no: 

I daļa. Paskaidrojuma raksts. 

II daļa. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi. 

III daļa. Grafiskā daļa, ko veido kartogrāfiskai materiāls. 

                             IV daļa. Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādi. 

 

 

 

 

 

 

http://likumi.lv/doc.php?id=238807
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1.VĀRKAVAS NOVADA TERITORIJAS IZMANTOŠANAS UN 

APBŪVES NOTEIKUMI 
1. Apbūves noteikumi nosaka prasības novada teritorijas izmantošanai un apbūvei saskaņā 

ar Vārkavas novada teritorijas plānojumu 2014. – 2025. gadam.  

2. Noteikumi attiecas uz visa novada administratīvo teritoriju un to prasības ir saistošas 

visām fiziskajām un juridiskajām personām – zemes īpašniekiem, lietotājiem un nomniekiem, 

veicot jebkādu nekustamā īpašuma izmantošanu, lokālplānojumu vai  detālplānojumu 

izstrādāšanu, zemes vienību sadalīšanu vai apvienošanu, būvju projektēšanu, būvdarbus, 

rekonstrukciju, renovāciju vai nojaukšanu. 

3. Nedrīkst izsniegt nekādas valsts un pašvaldības institūciju atļaujas plānotajai zemes 

izmantošanai vai nodomātai būves būvēšanai, rekonstrukcijai, renovācijai, restaurācijai, 

remontam vai citai izmantošanai, ja ar to tiek pārkāptas jebkuras šo Apbūves noteikumu 

prasības. 

4.  Tie Apbūves noteikumu punkti, kuros ir atsauces uz iespēju noteikt, detalizēt vai 

precizēt, veicot papildus plānošanas pasākumus, piemēram, izstrādājot lokālplānojumu, 

detālplānojumu, uzskatāmi par nosacījumiem un nav klasificējami kā teritorijas plānojuma, kā arī 

šo apbūves noteikumu grozījumi. 

5. Noteikumu mērķis ir nodrošināt tādu nekustamā īpašuma izmantošanas kārtību, lai 

veicinātu Vārkavas novada ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanu: „Vārkavas novads ir viens 

no zaļākajiem novadiem Latgalē ar spēcīgām kopienas tradīcijām, laimīgiem iedzīvotājiem un 

attīstītu videi draudzīgu lauksaimniecību”.  

6. Informācija par objektiem, teritorijām un to aizsargjoslām, kas ir atspoguļota kartēs, 

saskaņā ar datu turētāju valsts iestāžu un uzņēmumu informāciju, kalpo informatīviem mērķiem. 

Komunikāciju, objektu un teritoriju izvietojumu precizē, izstrādājot augstas detalizācijas 

topogrāfiskos plānus, detālplānojumus, zemes ierīcības projektus un būvprojektus.  

7. Prasības, kas attiecas uz visu novada teritoriju, piemēro tiktāl, cik tās nav pretrunā ar 

prasībām funkcionālajās zonās.  
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2. TERMINU SKAIDROJUMS 

8. Apbūves noteikumos ir lietoti šādi termini: 

9.1 Ainava - nozīmē teritoriju tādā nozīmē, kā to uztver cilvēki, un kas ir izveidojusies 

dabas un/vai cilvēku darbības un mijiedarbības rezultātā; 

9.2  Aizsargjosla –– saskaņā ar Aizsargjoslu likumu, noteiktas  platības, kuru uzdevums ir 

aizsargāt dažāda veida (gan dabiskus, ,gan mākslīgus) objektus no nevēlamas ārējās iedarbības, 

nodrošināt to ekspluatāciju un vai pasargāt vidi un cilvēku no kāda objekta kaitīgās ietekmes; 

9.3 Apbūve – teritorijā izvietotu esošo vai plānoto ēku, inženierbūvju, inženierkomunikāciju 

un labiekārtojuma elementu kopums;  

9.4 Apbūves intensitāte - stāvu platības procents no zemes gabala platības;  

9.5 Apbūves laukums – zemesgabala visas ar būvēm apbūvētās platības summa, izņemot 

pazemes būves, piebraucamos ceļus un labiekārtojumu;  

9.6 Apbūves teritorija – izbūves teritorija, kas teritorijas plānojumā paredzēta apbūvei; 

9.7 Applūstošās teritorijas — teritorijas ar appludinājuma varbūtību vismaz reizi 10 gados 

(10% plūdu varbūtības teritorijas), kas noteiktas izmantojot inženiertehnisko aprēķinu metodi;  

9.8 Autoceļš – saskaņā ar likumu „Par autoceļiem”, kompleksa inženierbūve, kas 

izmantojama transportlīdzekļu satiksmei ar noteikto ātrumu, normatīvos paredzētajām slodzēm 

un gabarītiem. Autoceļa (ielas) kompleksā ietilpst zemes klātne, ceļa braucamā daļa, mākslīgās 

būves (tilti, ceļu pārvadi, tuneļi, estakādes, caurtekas, ūdens novadīšanas ietaises, atbalsta sienas 

u. c.), ceļu inženierbūves (autobusu pieturvietas un paviljoni, paātrinājuma joslas, 

transportlīdzekļu stāvvietas, pasažieru atpūtas laukumi, sniega aizsargsētas, apstādījumi, 

veloceliņi un ietves, ceļu sakaru un apgaismojuma līnijas), satiksmes organizācijas tehniskie 

līdzekļi (ceļa zīmes, luksofori, signālstabiņi, aizsargbarjeras, vertikālais un horizontālais 

marķējums u.c.). Autoceļu kompleksā ietilpst arī gaisa telpa un zemes dzīles ceļu zemes 

nodalījuma joslā, ciktāl tas nepieciešams transportlīdzekļu satiksmei un ceļa elementu 

izmantošanai un aizsardzībai. Teritorijas plānojumā autoceļu iedalījums ir noteikts pēc to 

piederības: 

9.8.1.  Valsts autoceļš – valstij piederošs (piekritīgs) autoceļš; 
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9.8.2.  Pašvaldības ceļš – pašvaldībai piederošs (piekritīgs) autoceļš; 

9.8.3.  Ielas (ceļa) labiekārtojums, gājēju un velosipēdu satiksmes infrastruktūra – 

teritorijas izmantošanas veids, kas ietver apgaismojuma izbūvi, gājēju celiņu un veloceliņu 

ierīkošanu, ielas labiekārtojuma izvietošanu un izbūvi (norādes, lapenes, soliņi, atkritumu urnas, 

īslaicīgas lietošanas būves) un ielu, autoceļu un dzelzceļu zaļumu joslu ierīkošanu.  

9.8.4. Komersanta un māju ceļš – privātai fiziskai vai juridiskai personai piederošs 

(piekritīgs) autoceļš; 

9.9. Autostāvvieta - viena transportlīdzekļa novietošanai paredzēts un šim nolūkam iekārtots 

laukums autonovietnē; 

9.10. Biotopi – dabiskas vai daļēji dabiskas izcelsmes sauszemes vai ūdens teritorijas, ko 

raksturo noteiktas ģeogrāfiskas, abiotiskas un biotiskas pazīmes; 

9.11. Būvlaide - nosacīta līnija, kas nosaka minimālo attālumu starp ielas sarkano līniju, un 

tuvāko virszemes būvi. Lauku apvidos būvlaidi nosaka kā minimālo attālumu no autoceļa 

aizsargjoslas; 

9.12. Daudzdzīvokļu māja - dzīvojamā māja, kurā saskaņā ar mājas inventarizācijas plānu ir 

vairāk nekā viens dzīvoklis vai neapdzīvojamā telpa, un mājai funkcionāli piederīgās palīgēkas un 

būves; 

9.13. Dzīvnieku novietne – lauksaimniecības dzīvnieku mītne, kas ietver nepieciešamās 

palīgtelpas un palīgbūves; 

9.14. Dzīvojamā māja - ēka, no kuras platības vismaz puse tiek izmantota dzīvošanai; 

9.15. Funcionālais zonējums – teritorijas iedalījums zonās, kurām ir atšķirīgas prasības 

atļautajai teritorijas izmantošanai un apbūvei; 

9.16. Fukcionālā zona – teritorijas daļa ar atšķirīgām prasībām atļautajai izmantošanai un 

apbūvei; 

9.17. Inženierbūves - autoceļi un ielas, tilti un estakādes, inženierkomunikācijas, meliorācijas 

sistēmas, cauruļvadi, elektronisko sakaru un elektropārvades līnijas, dambji u.tml.; 
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9.18. Inženierkomunikācijas – tīkli, ierīces, aprīkojums vai to kopums, kas paredzēts 

teritorijas vai atsevišķu objektu apgādei ar izejvielām, sakariem, energoresursiem un citiem 

resursiem, tai skaitā gāzes apgādes, siltumapgādes, ūdensapgādes un kanalizācijas, meliorācijas 

būves un ierīces, atkritumu cauruļvadu, elektronisko sakaru tīklu, elektroapgādes līnijas un 

iekārtas; 

9.19. Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas – ģeogrāfiski noteiktas platības, kas atrodas īpašā 

valsts aizsardzībā, lai aizsargātu un saglabātu dabas daudzveidību; 

9.20.  Kompleksa teritorijas apbūve - funkcionāli saistīta esoša vai plānota apbūve ar izbūvētu 

vai izplānotu vienotu ielu un ceļu tīklu un inženierkomunikācijām; 

9.21. Lauku teritorija – novada teritorija ārpus ciemu robežām; 

9.22. Mazstāvu apbūve – šo noteikumu izpratnē apbūve, kas zemāka par trim stāviem; 

9.23. Meliorācijas sistēma - specializētu būvju un ierīču kopums zemes ūdens režīma 

regulēšanai; 

9.24. Mikroliegums – teritorija, ko nosaka, lai nodrošinātu īpaši aizsargājamās sugas vai 

biotopa aizsardzību ārpus īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, kā arī īpaši aizsargājamās dabas 

teritorijās, ja kāda no funkcionālajām zonāmto nenodrošina; 

9.25. Natura 2000 teritorijas – Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamās dabas teritorija 

9.26. Palīgēka – ēka, būve vai tās daļa, kas paredzēta funkcionālajā zonā atļautās galvenās 

ēkas izmantošanas funkciju nodrošināšanai un ir ar to funkcionāli saistīta, piemēram, atsevišķa 

transportlīdzekļu novietne (garāža), nojume, darbnīca, pirts, siltumnīca, saimniecības ēka, dārza 

inventāra noliktava, malkas šķūnis u.tml. Ja palīgēka savienota ar būvi, kuras funkcijas tā 

papildina vai iebūvēta tajā, tā uzskatāma par šīs būves daļu. Palīgēka var tikt būvēta pirms 

galvenās ēkas vai arī kā vienīgā zemes vienības izmantošana; 

9.27. Piesārņota vieta – augsne, zemes dzīles, ūdens, dūņas, kā arī ēkas, ražotnes un citi 

objekti, kas satur piesārņojošās vielas; 
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9.28. Publiskā telpa – sabiedrībai pieejamas telpas un teritorijas, gan komerciālas, gan 

nekomerciālas (publiskās pārvaldes iestādes, tirdzniecības, kultūras un sporta iestādes, lidostas 

u.tml.); 

9.29. Pludmale – šo noteikumu izpratnē ūdensteces vai ūdenstilpes krasta teritorija starp 

ūdens līmeni un vietu, kur sākas dabiskā sauszemes veģetācija; 

9.30. Rūpnieciskās ražošanas objekts – ēka, būve vai to komplekss, kas iekārtots un aprīkots 

produkcijas ražošanai, montēšanai, pārstrādāšanai, remontēšanai, kā arī materiālu, iekārtu, preču, 

vielu un lietu glabāšanai, uzkrāšanai, komplektēšanai, iesaiņošanai un nosūtīšanai; 

9.31. Sarkanā līnija - līnija, kas norobežo ceļa, ielas vai piebrauktuves (arī 

inženierkomunikāciju koridoru) izbūvei nepieciešamo teritoriju, kurā nekustamā īpašuma 

lietošanas tiesības aprobežotas saskaņā ar normatīvajiem aktiem, no apbūvējamās vai citādā 

veidā izmantojamās teritorijas;  

9.32. Sugas – savvaļas dzīvnieku, putnu, augu, sēņu un ķērpju sugas (arī pasugas) to 

zinātniskajā nozīmē; 

9.33. Zemes vienība — Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēts 

norobežots zemesgabals, kam piešķirts kadastra apzīmējums; 
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3. PRASĪBAS VISU TERITORIJU PLĀNOŠANAI UN 

IZMANTOŠANAI 

10. Plānojot teritoriju un veidojot vidi, ievēro līdzvērtīgu iespēju principu, kas paredz iespēju 

visiem sabiedrības locekļiem pilnvērtīgi piedalīties sabiedrības dzīvē, nodrošinot līdzvērtīgu 

pieejamību transporta infrastruktūrai, ārtelpai, mājokļiem, mācību un ārstniecības iestādēm, 

darba vietām, kultūras, sporta, atpūtas un citiem objektiem, kā arī informācijas, sakaru, 

elektroniskajiem un citiem pakalpojumiem. Vides un publiskās infrastruktūras plānošanā, 

arhitektūras projektu izstrādē un ieviešanā izmanto universālā dizaina risinājumus, lai 

nodrošinātu pieejamu vidi ar vienlīdzīgām līdzdarbības iespējām visiem sabiedrības locekļiem. 

11. Ja pašvaldības teritorijas plānojumā nav noteikts citādi, lai nodrošinātu esošo un plānoto 

objektu funkcijas, atļauta šāda izmantošana: 

11.1.  esošo ielu un ceļu rekonstrukcija, AIV, AV un AVI kategorijas ceļu un C, D un E 

kategorijas ielu izbūve; 

11.2. objektam nepieciešamo transportlīdzekļu stāvvietu izbūve; 

11.3. apstādījumu izveide un teritorijas labiekārtojums; 

11.4. inženierkomunikāciju tīklu un objektu izbūve; 

11.5. erozijas risku ierobežošanas, pretplūdu aizsardzības būvju un meliorācijas sistēmu 

izbūve. 

12. Teritorijā aizliegta šāda izmantošana: 

12.1. Aizliegts izmantot zemi, ēkas un citas būves, vai kādas to daļas, kas rada vairāk nekā 

būtisku piesārņojumu, kas neatbilst valsts vides aizsardzības un vides veselības iestāžu vides 

kvalitātes prasībām un likumdošanas aktu prasībām; 

12.2. Nav atļauta izmantošana, kas var radīt nepieļaujami augstu risku un apgrūtināt vai 

apdraudēt sabiedrisko drošību, cilvēku veselību un dzīvību; 

12.3. Aizliegts izjaukt esošo grāvju sistēmu, tos aizberot vai ievietojot caurulēs, izņemot 

gadījumus, kad nepieciešams ierīkot jaunu iebrauktuvi uz īpašumu, kuras platums nevar būt 

lielāks par 5 m; 

12.4. Aizliegta neattīrītu sadzīves notekūdeņu, ateju un vircu bedru, kā arī ražošanas 

notekūdeņu iepludināšana vaļējās ūdenskrātuvēs, meliorācijas grāvjos, upēs un dīķos; 

12.5. Aizliegta ekspluatēt ēkas un būves, kas atrodas avārijas stāvoklī; 
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12.6. Veidot karjerus būvmateriālu un melnzemes iegūšanai, izņemot Apbūves noteikumos 

noteiktajās teritorijās, kur atļauta derīgo izrakteņu ieguve normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā; 

12.7. Novietot, savākt vai glabāt nelietojamus motorizētus satiksmes līdzekļus, ja vien šim 

nolūkam izmantotā teritorija nav noteiktā kārtībā projektēta un ierīkota auto kapsēta vai 

nolietoto transportlīdzekļu apstrādes uzņēmuma savākšanas punkts; 

12.8. Vākt, uzkrāt vai glabāt atkritumus (tajā skaitā, metāllūžņus, būvgružus un tml.) vai 

piesārņotu grunti, izņemot šim nolūkam speciāli paredzētas novietnes saskaņā ar atkritumu 

apsaimniekošanu regulējošajiem normatīvajiem aktiem; 

12.9. Izmantot jebkādus ceļojumu treilerus un vagoniņus kā dzīvojamās telpas, kuras nav 

speciāli projektētas kā dzīvojamās ēkas vai telpas (arī ēdamtelpas un guļamtelpas) ilgstošai 

lietošanai (vairāk par 3 mēnešiem), izņemot gadījumus, ja zemesgabalam ir būvlaukuma statuss 

vai ceļojuma treileru novietošana paredzēta ar detālplānojumu tūristu vajadzībām. 

13.  Stājoties spēkā jaunam pašvaldības teritorijas plānojumam, lokālplānojumam vai 

detālplānojumam, var turpināt likumīgi uzsākto teritorijas izmantošanu. Jebkuru jaunu teritorijas 

izmantošanu veic atbilstoši spēkā esošajam pašvaldības teritorijas plānojumam, 

lokālplānojumam vai detālplānojumam. 

14. Plānojot jaunu apbūvi teritorijās, kurās nav izbūvēta vai izplānota publiskā 

infrastruktūra, līdz 20 % plānojamās teritorijas paredz publiskiem mērķiem publiskās ārtelpas, 

ielu, ceļu, laukumu, kā arī inženiertehniskās apgādes objektu ierīkošanai. Izglītības, veselības un 

sociālās aprūpes, kultūras iestāžu izvietošanai var paredzēt lielāku teritorijas daļu, ja ir saņemts 

attiecīgās teritorijas zemes īpašnieka saskaņojums. 

15. Visās apbūves teritorijās nodrošina objektu inženiertehnisko apgādi atbilstoši teritorijas 

plānojumam vai lokālplānojumā noteiktajam vai saskaņā ar tematisko plānojumu, ja tāds ir 

izstrādāts. 

16. Vidi plāno un veido atbilstoši prasībām, kas noteiktas normatīvajos aktos vietējā 

ģeodēziskā tīkla ierīkošanas un uzturēšanas jomā.  

17. Veicot novada teritorijā jebkura veida būvniecību, t.sk. esošo ēku renovāciju, 

rekonstrukciju, inženierkomunikāciju, ceļu un tiltu būvniecību, teritorijas labiekārtošanu u.c. 

saimniecisko darbību, kas skar ģeodēziskā tīkla punktu aizsargjoslu, darbības valsts ģeodēziskā 

tīkla punktu aizsargjoslā ir jāsaskaņo ar Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūru, bet vietējā 

ģeodēziskā tīkla punktu aizsargjoslā – ar pašvaldību. 
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4. JAUNU ZEMES VIENĪBU VEIDOŠANA UN ROBEŽU 

PĀRKĀRTOŠANA 

18.  Pašvaldība teritorijas plānojumā vai lokālplānojumā var noteikt jaunveidojamo zemes 

vienību minimālo platību, kā arī pieļaujamās atkāpes no tās. 

19. Prasības par zemes vienību minimālo platību nav attiecināmas, ja: 

19.1. zemes vienība nepieciešama inženierbūvju vai publiskās infrastruktūras nodrošināšanai; 

19.2. jaunā zemes vienība tiek veidota, apvienojot vairākas mazākas zemes vienības. 

20. Ja nepieciešams sadalīt jau apbūvētu zemes vienību, pieļaujama atkāpe no teritorijas 

plānojumā vai lokālplānojumā noteiktās zemes vienību minimālās platības, apbūves blīvuma un 

apbūves intensitātes, kā arī citām prasībām, ja tiek nodrošināta piekļūšana pie katras zemes 

vienības. Saskaņā ar šajā punktā minētajiem nosacījumiem izveidotās zemes vienības tālākā 

izmantošana veicama atbilstoši teritorijas plānojumam vai lokālplānojumam. 

21. Veidojot jaunas zemes vienības, nodrošina iespējas piekļūt tām no ceļa vai ielas. 

22. Apvienojot vai sadalot zemes vienības, nedrīkst slēgt esošos pašvaldības ceļus, ielas, 

laukumus, piebrauktuves, izņemot gadījumus, ja tiek izstrādāts līdzvērtīgs alternatīvs risinājums. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VĀRKAVAS NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMS 2014. – 2025. GADAM 

II  DAĻA TERITORIJAS IZMANTOŠANAS UN APBŪVES NOTEIKUMI 

14 

5. FUNKCIONĀLĀ ZONĒJUMA NOTEIKŠANA 
5.1. Funkcionālo zonu iedalījums un noteikšana 
23. Teritorijas plānojumos, lokālplānojumos vai detālplānojumos nosaka funkcionālās 

zonas, lai parādītu un nodalītu dažādu teritoriju atšķirīgās funkcijas un pazīmes, kā arī noteiktu 

atļautos izmantošanas veidus, funkcionālās zonas un to apzīmējumus skatīt 1. tabulā. 

24. Funkcionālo zonu robežas nosaka teritorijas plānojumā atbilstoši izvēlētā kartogrāfiskā 

materiāla mēroga noteiktībai un precizē lokālplānojumos un detālplānojumos, ievērojot dabā 

izšķiramus elementus, piemēram, ielas, ceļus, stigas, ūdensteces vai zemes vienību robežas. 

Funkcionālās zonas un to apzīmējumi 
1. tabula 

Nr.p.k. Funkcionālā zona Apzīmējums Krāsa Piezīmes 

1. Savrupmāju apbūves teritorija DzS Dzeltens Nosaka tikai ciemu 
teritorijām 

(Vārkavas, Pilišku, 
Vanagu, Dzeņu, 
Vecvārkavas, un 
Rimicānu ciems) 

2. Mazstāvu dzīvojamās 
apbūves teritorija 

DzM Oranžs 

3. Daudzstāvu dzīvojamās 
apbūves teritorija 

DzD Gaiši brūns 

4. Jauktas centra apbūves 
teritorija  

JC Sarkani violets  

5. Publiskās apbūves teritorija P Gaiši sarkans  

 

 

 

 

Nosaka ciemu un 
lauku teritorijām 

6. Rūpnieciskās apbūves 
teritorija 

R Violets 

7. Transporta infrastruktūras 
teritorija 

TR Gaiši pelēks 

8. Tehniskās apbūves teritorija TA Pelēks 

9. Dabas un apstādījumu 
teritorija 

DA Spilgti zaļš 

10. Mežu teritorija M Pelēki zaļš 

11. Lauksaimniecības teritorija L Gaiši dzeltens 

12. Ūdeņu teritorija Ū Gaiši zils 

     

25. Teritorijas ar īpašiem noteikumiem to apzīmējumiem un noformējumu skatīt 2. tabulā. 
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Teritorijas ar īpašiem noteikumiem to apzīmējumiem 

2. tabula 

Nr. 
p.k. 

Teritorijas veids Apzīmējums Ieteicamais noformējums 

1. Cita teritorija ar īpašiem noteikumiem TIN1 

 

2. Teritorija, kurai izstrādājams 
lokālplānojums 

TIN2 

 

3. Teritorija, kurai izstrādājams 
detālplānojums 

TIN3 

  

4. Vietējas nozīmes kultūrvēsturiskā un 
dabas teritorija 

TIN4 

 

5. Ainaviski vērtīga teritorija TIN5 

  

6. Vietējas nozīmes lauksaimniecības 
teritorija 

TIN6 

  

7. Nacionālas un vietējas nozīmes 
infrastruktūras attīstības teritorija 

TIN7 

  

 

26. Līnijveida inženiertehniskās apgādes tīkli un to objekti (piemēram, elektropārvades 

līnijas, cauruļvadi, kabeļi, transformatoru punkti, mobilo sakaru torņi), meliorācijas būves un 

ierīces, kā arī vēja elektrostacijas teritorijas plānojumā tiek parādītas kā objekti tajā funkcionālajā 

zonā, kurā tie atrodas. 

27. Lokālplānojuma apbūves noteikumos katrai funkcionālajai zonai nosaka: 

27.1. galvenos izmantošanas veidus, atļautos papildizmantošanas veidus un nepieciešamos 

apbūves parametrus; 

27.2. minimālo jaunveidojamo zemes vienību platību (ja nepieciešams). 

 

5.2. Savrupmāju apbūves teritorija (DzS) 
28. Savrupmāju apbūves teritorija (DzS) – teritorijas izmantošanas veids ciemu teritorijās un 

ārpus ciema teritorijā, kas ietver zemes, ēkas un citas būves vai to daļas izmantošanu brīvi 

stāvošu viena vai divu dzīvokļu dzīvojamo māju, t.sk. dvīņu māju apbūvei, un rindu māju 

apbūvei, kur katra no tām izmantojama vienīgi kā vienas vai vairāku kopā dzīvojošu ģimeņu 

mājoklis, pagalmu un dārzu ierīkošanai, kā arī nepieciešamo palīgēku un būvju izvietošanai.  

29. Atļautā izmantošana:  

29.1. dvīņu māja (divas bloķētas ģimenes dzīvojamās mājas);  

29.2. savrupmāja (vienas vai divu ģimeņu dzīvojamā māja);  
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29.3. rindu mājas;  

29.4. vasarnīca;  

29.5. saimniecības ēka,  

29.6. mazdārziņi (augļu dārzi, sakņu dārzi), 

29.7. vietējas nozīmes mazumtirdzniecības vai pakalpojumu objekts, sabiedriskā iestāde, 

atklāta sporta būve, viesu māja, amatniecība, autotransporta līdzekļu remonts un apkope, 

pārtikas produktu izgatavošanu un pārstrāde utml., ja to paredz lokālplānojums, detālplānojums 

vai veikta publiskās apspriešanas procedūra ar pozitīvu iznākumu, mazumtirdzniecības un 

pakalpojumu objekts,  

30. Savrupmāju apbūves teritorijā var noteikt šādus palīgizmantošanas veidus: 

30.1. saimniecības ēkas, 

30.2. garāža;  

30.3. būve mājlopiem;  

30.4. pirts, 

30.5. dīķis;  

30.6. dzīvoklis;  

30.7. augļu dārzs;  

30.8. siltumnīca; 

30.9. papildizmantošanai nepieciešamās saimniecības ēkas un palīgbūves saimnieciskās 

darbības veikšanai, ar nosacījumu, ka netiek pasliktināti kaimiņu dzīves apstākļus ar trokšņa, 

smaku vai cita veida piesārņojumu. Katrā atsevišķā gadījumā pašvaldība izvērtē potenciālo 

saimniecisko darbības ietekmi un izvirza nosacījumus tās atļaušanai vai aizliegšanai.. 

31. Jaunveidojamās zemes gabalu (pārceļu) minimālā platība: 

31.1. ciema teritorijā – 2500 m2;  

31.2. ārpus ciemu teritorijas 5000 m2 (0,5ha);  

32. inženierinfrastruktūras būvēm – atbilstoši funkcionālajai nepieciešamībai;  

33. Ārpus ciema teritorijas jaunveidojamā zemes īpašuma platība nedrīkst būt mazāka par 

1,5 ha lielu vienlaidu platību, izņemot zemes reformas gaitā likumīgi izveidotos īpašumus. 

34. Zemesgabala minimālā fronte 15 m;  

34.1. Dvīņu mājai – 30 m; 

34.2. Rindu mājas vienam dzīvoklim (blokam) – 7,5 m; 

34.3. Zemesgabala minimālais platums mazstāvu daudzdzīvokļu namiem 15 m, rindu mājas 

vienam dzīvoklim (blokam) – 7,5 m, pārējām izmantošanām – 15 m, izņemot 

inženierinfrastruktūras būves;  
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35. Dzīvojamo ēku skaits uz viena zemes gabala - ciemu teritorijās – viena dzīvojamā ēka;  

lauku teritorijās – vairākas dzīvojamās ēkas, ja katrai no tām tiek paredzēta (piesaistīta 

būvprojektā) zemes gabala minimālā jaunveidojamā platība.  

36. Maksimālais stāvu skaits - 3 stāvi;  

37. Maksimālais apbūves augstums – ēkas kopējais augstums nedrīkst pārsniegt 16 m, noteiktie 

būvju augstumi nav attiecināmi uz atsevišķiem akcentiem, kas nevar pārsniegt 14 m. 

Inženiertehniskās apgādes būvēm pēc funkcionālās nepieciešamības  

38. Uz vienas zemes vienības var izvietot vienu dzīvojamo māju ar palīgēkām; 

39. Būvlaide nedrīkst būt mazāks par 6,0 m, izņemot iedibinātas būvlaides gadījumus. 

Priekšpagalma minimālais dziļums pie maģistrālās ielas, valsts autoceļa vai pagasta ceļa nedrīkst 

būt mazāks par 6,0 m. 

40. Priekšpagalma dziļums no jauna būvējamām pirmsskolas bērnu iestādēm nedrīkst būt 

mazāks par 25 m   

41. Vienā zemes gabalā atļauts būvēt vienu dzīvojamo māju un nepieciešamo skaitu 

saimniecības ēku. Dzīvojamās ēkas galveno fasādi izvieto uz būvlaides. Zemesgabala daļu starp 

būvlaidi un ielas sarkano līniju nedrīkst apbūvēt, izņemot piebraucamos ceļus, gājēju taciņas, 

atļautās stāvvietas, un priekšpagalma labiekārtojumu, t.sk. mazās arhitektoniskās formas. 

42. Saimniecības ēku vai būvi nedrīkst ierīkot priekšpagalmā vai, stūra zemes gadījumā, ārējā 

sānu priekšpagalmā; 

43. Ja ēka vai būve izvietota tieši pie kaimiņa zemesgabala robežas, tad ēkas vai būves sienai, 

kas atrodas uz robežas, jābūt veidotai kā pret ugunsmūrim ar iespēju kaimiņam piebūvēt pie tās 

ēku vai būvi. Tādā gadījumā jumts jāveido ar kritumu uz sava zemes gabala pusi; 

44. Ja ēka vai būve izvietota tuvāk par 3,0 m no kaimiņa zemesgabala robežas, tad Zemes 

gabala īpašniekam jānodrošina lietus notekūdeņu novadīšana virzienā uz savu zemes gabalu. 

45. Minimālais attālums no dzīvojamo telpu logiem līdz saimniecības ēkām blakus 

zemesgabalos nedrīkst būt mazāks par 6,0 m; 

46. Dzīvojamām ēkām jābūt nodrošinātām ar pieslēgumu pie centralizētiem kanalizācijas 

tīkliem, notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm vai hermētiskām izsmeļamajām kanalizācijas 

akām/bedrēm. Nav pieļaujama neattīrītu notekūdeņu infiltrācija gruntī. 

47. Žogu izbūves prasības skatīt nodaļā „Prasības žogiem un prettrokšņa sienām”. 

48. Būvniecība īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un dabas pieminekļu zonās pieļaujama 

tikai atbilstoši teritorijas plānojumam un būvprojektam, kas saskaņots ar reģionālo vides 

pārvaldi un Dabas aizsardzības pārvaldi, kā arī ievērojot citos normatīvajos aktos un dabas 

aizsardzības plānos noteiktos aprobežojumus. 
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49. Prasības savrupmāju teritoriju plānošanai un būvniecībai: 

49.1. Jaunas apbūves teritorijām zemes vienības sadalīšanas gadījumā jāizstrādā 

lokālplānojums vai detālplānojums; 

49.2. Ēku un būvju būvdarbus atļauts uzsākt tikai pēc ceļu (ielu) un inženierkomunikāciju 

izbūves. Zemes gabalam jābūt nodrošinātam vismaz ar elektroapgādes pieslēgumu. Ceļus (ielas) 

un maģistrālās inženierkomunikācijas izbūvē zemes īpašnieks par saviem līdzekļiem. Pašvaldība 

izbūvētos ceļus (ielas) un inženierkomunikācijas var pārņemt savā īpašumā vai apsaimniekošanā 

pēc to izbūves, par to vienojoties ar ceļa (ielas) un inženierkomunikāciju īpašnieku. 

49.3. Veidojot jaunas vienģimenes un divģimeņu māju teritorijas jāparedz neapbūvētas 

labiekārtotas teritorijas apstādījumi, zaļās zonas, alejas un tml.) vai neapbūvētas dabas teritorijas, 

kas neietilpst apbūvētajās teritorijās un ir brīvi pieejamas sabiedrībai. Orientējoši uz 1ha lielu 

teritoriju jāparedz vismaz 0,1 ha labiekārtotas sabiedriskās ārtelpas teritorijas vai dabas 

teritorijas. Šajās teritorijās neietilpst ūdenstilpes, ūdensteces, kā arī ceļu un ielu braucamās daļas. 

50. Autostāvvietu izvietojums: visas autostāvvietas jāizvieto zemesgabalā uz piebraucamā 

ceļa jeb priekšpagalmā, kā arī sānu vai aizmugures pagalmā ar noteikumu, ka:  

50.1.  autostāvvietu platība priekšpagalmā (uz piebraucamā ceļa) nepārsniedz (25)% no 

priekšpagalma platības;  

50.2. piebraucamā ceļa platums nepārsniedz 5,0 m. 

51. Pie pašvaldības autoceļa – 6 metri no vai iedibinātā būvlaide.  

52. Apbūves līnija: no kaimiņa zemes vienības – 4 metri, izņemot 8. nodaļā minētos 

izņēmuma gadījumus.  

53. Esošajās lauksaimniecības un meža zemēs veidojot no 1200 m2 līdz 2000 m2 lielas 

zemes vienības, zemes ierīcības projektā izstrādā plānoto ielu (ceļu), pieslēgumu un meliorācijas 

tīklu shēmas.  

54. Jaunas dzīvojamās ēkas būvdarbus atļauts uzsākt pēc piebraucamā ceļa izbūves.  

 
5.3. Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzM) 
55. Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzM) ir funkcionālā zona ar apbūvi līdz trijiem 

stāviem, ko nosaka, lai nodrošinātu mājokļa funkciju, paredzot atbilstošu infrastruktūru. 

56. Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas galvenais izmantošanas veids ir savrupmāju 

apbūve, rindu māju apbūve un daudzdzīvokļu māju apbūve līdz trijiem stāviem. 

57. Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijā var noteikt šādus papildizmantošanas veidus: 

57.1. publiskā apbūve un teritorijas izmantošana: 

57.1.1. tirdzniecības un pakalpojumu objektu apbūve; 
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57.1.2. tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve; 

57.1.3. izglītības un iestāžu apbūve; 

57.1.4. kultūras iestāžu apbūve; 

57.1.5. sporta būvju apbūve; 

57.1.6. reliģisko organizāciju ēku apbūve; 

57.2. publiskā ārtelpa (ar vai bez labiekārtojuma); 

57.3. papildizmantošanai nepieciešamās saimniecības ēkas un palīgbūves. 

58. Jaunveidojamās zemes vienības minimālā platība – atkarībā no plānotā objekta 

specifikas, bet ne mazāk par 1500 m2, publiskajām ēkām – 600m2; 

59. Maksimālais apbūves blīvums - 40%; 

60. Brīvā zaļā teritorija - 50% līdz 60%, to precizē detālplānojumā vai būvprojektā; 

61. Maksimālais stāvu skaits - 3 stāvi; 

62. Maksimālais apbūves augstums – 12 m.  

63. Būvlaide - ne mazāk par 6m. Iedibinātas būvlaides gadījumā, ir jāievēro iedibinātā 

būvlaide. 

64. Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijās jānodrošina labiekārtota publiskā ārtelpa - 

apstādījumi, rotaļu laukumi, auto stāvvietas iedzīvotāju vajadzībām u.c. objekti. 

65. Sabiedriskā objekta turētājs nodrošina pagalma daļas pie ieejas uzturēšanu kārtībā, ņem 

vērā prasības daudzdzīvokļu ēku apsaimniekošanai, uzturēšanai un pārbūvei, kas noteiktas šajos 

noteikumos. 

66. Daudzdzīvokļu ēkās, sabiedriskos tirdzniecības un pakalpojumu objektos nodrošina 

pieslēgumu centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas tīklam, kur tas iespējams. 

67. Laivu, ceļojuma treileru un kravas automašīnu atklāta novietošana nav atļauta 

priekšpagalmā un ārējā sānpagalmā, izņemot uz piebraucamā ceļa. Nav atļauta traktoru, kā arī 

kravas automašīnu atklāta novietošana priekšpagalmā un ārējā sānpagalmā, ja kravas 

automašīnas svars pārsniedz 2,5 tonnas. 

68. Prasības žogu izbūvei skatīt nodaļā „Prasības žogiem un prettrokšņa sienām”. 

69. Teritorijā jāparedz atkritumu konteineru novietne un 2,5 m plats ceļš piekļūšanai līdz tai. 

Komposta vietu izvietojums – komposta vietu izvietošana nav atļauta priekšpagalmā un ārējā 

sānpagalmā. Komposta vietu izvietošana nav atļauta tuvāk par 1,5 m no kaimiņu zemes vienības 

robežas. Ar sānu, aizmugures vai, ja nepieciešams, abu kaimiņu zemes vienību īpašnieku 

rakstisku piekrišanu, ko viņi apliecina ar parakstiem uz zemes vienības plānojuma lapas, šo 

attālumu drīkst samazināt vai izvietot komposta vietu uz zemes vienības robežas 

70. Mazdārziņos aizliegts izvietot jebkāda veida pagaidu vai pastāvīgas būves. 
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5.4. Publiskās apbūves teritorija (P) 
71. Publiskās apbūves teritorija (P) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu 

komerciālu vai nekomerciālu publiska rakstura iestāžu un objektu izvietošanu, paredzot 

atbilstošu infrastruktūru. 

72. Publiskās apbūves teritorijas galvenie izmantošanas veidi ir: 

72.1. publiskā apbūve un teritorijas izmantošana; 

72.2. labiekārtota publiskā ārtelpa. 

73. Publiskās apbūves teritorijā kā papildizmantošanas veidu var noteikt dzīvojamo apbūvi 

un teritorijas izmantošanu: 

73.1. rindu māju apbūve; 

73.2. daudzdzīvokļu māju apbūve. 

74. Jaunveidojamās zemes vienības minimālā platība – atkarībā no plānotā objekta 

specifikas, bet ne mazāk par 1500 m2 

75. Maksimālais apbūves blīvums - 40% 

76. Brīvā zaļā teritorija - 50% līdz 60%, to precizē detālplānojumā vai būvprojektā. 

77. Maksimālais stāvu skaits - 4 stāvi. 

78. Maksimālais apbūves augstums – 16 m.  

79. Būvlaide - ne mazāk par 6m. Iedibinātas būvlaides gadījumā, ir jāievēro iedibinātā 

būvlaide. 

80. Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijās jānodrošina labiekārtota publiskā ārtelpa - 

apstādījumi, rotaļu laukumi, auto stāvvietas iedzīvotāju vajadzībām u.c. objekti. 

 
5.5. Rūpnieciskās apbūves teritorija (R) 
81. Rūpnieciskās apbūves teritorija (R) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu 

rūpniecības uzņēmumu darbībai un attīstībai nepieciešamo teritorijas organizāciju, 

inženiertehnisko apgādi un transporta infrastruktūru. 

82. Rūpnieciskās apbūves teritorijas galvenie izmantošanas veidi ir: 

82.1. rūpnieciskā apbūve un teritorijas izmantošana; 

82.2. tehniskā apbūve un teritorijas izmantošana; 

82.3. komercapbūves un teritorijas izmantošana; 

82.4. nepieciešamās saimniecības ēkas un palīgbūves. 

83. Rūpnieciskās apbūves teritorijā kā papildizmantošanas veidu var noteikt publisko apbūvi 

un teritorijas izmantošanu: 
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83.1. biroju ēku apbūve; 

83.2. tirdzniecības un pakalpojumu objektu apbūve; 

83.3. aizsardzības un drošības iestāžu apbūve; 

83.4. nepieciešamās saimniecības ēkas un palīgbūves. 

84. Zemes vienības sadalīšanas (apvienošanas) projektā, detālplānojumā vai tehniskajā 

projektā paredz pasākumus apkārtnes (teritoriju, kas atrodas ārpus attiecīgā objekta teritorijas) 

aizsardzībai pret trokšņiem un cita veida piesārņojumu. 

85. Vismaz 5% no zemes vienības platības jāparedz apstādījumiem. 

86. Rūpnieciskās apbūves teritorijas funkcionālo apakšzonu atļautie teritorijas izmantošanas 

veidi ir: 

86.1. R1 apakšzonas - kas ietver zemes, ēkas un citas būves vai to daļas izmantošanu derīgo 

izrakteņu ieguvei, ieguves rūpniecības uzņēmumu darbības nodrošināšanai un nepieciešamās 

apbūves izvietošanai, ietverot karjeru ierīkošanu un renovāciju, ieguves rūpniecības vai 

iežieguves būvju būvniecību (kurām nav ēku pazīmju), noliktavu u.c. nepieciešamo ēku 

būvniecību Pēc izstrādes veicama karjeru rekultivācija, izvēloties optimālāko rekultivācijas veidu 

un racionālāko teritorijas izmantošanu pēc rekultivācijas. 

86.2. Atļautā izmantošana: 

86.2.1. karjers, 

86.2.2. būves (pievedceļi u.c.), kas nepieciešami derīgo izrakteņu ieguvei, citi izmantošanas veidi 

(atskaitot apbūvi), pirms uzsākta derīgo izrakteņu ieguve. 

86.2.3. Pēc derīgo izrakteņu izstrādes teritorija rekultivējama. Rekultivācijas projektā nosaka 

teritorijas turpmāko izmantošanu, izvēloties vienu no sekojošiem veidiem: 

86.2.3.1. Lauksaimniecības teritorija; 

86.2.3.2. Mežu teritorija kas atbilst 86.2.5.punktam; 

86.2.3.3. Ūdeņu teritorijas kas atbilst 86.2.6.punktam; 

86.2.3.4. Rūpniecības apbūves teritorija kas atbilst 86.2.7.punktam 

86.3. Ja licences laukuma robeža sakrīt ar zemes īpašuma robežu, projektā paredz drošības 

zonu, kas nodrošina, ka ieguvi neveic joslā, kas nav mazāka par 50 % no izstrādes kāples 

augstuma, līdz ieguves vietai piegulošajiem zemes īpašumiem.  

86.4. Nav atļauts ierīkot jaunus derīgo izrakteņu karjerus ainaviski vērtīgajās teritorijās 

aizsargājamo ainavu apvidū un pie ainaviskajiem ceļiem visā novada teritorijā. 

87. Smilts, grants karjeru izstrāde veicama atbilstoši LR 02.05.1996. likumam “Par zemes 

dzīlēm” un citiem ar derīgo izrakteņu ieguvi saistīto normatīvo aktu prasībām. 
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88. No jauna veidojamu zemesgabalu (parceļu) minimālā platība: ne mazāk kā 2 ha. 

Inženierinfrastruktūras būvēm – atbilstoši funkcionālajai nepieciešamībai  

89. Pēc derīgo izrakteņu ieguves pabeigšanas, rekultivācija jāuzsāk gada laikā. Projektu 

saskaņo normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Rekultivācijas veidu saskaņo ar pašvaldību. 

90. Atbilstoši Likumam „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” un „Par zemes dzīlēm” 

projektiem, kas paredz derīgo izrakteņu ieguvi 25 hektāru vai lielākā platībā vai kūdras ieguvi 

150 hektāru vai lielākā platībā, jāveic ietekmes uz vidi novērtējums. 

91. Atbilstoši likumam “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” (14.10.1998., ar grozījumiem) un 

„Par zemes dzīlēm” projektiem, kas paredz uzsākt derīgo izrakteņu ieguvi derīgo izrakteņu 

atradnēs, kuru platība ir lielāka par 5 ha, vai kūdras atradnēs, kuru platība ir lielāka par 25 ha, 

neatkarīgi no izstrādei paredzētās platības, derīgo izrakteņu ieguvei pazemes izstrādnēs, derīgo 

izrakteņu ieguvei, bagarējot ezeru vai upi; šādu dziļurbumu ierīkošanai un izmantošanai 

(izņemot urbumus, kas paredzēti inženierģeoloģiskiem pētījumiem un pazemes ūdeņu 

monitoringam) – ģeotermiālie urbumi, urbumi atkritumu glabāšanai, ūdens ieguves urbumi, kuri 

dziļāki par 250 m un ogļūdeņražu izpētes un ieguves urbumi ir nepieciešams sākotnējais 

izvērtējums. 

92. Pirms derīgo izrakteņu ieguves ir jāsaņem normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā zemes 

dzīļu izmantošanas licence vai Bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauja un jāizstrādā 

ieguves projekts, vai arī VVD RVP izsniegtā Dabas resursu lietošanas atļauja. 

93. R2 apakšzonas – teritorijas izmantošanas veids, kas ietver zemes, ēkas un citas būves vai 

to daļas izmantošana vieglās rūpniecības uzņēmumu apbūvei, smagās rūpniecības uzņēmumu 

apbūvei, lauksaimnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūvei, atkritumu apsaimniekošanas un 

pārstrādes uzņēmumu apbūvei, vairumtirdzniecības iestāžu apbūvei, transporta un noliktavu 

uzņēmumu iestāžu apbūvei, arī tādai, kam ir noteiktas sanitārās vai citas aizsargjoslas vai īpašas 

prasības transportam. 

94. R2 – Rūpniecības apbūves teritorijas ciemos – galvenais izmantošanas veids ir: 

94.1.1. vieglās rūpniecības uzņēmumu apbūve  

94.1.2. lauksaimnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve  

94.1.3. atkritumu apsaimniekošana  

95. Rūpniecības teritorijās nav atļauta dzīvojamā apbūve. 

96. Zemes vienības minimālo platību nosaka atkarībā no plānotā objekta specifikas. 

97. Zemes vienības maksimālais apbūves blīvums nedrīkst pārsniegt 50-65 %. 
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98. Zemes vienības minimālā brīvā (zaļā) teritorija tiek noteikta detālplānojumā vai attiecīgā 

objekta ģenerālplānā, vadoties pēc paredzētās saimnieciskās darbības un atbilstošiem 

būvnormatīviem, bet ne mazāka par 5% no zemes vienības platības. 

99. Maksimālais stāvu skaits 3 un būvju augstumu 16 m, izņemot ražošanas tehnoloģisko 

procesu nodrošināšanai nepieciešamās konstrukcijas un inženiertehniskās būves – masti, 

antenas, dūmeņi u.tml. 

100. Starp rūpniecības objektiem un dzīvojamās apbūves teritorijām paredz buferzonu un 

atbilstoši izplāno ceļu un ielu tīklu, lai mazinātu transporta negatīvo ietekmi uz dzīvojamām 

teritorijām. 

101. Ražošanas apbūves teritorijās vizuālās informācijas (norādes, reklāmas stendi) dizains un 

izvietošana saskaņojama ar Vārkavas novada pašvaldības būvvaldi. 

102. Pie ielām un ceļiem izvietotu iekārtu un ēku teritorijās priekšpagalmā un ārējā 

sānpagalmā aizliegti atklāti uzglabāšanas laukumi; 

103. Esošo un bijušo ražošanas teritoriju ievērojamu pārmaiņu gadījumā Vārkavas novada 

pašvaldība var pieprasīt izstrādāt lokālplānojumu vai detālplānojumu. 

104. Tām ražošanas objektu apbūves teritorijām, kur plānota rūpnieciskā ražošana, kas var 

būtiski ietekmēt un degradēt vidi, Vārkavas novada pašvaldība var pieprasīt izstrādāt ietekmes 

uz vidi novērtējumu un vai veikt būves sabiedrisko apspriešanu. 

105. Atkarībā no katras objekta specifikas, pašvaldība var izvirzīt citas prasības un 

nosacījumus. 

 

5.6. Transporta infrastruktūras teritorija (TR) 
106. Transporta infrastruktūras teritorija (TR) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu 

visu veidu transportlīdzekļu un gājēju satiksmei nepieciešamo infrastruktūru, kā arī lai 

nodrošinātu uzņēmumu darbību un attīstībai nepieciešamo teritorijas organizāciju un 

inženiertehnisko apgādi. 

107. Transporta infrastruktūras teritorijas galvenie izmantošanas veidi ir: 

107.1. Teritorijas izmantojamas ceļiem, ielām, ar satiksmi saistītas infrastruktūras (tilti, pārvadi 

automašīnu stāvvietas, sabiedriskā transporta pieturas) izbūvei, uzturēšanai un attīstībai. 

Lidlauks, pie nosacījuma, ja izstrādātajā Ietekmes uz vidi novērtējumā ir sniegts pozitīvs 

lēmums. 

107.2. Autotransporta, velosipēdu, gājēju un satiksmes apkalpes būves: ielas, valsts un 

pašvaldības ceļi, mežsaimniecības ceļi, gājēju un velosipēdistu celiņi, autobusu pieturas, īslaicīgas 

apstāšanās stāvlaukumi, tilti. 
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107.3. Inženierkomunikācijas izvieto galvenokārt starp brauktuvi un sarkano līniju vai ceļa 

zemes nodalījuma joslas robežu. Uz valsts autoceļiem inženierkomunikācijas izvieto galvenokārt 

ārpus ceļu zemes nodalījuma joslas robežām. 

108. Transporta infrastruktūras teritorijā papildizmantošanas veidus ar ceļu funkciju saistīti 

pakalpojumu objekti, komunikāciju objekti. 

109. Minimālā zemes vienības platība atbilstoši normatīvo aktu prasībām un funkcionālajai 

nepieciešamībai. 

110. Aizsargjoslas ap valsts un pašvaldības autoceļiem: 

110.1. Teritoriju izmantošanā pie valsts autoceļiem jāievēro ceļu zemes nodalījuma joslas. 

110.2. Jebkura darbība valsts autoceļu aizsardzības joslā gan ciemos, gan lauku teritorijā ir 

jāsaskaņo VAS „Latvijas Valsts ceļi”. 

110.3. Pašvaldības ceļiem noteiktas aizsargjoslas 30 metru attālumā no ceļa ass; 

110.4. Lauku teritorijā ēkas un būves pēc iespējas izvieto ārpus pašvaldības ceļa aizsargjoslas. Ja 

būvvalde nosaka savādāk un ja ievēroti citi normatīvi, tās var izvietot aizsargjoslā, bet ne tuvāk 

ceļam par ceļa zemes nodalījuma joslas robežu. 

110.5. Apbūvi, koku ciršanu un stādīšanu, materiālu ilgstošu uzglabāšanu (ilgāk par 1 mēnesi) 

vai citu saimniecisko darbību, kas var ietekmēt redzamību vai pašvaldības ceļa stāvokli, 

pašvaldību autoceļu aizsargjoslā saskaņo ar Vārkavas novada pašvaldību un VAS „Latvijas 

Valsts ceļi”, jāizliek atbilstošas ceļazīmes. 

110.6. Pašvaldību autoceļu aizsargjoslu apsaimniekošanai izdod atsevišķus noteikumus. Līdz 

noteikumu izdošanai, aizsargjoslās spēkā ir šo Noteikumu prasības apstādījumu ierīkošanai 

prasības. 

111. Prasības ielu (ceļu) izbūvei un rekonstrukcijai ir jaunas jebkuras nozīmes ielas (ceļa) 

būvniecībai izstrādā lokālplānojumu, detālplānojumu (sarkano līniju projektu, ceļa zemes 

nodalījuma projektu), zemes ierīcības projektu vai tehnisko projektu. 

111.1. Pamata attālumus starp ielu sarkanajām līnijām nosaka atbilstoši ielu klasifikācijai un 

saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, t.sk. LBN 201–10 „Būvju ugunsdrošība”, piebrauktuvēm 

un caurbrauktuvēm ugunsdzēsības un glābšanas tehnikai. 

111.2. Zemes īpašumu īpašniekiem atļauts izbūvēt grāvjus ūdens novadīšanai un 

caurvadīšanai sava zemes īpašuma robežās gar ceļiem un ielām. 

111.3. Pašvaldības pilnvarotai institūcijai ir tiesības pārbūvēt un ierīkot koplietošanas grāvjus 

privātos zemes īpašumos, kā arī veikt to apkopi, savlaicīgi informējot par to zemes īpašuma 

īpašnieku. 
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111.4. Ielas, ceļus un pārejas projektē un izbūvē tā, lai nodrošinātu vides pieejamību cilvēkiem 

ar īpašām vajadzībām. 

111.5. Jaunu atsevišķu objektu un apbūves teritoriju sasaisti ar valsts autoceļiem veido, 

ievērojot “pakāpeniskuma” principu, – plāno šo teritoriju piesaisti vispirms pašvaldības 

autoceļiem ar turpmāku izeju uz valsts autoceļiem. Jaunus ielu pieslēgumus vēlams veidot tikai 

pie tādas pašas kategorijas ielas vai ielas, kas ir vienu kategoriju augstāka vai zemāka, atbilstoši 

teritorijas plānojumā dotajai ielu klasifikācijai. 

111.6. Jaunbūvējamiem apkalpes objektiem vēlams izveidot apvienotu piebrauktuvi, lai 

samazinātu krustojumu skaitu. 

111.7. Jebkuras nozīmes ielu, kā arī laukumu, atklātu autostāvvietu un ietvju klātnes iesedz ar 

cieto segumu. 

111.8. Servisa objektus drīkst būvēt tikai pie ceļiem, kur noteikts ātruma ierobežojums 50 

km/h, bez tiešiem pieslēgumiem valsts Reģionālajam autoceļam. Ārpus šādiem ātruma 

ierobežojumiem servisa objektu būvniecība jāsaskaņo ar Satiksmes ministriju. Cita veida jauna 

apbūve veidojama pietiekamā attālumā no ceļiem, lai neprasītu papildus aizsardzības pasākumus 

un ievērojtu šo Noteikumu prasības. 

111.9. Jaunas apbūves teritorijas jāizvieto tādā attālumā no autoceļiem, kas neprasa tehniskus 

risinājumus to aizsardzībai pret autotransporta radīto troksni, izplūdes gāzēm un putekļiem. 

Izstrādājot būvprojektus, jāņem vērā 2014.gada 1.janvāra MK noteikums Nr.16 „Trokšņa 

novēršanas kārtība”. 

111.10. Izstrādājot lokālplānojumus, detālplānojumus, zemes ierīcības projektus un 

būvprojektus, par pamatu jāņem šādi ceļu zemes nodalījuma joslu platumi: savienojošiem 

ceļiem: 15,5 m, pievedceļiem: no 12,5 m līdz 14,5 m. 

111.11. Izstrādājot lokālplānojumus, detālplānojumus, zemes ierīcības projektus un 

būvprojektus jāņem vērā „pakāpeniskuma” princips teritoriju pieslēgšanai valsts autoceļu tīklam, 

ņemot vērā LVS 190–3 „Ceļu vienlīmeņa mezgli” un LVS 190–4 „Vairāklīmeņu ceļu mezgli” 

attiecīgajās tabulās – 0.2. „Ceļu klasifikācija” un .”Projektēšanas un ekspluatācijas prasības” 

definēto minimumu. 

 
5.7. Tehniskās apbūves teritorija (TA) 
112. Tehniskās apbūves teritorija (TA) ir teritorijas izmantošanas veids, kas ietver zemes, ēkas 

un citas būves vai to daļas izmantošanu industriāla rakstura, inženiertehniskās infrastruktūras, 

transporta infrastruktūras, energoapgādes uzņēmumu apbūve objektu apbūvei, kuru primārā 

funkcija nav smagā rūpnieciskā ražošana.  
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113. Atļautā izmantošana: 

113.1. noliktava, 

113.2. sabiedriskā garāža, 

113.3. stāvvieta, 

113.4. industriālos un tehnoloģiskos parkus, 

113.5. tirdzniecības un pakalpojumu iestādes, 

113.6. vieglās rūpniecības uzņēmumi 

113.7. inženierkomunikāciju objekti un tīkli (šajās teritorijās ietilpst arī publiskā mobilo 

elektronisko sakaru tīkla iekārtas un ar to saistītās inženierkomunikācijas), 

113.8. hidrotehniska būve, 

113.9. tehniskās apkopes stacija, 

113.10. ugunsdzēsēju depo, 

113.11. autoservisa pakalpojumu objekts, 

113.12. darījumu iestāde, 

113.13. degvielas un gāzes uzpildes stacija, 

113.14. atklāta uzglabāšana, 

113.15. komunālo uzņēmumu un iestādes 

113.16. atkritumu apsaimniekošanas un pārstrādes uzņēmumu apbūve. 

114. Palīgizmantošana: 

114.1. mazumtirdzniecības un pakalpojumu objekts 

114.2. birojus, finanšu iestādes 

114.3. saimniecības ēka, 

114.4. dzīvoklis, 

114.5. biroja ēka, 

114.6. administratīvā  

115. Jaunveidojamu zemesgabalu (parceļu) minimālā platība atbilstoši funkcionālajai 

nepieciešamībai 

116. Zemesgabala (parceles) minimālā fronte 15m; 

117. Maksimālais stāvu skaits un augstums 3 stāvi; 

118. Apbūves maksimālais augstums 16 m, izņemot ražošanas tehnoloģisko procesu 

nodrošināšanai nepieciešamās konstrukcijas un inženiertehniskās būves – masti, antenas, 

dūmeņi u.tml 

119. Zemesgabala maksimālais apbūves blīvums 50%; 

120. Zemesgabala minimālā brīvā teritorija ne mazāka kā 30%; 
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121. Priekšpagalma minimālais dziļums (būvlaide) nedrīkst būt mazāks par 6 m, izņemot 

iedibinātas būvlaides gadījumus. 

122. Priekšpagalma minimālais dziļums pie maģistrālās ielas, valsts autoceļa vai pagasta ceļa 

nedrīkst būt mazāks par 8 m, izņemot iedibinātas būvlaides gadījumus. 

123. Sānpagalma minimālais platums un attālums līdz zemes vienības aizmugures robežai 6m; 

124. Atklāta uzglabāšana nav atļauta priekšpagalmā un ārējā sānpagalmā, teritorija jānožogo 

ar nepārtrauktu un necaurredzamu žogu; 

125. Inženiertehniskās infrastruktūras (vadu, kabeļu, trašu) teritorijas nosaka, atbilstoši 

attiecīgo aizsargjoslu platumam. Citām būvēm nepieciešamās teritorijas nosaka, atbilstoši 

funkcionālajai nepieciešamībai, ņemot vērā aizsargjoslas. 

126. Ārpus inženiertehniskās infrastruktūras teritorijām, ja nepieciešams, būvju izvietojumu, 

aizsargjoslas, pasākumus aizsardzībai pret trokšņiem un cita veida piesārņojumu un citas 

prasības nosaka zemes vienības detālplānojumā vai būvprojektā. 

127. 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 jaunizveidotajiem 

inženiertīkliem. Plānojot elektroapgādes objektu un elektroietaišu izvietojumu jāparedz to 

netraucēta (ārpus iežogotām teritorijām) transporta piekļūšanas iespējas. Nav pieļaujama apbūve 

energoapgādes objektu aizsargjoslās. Elektroietaišu projektēšana un būvniecība jāveic 

atbilstoši10.11.2010. MK noteikumiem Nr. 1024 „Elektroenerģijas pārvades un sadales būvju 

būvniecības kārtība”. 

 

5.8. Dabas un apstādījumu teritorija (DA) 
128. Dabas un apstādījumu teritorija (DA) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu 

rekreācijas, sporta, tūrisma, kvalitatīvas dabas un kultūrvides un līdzīgu funkciju īstenošanu 

dabas vai daļēji pārveidotās dabas teritorijās, ietverot ar attiecīgo funkciju saistītās ēkas un 

inženierbūves. 

129. Dabas un apstādījumu teritorijas galvenie izmantošanas veidi ir: 

129.1. publiskā ārtelpa (ar vai bez labiekārtojuma); 

129.2.  mežs īpaši aizsargājamās dabas teritorijās. 

129.3. nepieciešamās saimniecības ēkas un palīgbūves. 

130. Dabas un apstādījumu teritorijā var noteikt šādus papildizmantošanas veidus: 

130.1. publiskā apbūve un teritorijas izmantošana: 
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130.1.1. tirdzniecības un pakalpojumu objektu apbūve; 

130.1.2. kultūras iestāžu apbūve; 

130.1.3. sporta būvju apbūve; 

130.1.4. tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve; 

130.1.5. dārza māju apbūve. 

130.1.6. papildizmantošanai nepieciešamās saimniecības ēkas un palīgbūves. 

130.2. DA1 apakšzona – kapsētas - galvenais izmantošanas veids ir publiskā ārtelpa ar 

labiekārtojumu: 

130.2.1. Kapsētu teritorijas izmantošana: 

130.2.2. apbedījumu ierīkošana - apbedījumi, kapu kopas; 

130.2.3. kapsētas žogs, apbedījumu žogi, dzīvžogi; 

130.2.4. pieminekļi, plāksnes, piemiņas akmeņi, vāzes; soliņi, lūgšanu vietas; 

130.2.5. apbedīšanas ceremoniālo ēku apbūve kapliča, zvanu tornis.; 

130.2.6. publiskas labierīcības; 

130.2.7. autostāvvieta; 

130.2.8. saimniecības ēkas un būves; 

130.2.9. atkritumu savākšanas laukumi. 

130.2.10.  inženierkomunikāciju un labiekārtojuma infrastruktūra (soliņi, ietves, 

autostāvvieta, atkritumu tvertnes izbūve, ūdens ņemšanas vieta, aka). 

130.3. DA2 apakšzona –teritorijas izmantošanas veids, kas ietver publiski pieejamas zaļumu 

teritorijas blīvi apdzīvotās vietās, kurām ir nepieciešama kā, piemēram, dabiskas palieņu 

pļavas, pludmales un ūdensmalas bez apbūves, bet neietver nekādu ēku un būvju 

būvniecību vai teritorijas labiekārtojumu. 

130.4. Atļautā izmantošana 

130.4.1. Meža apsaimniekošana 

130.4.2. Lauksaimnieciska izmantošana 

130.4.3. Aktīvās atpūtas objekti un ar to saistītā infrastruktūra (t.sk. laivu un inventāra 

novietne) 

130.5. Palīgizmantošanai inženiertehniskie tīkli un būves; 

130.6. Jaunveidojamu zemesgabalu (parceļu) minimālā platība pēc funkcionālās 

nepieciešamības; 

130.7. Teritorijā pieļaujama mazo arhitektūras formu būve, atbilstoši teritorijas izmantošanas 

nozīmei; 

130.8. Veicot būvniecību, maksimāli saglabājama dabiskā veģetācija un reljefs 
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130.9. Brīvdabas atpūtas vietās, kur paredzama pastāvīga apmeklētāju plūsma, papildus ievēro: 

130.10. nodrošina ar nepieciešamajām publiskajām tualetēm, atkritumu tvertnēm, autostāvvietu 

un labiekārtojuma elementiem. 

130.11. Īslaicīgas lietošanas un sezonas rakstura būves nojauc vai aizved no teritorijas to 

īpašnieki. 

 

5.9. Mežu teritorija (M) 
131. Mežu teritorijas (M) noteiktas ar mērķi noteikt meža ekosistēmai atbilstošu teritorijas 

izmantošanu - meža apsaimniekošanu, ekonomisko un sociālo labumu gūšanu no meža 

(kokmateriālu sagatavošanu, medniecību, ogošanu, sēņošanu, pastaigas) un dabas aizsardzību.  

132. Zonā iekļautas Meža likumā definētās meža zemes - mežs visās tā attīstības stadijās, 

zeme zem meža infrastruktūras objektiem, kā arī mežā ietilpstošie un tam piegulošie 

pārplūstošie klajumi, purvi un lauces, kā arī apmežojamās lauksaimniecībā izmantojamās zemes. 

133. Plānotās izmantošanas kartēs funkcionālā zona „Mežu teritorija” (M) ir attēlota atbilstoši 

topogrāfiskajai kartei ar mēroga noteiktību 1: 10 000, un ir pamats meža zemju robežu, līdz ar to 

funkcionālās zonas robežu, precizēšanai. Robežas precizē zemes ierīcības projektos, zemes 

robežu plānos, zemes robežu apgrūtinājumu plānos, augstas detalizācijas topogrāfiskajās kartēs, 

u.tml.. Precizējumi nav teritorijas plānojuma grozījumi. 

134. Mežu teritorijas galvenie izmantošanas veidi ir:  

134.1. mežsaimnieciska izmantošana meža apsaimniekošana saskaņā ar Meža likumu un citiem 

meža nozares normatīvajiem aktiem, dabas aizsardzības plāniem un individuālajiem meža 

apsaimniekošanas plāniem 

134.2. mežs īpaši aizsargājamās dabas teritorijās; 

134.3. publiskā ārtelpa (ar vai bez labiekārtojuma): ūdeņu krastmalu, pļavu un palieņu 

saglabāšana un kopšana. 

134.4. nepieciešamās saimniecības ēkas un palīgbūves. 

135. Mežu teritorijā var noteikt šādus papildizmantošanas veidus: 

135.1. Meža infrastruktūras ierīkošana, izbūve, rekonstrukcija un remonts (ceļu, meliorācijas 

grāvju, inženierkomunikācijas) meža apsaimniekošanas un aizsardzības vajadzībām. 

135.2. Mežaparka ierīkošana un kopšana: dabas aizsardzības infrastruktūras ierīkošana un 

izbūve (celiņš, laipa, norāde, skatu tornis un platforma, lapene, soliņš, utt.);  

135.3. Brīvdabas atpūtas vietas ierīkošana: piebrauktuve, transportlīdzekļu stāvvieta, gājēju un 

veloceliņš; ugunskura vieta, telšu vieta, atkritumu urnas, peldvieta, utt.. 
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135.4. Labiekārtots publisks laukums, kas piemērots dažādu publisku pasākumu un norišu 

organizēšanai (sporta laukums, spēļu laukums, daudzfunkcionāls laukums, utt.).  

135.5. Trase ar cieto vai mīksto segumu, tribīnes, utt.  

135.6. Lauksaimnieciska izmantošana – meža nekoksnes vērtību audzēšana lielās platībās 

(tostarp purvu teritorijās) pie nosacījuma, ja tā nepasliktina apkārtējo meža ekosistēmu 

un neierobežo meža apsaimniekošanu meža zemēs.  

135.7. Medību saimniecība, savvaļas dzīvnieku dārzs.  

136. Papildizmantošanas veidi ar nosacījumu, ja tie nepasliktina apkārtējo meža ekosistēmu un 

neierobežo meža apsaimniekošanu meža zemēs, ir: 

136.1. Derīgo izrakteņu ieguve un ar to saistītās būves;  

136.2. Lauksaimnieciska izmantošana:  

136.2.1. Viensēta; 

136.2.2.  Zivsaimniecība; 

136.3. Viesu nams un tamlīdzīgi tūristu un atpūtas objekti. 

136.4. Valsts pārvaldes iestāde, uzņēmuma birojs. 

136.5. Pieaugušo izglītības iestāde, zinātniskās pētniecības iestāde. 

136.6. Sporta būves.  

136.7. Veselības un sociālās rehabilitācijas iestāde.  

136.8. Kapsēta (t.sk. dzīvnieku kapsētu) ar kapsētām saistītās ēkas un būves, izņemot valsts 

mežos.  

137. Palīgizmantošana publiskām ēkām un būvēm: auto stāvlaukums. 

138. Zemes vienību veidošana:  

138.1. Pēc iespējas saglabā esošās zemes vienības.  

138.2. Jaunu zemes vienību minimālā platība – 2 ha.  

138.3. Papildizmantošanai atļauts nodalīt zemes vienības ar minimālo platību 0,5 ha.  

139. Papildizmantošanu apbūves noteikumi:  

139.1. Maksimālais apbūves laukums – 2000 m2.  

139.2. Maksimālais ēku stāvu skaits – 2 stāvi un mansards vai 2,5 stāvi.  

139.3. Būvju maksimālais augstums – 12 metri, izņemot novērošanas un ugunsdzēsības torņus.  

139.4. Būvlaide:  

139.4.1. Valsts autoceļa aizsargjoslas robeža;  

139.4.2. No pašvaldības autoceļa – 10 metri;  

139.4.3. No komersanta ceļa – 6 metri.  

139.5. Minimālā zemes vienības fronte: 20 metri.  
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139.6. Apbūves līnija: no kaimiņa zemes vienības – 4 metri, izņemot 2.10.nodaļā minētos 

izņēmuma gadījumus.  

139.7. Jaunas dzīvojamās ēkas būvdarbus atļauts uzsākt pēc piebraucamā ceļa izbūves. 

139.8. Nodrošina meliorācijas sistēmu nepasliktināšanos.  

140. Meža zemes atļauts transformēt uz citu izmantošanas veidu, izņemot meža zemes 

aizsargājamās teritorijās. Īpaši aizsargājamo mežu teritorijas ir apsaimniekojamas saskaņā ar 

2010. gada 10. marta Ministru kabineta noteikumiem Nr. 264 „Īpaši aizsargājamo dabas 

teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi ” 

141. Saskaņā ar Aizsargjoslu likumu, aizsargjoslas ir noteiktas ap purviem . 

142. Veicot kailcirti meža zemēs, kas robežojas ar apbūvi, meža ciršanas plānu saskaņo ar 

novada būvvaldi. Ainavas aizsardzībai ap vēsturiskajām viensētām vēlams saglabāt meža joslu.  

143. Informācijai: Tekstuālā informācija par meža resursu stāvokli gan pagastu, gan valsts 

līmenī ir pieejama Valsts meža dienesta sagatavotajā kompaktdiskā, kura saturs ir ievietots Valsts 

meža dienesta mājas lapā www.vmd.gov.lv sadaļā Meža inventarizācija 

(http://www.vmd.gov.lv/?sadala=762 ). 

 

 

5.10. Lauksaimniecības teritorija (L) 
144. Lauksaimniecības teritorija (L) ir noteiktas, lai vēsturiskajos ciemos, kuriem teritorijas 

plānojumā nav piešķirts ciema statuss un nav noteikta ciema robeža, atļautu turpināt esošo 

blīvas apbūves teritorijas izmantošanu un apbūvi, kas atšķiras no pārējām lauksaimniecības 

zemēm ar zemes vienību veidošanas, ēku un būvju rekonstrukcijas un teritorijas 

apsaimniekošanas kārtību.  

145. Lauksaimniecības teritorijas galvenie izmantošanas veidi ir: 

145.1. Lauksaimnieciska izmantošana: lauksaimniecības un zivsaimniecības nedzīvojamo ēku 

un būvju būvniecība lauksaimnieciskās izmantošanas funkciju nodrošināšanai.  

145.2. Mežsaimnieciska izmantošana. 

145.3. Reliģisko organizāciju apbūve: kulta celtne, reliģijas izglītības iestāde, draudzes 

dzīvojamā māja un saimniecības ēkas.  

145.4. Dzīvojamo māju apbūve:  

145.4.1. Savrupmāju apbūve: dzīvokļu māja līdz četriem dzīvokļiem.  

145.4.2. Daudzdzīvokļu māju apbūve: daudzdzīvokļu mājas līdz 2 stāviem.  
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145.4.3. Viensētu apbūve: Viensētas ierīkošana un nepieciešamo dzīvojamo un 

nedzīvojamo ēku un būvju būvniecība. 

145.4.4. Vasarnīcas un dārza mājas.  

145.5. Speciālās un vispārējās izglītības iestādes, zinātniskās pētniecības iestāde, pieaugušo 

izglītības iestāde.  

145.6.  Kultūras nams, tautas nams, bibliotēka. 

145.7.  Daudzfunkcionālu ēku būvniecība.  

145.8.  Biroju ēku apbūve. 

145.9.  Vietējas nozīmes Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objekts.  

145.10. Sociālo pakalpojumu iestāde. 

145.11. Viesu māja, lauku tūrisma māja, ēkas un būves tūrisma un atpūtas pakalpojumu 

sniegšanai.  

145.12.  Labiekārtota publiskā ārtelpa: Apstādījumu stādīšana, kopšana un labiekārtošana.  

145.13.  Publiskā ārtelpa bez labiekārtojuma: ūdeņu krastmalu, pļavu un palieņu saglabāšana un 

kopšana.  

146. Papildizmantošanas veidi ir:  

146.1.  Ģimenes ārsta un speciālista ārsta prakses vieta.  

146.2.  Veterinārārsta prakses vieta.  

146.3.  Sporta iestādes, sporta laukumi.  

146.4.  Ražošanas uzņēmums ar nelielu ietekmi vidē, mazais ražošanas uzņēmums.  

147. Palīgizmantošanas veidi:  

148.  Dzīvojamai un publiskai apbūvei, izglītības un zinātnes iestāžu apbūvei un sociālo 

pakalpojumu iestāžu apbūvei:  

148.1. Augļu un sakņu dārzs;  

148.2. Siltumnīca;  

148.3. Saimniecības ēkas un nojumes, kas ir garāža, telpas individuālai komercdarbības, 

mājražošanai, ģimenes atpūtas būve, tehnikas novietne, būve mājlopiem;  

148.4. Biroja ēka;  

148.5. Auto stāvlaukums.  

148.6. Reliģisko organizāciju apbūve: saimniecības ēkas un nojumes, kas ir garāža, atpūtas būve, 

tehnikas novietne, būve mājlopiem.  
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149. Ražošanas uzņēmumu apbūvei:  

149.1. Nedzīvojamās ēkas un būves; 

149.2. Inženierapgādes objekts, noliktava, tehniskā apbūve; 

149.3. Atpūtas ēka; 

149.4.  Biroju ēka. 

149.5. Labiekārtotai publiskai ārtelpai: auto stāvlaukums.  

150. Zemes vienību veidošanas noteikumi:  

150.1. Saglabā esošās zemes vienības.  

150.2. Jaunu zemes vienību minimālā platība – 2 ha, izņemot teritorijās, kur zemes vienības 

apkārtnē ir raksturīgas ar mazākām platībām, atļauts dalīt līdzvērtīgās platībās, bet ne mazākās 

par 0,5 ha.  

150.3. Minimālā zemes vienības fronte:  

150.3.1. dzīvojamai apbūvei – 20 metri;  

150.3.2. publiskajai un ražošanas apbūvei – 30 metri.  

150.4. Būvlaide: iedibinātā būvlaide vai valsts autoceļa aizsargjoslas robeža, ja ar VAS „Latvijas 

Valsts ceļi” nav saskaņots mazāks attālums. Pie pašvaldības autoceļa – 10 metri vai iedibinātā 

būvlaide.  

150.5. Apbūves līnija: no kaimiņa zemes vienības – 4 metri.  

151.  Apbūves noteikumi:  

151.1. Maksimālais apbūves blīvums – 30%.  

151.2. Minimālā brīvā teritorija – 50%.  

151.3. Būvju maksimālais augstums un maksimālais stāvu skaits:  

151.3.1. Reliģisko organizāciju apbūvei – bez ierobežojuma;  

151.3.2. Pārējām ēkām – 12 metri, 2 stāvi un mansards vai 2,5 stāvi.  

152. Zemes vienības lauku apbūves teritorijās izmanto un apbūvē, ievērojot šādus 

noteikumus:  

152.1. Jaunas dzīvojamās ēkas būvdarbus atļauts uzsākt pēc piebraucamā ceļa izbūves.  

152.2. Stūra zemes vienībās sānpagalmu un priekšpagalmu apbūvē un labiekārtošanā, ievēro 

ceļu krustojumu pārredzamības prasības.  

152.3. Nodrošina meliorācijas sistēmu nepasliktināšanos gar valsts un pašvaldības ceļiem.  

153. Plānotās izmantošanas kartēs funkcionālā zona lauksaimniecības zemes ir attēlota 

atbilstoši topogrāfiskajai kartei ar mēroga noteiktību 1: 10 000. Zonas robežas nosaka pēc zemes 

ierīcības projekta, zemes robežu plāna, meliorācijas sistēmu plāna, zemes robežu apgrūtinājumu 
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plāna, augstas detalizācijas topogrāfiskās kartes, u.tml.. Precizējumi nav teritorijas plānojuma 

grozījumi.  

154. Galvenie teritorijas izmantošanas veidi ir:  

154.1. Lauksaimniecība un zivsaimniecība:  

154.1.1. Viensētu apbūve: viensētas ierīkošana un nepieciešamo dzīvojamo un 

saimniecības ēku un būvju būvniecība;  

154.1.2. Lauksaimnieciskā izmantošana: nedzīvojamo ēku un būvju būvniecība 

lauksaimniecības produkcijas ražošanai;  

154.1.3.  Zivsaimniecība, t.sk. meliorācijas sistēmu un būvju ierīkošana un izbūve, dīķu 

un polderu ierīkošana un izbūve.  

154.2. Publiskā ārtelpa bez labiekārtojuma: dabisku pludmaļu, ūdensmalu, pļavu un palieņu 

saglabāšana un kopšana.  

155. Papildizmantošanas veidi ir:  

155.1. Ražošanas uzņēmums ar nelielu ietekmi vidē:  

155.1.1. Tekstilizstrādājumu, apģērbu un ādas izstrādājumu ražošanas uzņēmumi;  

155.1.2.  Pārtikas ražošanas un pārstrādes uzņēmumi;  

155.1.3.  Kokapstrādes uzņēmumi, u.tml.  

155.2. Derīgo izrakteņu ieguve un ar to saistītās būves; 

155.2.1. Karjeru ierīkošana un renovācija;  

155.2.2. Ieguves rūpniecības vai iežieguves būvju būvniecība;  

155.2.3. Noliktavu u.c. nepieciešamo ēku būvniecība, utt.  

155.3. Energoapgādes uzņēmumu apbūve: vēja elektrostacija, vēja elektrostaciju parks, 

koģenerācijas stacija, utt.  

155.4. Labiekārtota publiskā ārtelpa: dārzi, apstādījumi, mežaparki, atpūtas vietas pie ūdens, 

brīvdabas sporta laukumi.  

155.5. Kapsētas (t.sk. dzīvnieku kapsētas) un ar kapsētām saistīto ēku un būvju būvniecība. 

155.6. Apmežoto lauksaimniecības zemju mežsaimnieciska izmantošana.  

155.7. Izglītības un zinātnes iestāde.  

155.8. Kultūras iestāde.  

155.9. Sporta ēkas un būves.  

155.10. Daudzfunkcionāla ēka.  

155.11. Biroju ēku apbūve:  

155.11.1. Uzņēmumu, valsts un pašvaldības iestāžu administrācijas telpas;  

155.11.2. Sakaru nodaļas;  
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155.11.3. Biedrību un nodibinājumu telpas.  

155.12. Vietējas nozīmes tirdzniecības un/vai pakalpojumu objekts.  

155.13. Degvielas uzpildes stacija.  

155.14. Sociālo pakalpojumu iestāde.  

155.15. Tūristu un atpūtas iestāde. 

155.16. Dzīvnieku aprūpes iestāde. 

155.17. Reliģisko organizāciju apbūve.  

156. Palīgizmantošana: Nedzīvojamās būves un inženierbūves galvenās un 

papildizmantošanas nodrošināšanai.  

157. Zemes vienību veidošanas noteikumi:  

157.1. Jaunu zemes vienību minimālā platība – 2 ha.  

157.2. Ja vēlas dalīt mazākās zemes vienībās, izstrādā detālplānojumu, kurā precizē apbūves 

funkcionālo zonu vai zonas. Zemes vienības platību nosaka ne mazāku kā 1200 m2. 

157.3. Minimālā zemes vienības fronte: 30 metri.  

157.4. Būvlaide: iedibinātā būvlaide vai valsts autoceļa aizsargjoslas robeža, ja ar VAS „Latvijas 

Valsts ceļi” nav saskaņots mazāks attālums. Pie pašvaldības autoceļa – 10 metri vai iedibinātā 

būvlaide.  

157.5. Apbūves līnija: no kaimiņa zemes vienības – 4 metri, izņemot 2.10.nodaļā minētos 

izņēmuma gadījumus.  

158.  Apbūves noteikumi:  

158.1. Maksimālais apbūves blīvums – 30%.  

158.2. Minimālā brīvā teritorija – 50%.  

158.3. Ēku maksimālais augstums:  

158.3.1. Reliģisko organizāciju apbūvei – bez ierobežojuma;  

158.3.2.  Pārējām ēkām – 12 metri;  

158.3.3. Ražošanas un tehniskai apbūvei ēkām – 18 metri.  

158.4. Maksimālais ēku stāvu skaits:  

158.4.1. Reliģisko organizāciju apbūvei un ražošanas un tehniskai apbūvei – bez 

ierobežojumiem;  

158.4.2.  Pārējai apbūvei - 3 stāvi.  

159. Zemes vienības izmanto un apbūvē, ievērojot, ka  

159.1. Mainot galvenās izmantošanas un papildizmantošanas veidus vienu otrā, saskaņojot ar 

būvvaldi; 
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159.2. Jaunu rūpniecības, tehniskās apbūves, publisko ēku un dzīvojamo ēku būvniecība ir 

atļauta;  

159.3. Nodrošina meliorācijas sistēmu nepasliktināšanos gar kaimiņu zemes gabalu, valsts un 

pašvaldības ceļiem. 

159.4. Jaunas dzīvojamās ēkas būvdarbus atļauts uzsākt pēc ceļa izbūves.  

159.5. Vienā zemes vienībā, kurai ir 2 ha vai mazāka platība, ir atļauts būvēt vienu viensētu.  

159.6. Ēkas pagalmos izvieto iespējami kompaktās grupās, pēc iespējas ņemot vērā Latgalei 

raksturīgos (vēsturiskos) ēku izvietojuma principus. Lauksaimnieciskās ražošanas ēkas un būves 

izvieto pagalmā savrupi no dzīvojamām un publiskām ēkām un būvēm.  

159.7. Dzīvnieku novietnes un saimniecības ēkas mājlopiem izbūvē ievēro 179.punktā 

noteiktos minimālos attālumus.  

160. Prasības lauksaimniecības zemēm, kurās tiek veikta derīgo izrakteņu izstrāde:  

160.1. Derīgo izrakteņu ieguvi veic atbilstoši LR normatīvajiem aktiem.  

160.2. Lai novērstu draudus vides un apkārtējo iedzīvotāju dzīves kvalitātes pasliktināšanai, kā 

arī sekmētu ieguves vietas iekļaušanos ainavā, pēc derīgo izrakteņu karjera ekspluatācijas beigām, 

derīgo izrakteņu ieguvējam ir jāveic karjera teritorijas rekultivācija saskaņā ar projektu, kā arī 

jāsakārto karjeru izstrādes laikā bojātā infrastruktūra – piebraucamie ceļi u.c. Karjera 

rekultivācija jāveic 2 gadu laikā pēc derīgo izrakteņu ieguves pabeigšanas. 

160.3. Pēc derīgo izrakteņu izstrādes teritoriju rekultivē. Rekultivācijas projektā nosaka 

teritorijas turpmāko izmantošanu, izvēloties vienu no sekojošiem veidiem, kas minēts 

86.2.3.apakšpunktos 

161. Meliorētajās lauksaimniecības zemēs atļauta zonā noteiktā izmantošana, nodrošinot 

meliorācijas sistēmu aizsardzību un uzturēšanu.  

162. Lemjot par lauksaimniecības zemju apmežošanu Vārkavas novadā, ievēro šādus 

principus:  

163. Pirms lauksaimniecībā izmantojamās zemes apmežošanas, zemes īpašniekam jāiesniedz 

pašvaldībā iesniegums par plānoto darbību, informācija par zemes gabala meliorācijas sistēmu 

un atzinums no meliorācijas sistēmas pārvaldes par meliorācijas sistēmas stāvokli zemes gabalā 

tekošajā gadā. 

164. Pašvaldība vai tās pakļautībā esoša institūcija apseko objektu un pieņem lēmumu par 

atļauju veikt lauksaimniecībā izmantojamās zemes apmežošanu, ja ir izpildīti sekojoši 

nosacījumi:  
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164.1. Lauksaimniecības zeme nav meliorēta vai ir veikta esošās meliorācijas sistēmas 

pārkārtošana/rekonstrukcija, neatrodas ainaviskā teritorijā un/vai atbilstoši teritorijas ainavas 

vērtējumam pieļaujama teritorijas ap mežošana.  

164.2. Gadījumā, ja pēc teritorijas apsekošanas tiek konstatēts, ka lauksaimniecībā izmantojamā 

zeme ir apaugusi ar kokiem un apaugums atbilst meža definīcijai, pašvaldība vai tās pakļautībā 

esoša institūcija pieņem lēmumu par atļauju veikt lauksaimniecībā izmantojamās zemes 

apmežošanu. Ja zemes gabals ir meliorēts, pirms atļaujas saņemšanas jāveic esošās meliorācijas 

sistēmas pārkārtošana/rekonstrukcija atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.  

165. Lauksaimniecības zemes ieskaita meža zemēs, kur dabiski ieaugušas mežaudzes.  

166. Apmežot atļauts lauksaimniecības zemes, kurās nav izbūvētas meliorācijas būves vai 

kurās ir zema augšņu kvalitāte, kā arī aizliegts apzināti apmežot lauksaimniecības zemes īpaši 

aizsargājamajās dabas teritorijās. Ja apmežojamā platība robežojas ar mežu, augšņu kvalitātes 

ierobežojumu ir atļauts neievērot.  

167. Apmežot aizliegts platības, kas sadala vienlaidu lauksaimniecības zemju masīvus 

lauksaimniecības zemju zonā (L), kā arī šajās zemēs ir aizliegts palielināt esošos mežu pudurus 

un ar kokiem apaugušos īpašumus. 

168. Lopkopības fermām un kūtīm jābūt attālinātām no apdzīvotām vietām, ceļiem un citiem 

neražotņu objektiem.  

169. Ierīkojot lopkopības fermas, to teritorijai ir jābūt brīvai no lipīgo slimību ierosinātājiem. 

Teritorijā nedrīkst atrasties purvāji un plūstoša smilts, gruntsūdens līmenim jābūt vismaz 1 m 

zem ceļamo ēku pamatiem, ēku celtniecībā jāizvēlas līdzena teritorija ar nelielu (līdz 5%) 

kritumu uz dienvidiem vai DA.  

170. Fermas teritorijā jāparedz ceļi, vieta dzīvnieku pastaigu aplokiem, palīgēkām, 

veterinārajiem objektiem un barības noliktavām.  

171. Maksimāli vienlaikus atļautais mājdzīvnieku skaits lopkopības fermā vai zemnieku 

saimniecības kūtī, ja izmanto savas ganības, nedrīkst pārsniegt pieļaujamo mājdzīvnieku skaitu 

uz lauksaimniecības teritorijas platību:  

171.1. 1 govs( ar teļu ) – 1,5 ha; 

171.2. 1 bullis – 1,5 ha 

171.3. 1 zirgs – 1,5 ha 

171.4. 1 nobarojams liellops – 0,5 ha 

171.5. 10 aitas (ar jēriem) – 1 ha 

171.6. uz 20 cnt. cūku kopējās dzīvmasas – 1 ha  
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172. Ierīkojot vircas bedres un kūtsmēslu glabātuves ievērot 27.07.2004. MK noteikumu Nr. 

628 „Īpašās vides prasības piesārņojošo darbību veikšanai dzīvnieku novietnēs” prasības.  

173. Plānojot ražošanas kompleksu, tai skaitā lielu lopkopības kompleksu, un citu objektu ar 

specifisku ietekmi (smaku, troksni, vibrāciju vai cita veida piesārņojumu) izvietojumu, izvērtē to 

ietekmi uz apkārtējām teritorijām un iedzīvotājiem 

174. Ja lielu lopkopības kompleksu būvniecībai netiek izstrādāts detālplānojums, vai veikta 

Ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) procedūra, pašvaldība nodrošina šādu objektu būvniecības 

ieceres publisko apspriešanu, ar objekta ietekmes vispusīgu izvērtējumu. 

 

5.11. Ūdeņu teritorija (Ū) 

175. Ūdeņu teritorija (Ū) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai izplānotu un nodrošinātu 

racionālu un ilgtspējīgu ūdens resursu izmantošanu saimnieciskai darbībai, transportam, 

rekreācijai un vides aizsardzībai. 

176. Šajā funkcionālajā zonā ietilpst visas dabīgās un mākslīgās ūdensteces un ūdenstilpes, 

kuru platība ir 0,1 ha un lielāka, un to krastmalas – līdz vietai, kur sākas dabiskā sauszemes 

veģetācija, vai stāvkrastam - līdz pamatkrasta augšējai krantij.  

177. Ūdeņu teritorijas galvenie izmantošanas veidi ir: 

177.1. Dabīgo un mākslīgo ūdensteču un ūdenstilpju apsaimniekošana;  

177.2. Lauksaimnieciska teritorijas izmantošana:  

177.2.1. Dīķsaimniecība; 

177.2.2.  Zivsaimniecība; 

177.2.3.  Zvejniecība;  

177.2.4.  Meliorācijas sistēmu un būvju ierīkošana un izbūve (t.sk. dīķu un polderu 

ierīkošana un izbūve), utt.  

177.3. Publiskā ārtelpa bez labiekārtojuma: ūdensmalas bez apbūves, dabisku krastu un palieņu 

saglabāšana un kopšana.  

178. Palīgizmantošana ir:  

178.1. Labiekārtojuma infrastruktūra:  

178.1.1. Gājēju celiņi pie publiskajiem ūdeņiem ar cietu segumu; 

178.1.2.  Laipas; 

178.1.3.  Krastmalas nostiprināšana un pieeju ierīkošana pie tūrisma un atpūtas objektiem 

178.1.4. Satiksmes infrastruktūra:  
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178.1.5.  Piebraucamais ceļš līdz ūdenstilpē vai ūdenstecē ierīkotai atklātai ūdens 

ņemšanas vietai;  

178.1.6. Iekārtojot publiski pieejamu tūrisma un izziņas infrastruktūras objektus 

nepieciešams saņemta Dabas aizsardzības pārvaldes rakstisku atļauju 

179. Papildizmantošanas veidi ir:  

179.1. Labiekārtota publiskā ārtelpa: ūdensmalu labiekārtojuma infrastruktūra: atpūtas vietas 

pie ūdens, peldvietas, glābšanas dienesta būves, krastmalas labiekārtojums.  

179.2. Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objekts: īslaicīgas lietošanas vai sezonas rakstura 

būves, tostarp peldoša platforma, (kiosks, āra tirdzniecības vieta, segts tirdzniecības stends, 

sabiedriskās ēdināšanas objekts, informācijas centrs, inventāra nomas punkts un tamlīdzīgi 

sezonāli tūrisma pasākumi uz un pie ūdens).  

179.3. Ūdenssporta infrastruktūra (laivu, u.c. ūdens transportlīdzekļu piestātnes, būdas, 

nojumes). 

179.4. Hidroelektrostacija, izņemot jaunu hidroelektrostaciju būvniecību.  

179.5. Derīgo izrakteņu ieguve: sapropeļa, saldūdens kaļķiežu ieguve un tam nepieciešamā 

tehniskā apbūve un hidrotehniskas būves.  

180.  Aizliegta pastāvīgu ēku būvniecība.  

181. Būvju izvietošanu ūdeņu teritorijā saskaņo ar Riebiņu, Vārkavas novadu pašvaldību 

apvienoto būvvaldi un Ceļu satiksmes drošības direkciju.  

182. Zemes vienības veidošanas un apbūves rādītājus aprēķina pēc funkcionālās 

nepieciešamības, saskaņā ar normatīvajiem aktiem un iekļaujot ekspluatācijas aizsargjoslas.  

183. Papildizmantošanai ievēro šādus minimālos rādītājus:  

183.1. Jaunas zemes vienības ir atļauts veidots valsts un pašvaldības vajadzībām. Minimālā 

platība – 300 m2; 

183.2. Maksimālais apbūves blīvums – 10%;  

183.3. Minimālā brīvā teritorija – 85%; 

183.4. Būvju maksimālais augstums – 4 metri; 
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183.5. Publiskās būves atļauts izvietot uz peldošām konstrukcijām, kuras, beidzoties sezonai, 

īpašnieks demontē.  

184.  Izstrādājot ūdenstilpju apsaimniekošanas noteikumus, iekļauj iespējas iegūt derīgos 

izrakteņus, ja ir vai tiek akceptēti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā A un/vai N kategorijas 

krājumi. Dabas liegumu teritorijās ir aizliegts iegūt derīgos izrakteņus, izņemot pazemes ūdens 

ieguvi personiskajām vajadzībām  

185. Normatīvo aktu noteiktā kārtībā atļauta lauksaimniecības un meža zemju 

transformēšana ūdeņu teritorijā.  

186.  Mākslīgo ūdenstilpju līdz 0,1 ha platībā ierīkošanā ievēro šādas prasības:  

186.1. Līdz 6 metru dziļiem dīķiem izstrādā rakšanas darbu plānu un saņem būvvaldes akceptu. 

Plānā ietver apkārtējo nekustamo īpašumu meliorācijas sistēmu shēmu.  

186.2. Sešus metrus un dziļākiem dīķiem izstrādā tehnisko projektu un saņem Riebiņu, 

Vārkavas novadu pašvaldību apvienotās būvvaldes akceptu. Un dabas liegumu teritorijās ir 

aizliegts iegūt derīgos izrakteņus, izņemot pazemes ūdens ieguvi personiskajām vajadzībām bet 

derīgo izrakteņu ieguvei atļauju izsniedz Valsts vides dienests. 

187. Gar ūdensteci vai ūdenstilpi sauszemes nekustamo īpašumu īpašnieki nodrošina brīvu 

pārvietošanās iespēju tauvas joslā, ja ūdensobjekts neatrodas viena īpašnieka privātā īpašumā.  

188. Publisku ūdensobjektu krasta līniju drīkst izmainīt tikai krastu nostiprināšanai, lai 

novērstu to tālāku eroziju vai ja ūdenstece ir meliorācijas sistēmas valsts nozīmes ūdensnoteka. 

Ūdensobjekta gultnes izmaiņa ir pieļaujama tikai aizsērējušo ūdensobjektu iztīrīšanai un ņemot 

vērā Ministru kabineta noteikto kārtību par virszemes ūdensobjektu tīrīšanu un padziļināšanu. 

Dabas liegumu teritorijās ir aizliegts veikt darbības, kuru rezultātā tiek mainīta upju, vecupju un 

strautu krasta līnija un gultne, izņemot upju dabiskā tecējuma vai ūdenstecēm piegulošo 

teritoriju dabiskā hidroloģiskā režīma atjaunošanu. 

189.  Lai samazinātu piesārņojuma negatīvo ietekmi uz ūdens ekosistēmām, novērstu erozijas 

procesu attīstību, ierobežotu saimniecisko darbību applūstošajās teritorijās, kā arī saglabātu 

apvidum raksturīgo ainavu, nekustamajos īpašumos ievēro Aizsargjoslu likuma prasības 

virszemes ūdensobjektu aizsargjoslās šo noteikumu 16.2 nodaļā Aizsargjoslas. 

190. Uz Dubnas un Feimankas upēm aizliegta jaunu HES būvniecība.  

191. Nekustamajos īpašumos ap meliorācijas būvēm un ierīcēm ievēro Aizsargjoslu likuma 

prasības ekspluatācijas aizsargjoslās gar valsts ūdensnotekām.  
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192. Potenciālās peldvietas, ja tās tiek iekārtotas atbilstoši Ministru kabineta prasībām 

peldvietu ierīkošanai, ir apakšpunktos minētās vietas, kā arī citas vietas virszemes ūdenstecēs un 

ūdenstilpē. 

 

6. PRASĪBAS ATSEVIŠĶU TERITORIJU PLĀNOŠANAI UN 

IZMANTOŠANAI 

6.1. Prasības ciemu teritoriju plānošanai 
193. Ārpus ciemiem aizliegts veidot jaunas kompleksas dzīvojamās apbūves teritorijas, ja tās 

netiek plānotas kā jauni ciemi vai ciemu teritoriju paplašināšana. 

194. Plānojot jaunus ciemus vai ciemu teritoriju paplašināšanu, paredz: 

194.1. transporta infrastruktūras risinājumus, kas nodrošina iekšējā ielu tīkla optimālu sasaisti ar 

ārējo autoceļu tīklu; 

194.2. inženiertehniskās apgādes nodrošinājumu; 

194.3. iespējas iedzīvotājiem saņemt minimālo pakalpojumu apjomu – pirmsskolas un 

pamatskolas izglītību, veselības un sociālo aprūpi, kā arī ikdienā nepieciešamās pārtikas preces; 

194.4. teritorijas sasniedzamību ar sabiedrisko transportu; 

194.5. teritorijas pārvaldības nodrošinājumu (piemēram, ielu un inženierkomunikāciju 

uzturēšanu un apsaimniekošanu, kā arī atkritumu savākšanu); 

194.6. publiskiem mērķiem paredzētās teritorijas; 

194.7. publisko ārtelpu, tai skaitā publiski pieejamās dabas un apstādījumu teritorijas. 

195. Prasības ražošanas uzņēmumu un tirdzniecības un pakalpojumu objektu izvietošanai, to 

platībai, kā arī prasības blakus esošo dzīvojamās apbūves teritoriju aizsardzībai pret troksni, 

smakām un citu veidu piesārņojumu. 

195.1. Ierīkojot jaunas ražošanas vai komunālās saimniecības objektus, ievēro valdošo vēju 

virzienu un nodrošina gaisa kvalitātes normatīvu un citu vides prasību ievērošanu atbilstoši 

normatīvo aktu prasībām. 

195.2. Dzīvojamās un publiskās ēkas un telpās jānodrošina pret vibrācijas un trokšņa 

nelabvēlīgo ietekmi uz iedzīvotāju veselības. 

195.3. Veicot jebkuru objektu projektēšanas darbus, tajos paredzēt gar laukumiem, ceļiem un 

ielām aleju stādījumus, krūmu vai koku apstādījumus. 

195.4. Riska objektu izvietojums (projektēšana, būvniecība, ekspluatācija) nav pieļaujama tuvāk 

kā 500 m no dzīvojamās apbūves teritorijām t.i. zonas, kur dzīvojamā apbūve ir 

pamatizmantošana; 
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195.5. Ja ražošanas teritorija robežojas ar citas atļautās izmantošanas teritorijām, rūpnieciskā 

zona no publisko un dzīvojamo apbūvju zonām atdalāma ar vismaz 50 m platu zonu, kuru 

veido dabas apstādījumu teritorijas - parka, parkmeža, meža josla vai nodrošināma vismaz 3,0 m 

plata un 3,0 m augsta blīva koku krūmu stādījumu. 

195.6. Pie ielām un valsts autoceļiem, ražošanas un komercobjektu apbūves teritoriju 

priekšpagalmā un ārējā sānpagalmā aizliegti atklāti uzglabāšanas laukumi, ja teritorija nav 

norobežota ar blīvu žogu un veicama ainavu izvērtēšana un pasākumi tradicionālās kultūrainavas 

uzturēšanai; 

195.7. Lauksaimniecības ražošanas uzņēmumiem paredzēt pasākumus smaku samazināšanai. 

 

6.2. Prasības lauku teritoriju plānošanai un izmantošanai 
196. Lauku teritorijās jaunveidojamās zemes vienības minimālā platība ir 2 ha, ja citos 

normatīvajos aktos zemes pārvaldības vai lauksaimniecības un lauku attīstības jomā, teritorijas 

plānojumā vai lokālplānojumā nav noteikta lielāka minimālā platība. Bet īpaši aizsargājamajās 

dabas teritorijās zemes vienības sadalīšana pieļaujama ne mazāk kā 10 ha lielos īpašumos. Šis 

nosacījums neattiecas uz: 

196.1. zemes vienībām, kas nepieciešamas esošo būvju apsaimniekošanai; 

196.2. zemes robežu pārkārtošanu vai zemes vienību apvienošanu; 

196.3. zemes vienībām, kas nepieciešamas inženierbūvju izbūvei vai uzturēšanai; 

196.4. gadījumiem, kad nepieciešams no pārējās zemes platības atdalīt esošo viensētu, minimālā 

atdalāmā zemes gabalu platība – vismaz 2 ha, ja tai tiek nodrošināta piekļūšana un 

elektroapgāde; 

196.5. zemes vienībām, kas nepieciešamas atsevišķu ražošanas, inženiertehniskajām būvēm 

publiskai vai komerciāla rakstura objektu būvniecībai un apsaimniekošanai. 

 

6.3. Prasības vasarnīcu un dārza māju apbūves teritoriju 
plānošana 
197. Plānojot jaunas vasarnīcu un dārza māju apbūves teritorijas: 

197.1. izstrādā inženierapgādes risinājumus; 

197.2. paredz atkritumu savākšanas vietas; 

197.3. paredz optimālu ielu vai ceļu tīklu. 

198. Esošās vasarnīcu un dārza māju apbūves teritorijas var pārveidot par pastāvīgu 

dzīvojamo apbūves teritoriju, ievērojot šādus nosacījumus: 
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198.1. ja tiek izstrādāts lokālplānojums vai detālplānojums, kas aptver vismaz vienu apbūves 

kvartālu vai citādi funkcionāli saistītu teritoriju, un teritorijas plānojumā noteiktā funkcionālā 

zona pieļauj attiecīgu izmantošanas veidu; 

198.2. ja iespējams nodrošināt energoapgādi, ūdensapgādes un komunālo notekūdeņu 

kanalizācijas sistēmas, lietusūdeņu savākšanas sistēmas un ceļu tīkla izbūvi, kā arī atkritumu 

apsaimniekošanu. 

6.4. Prasības ūdeņu teritoriju plānošanai un izmantošanai 
199. Teritorijas plānojumā, lokālplānojumā vai detālplānojumā atbilstoši kartogrāfiskā 

materiāla mēroga noteiktībai kā ūdeņu teritoriju attēlo šādus virszemes ūdensobjektus: 

199.1. ciemos – ūdensteces, kuru kopējais garums ir vismaz 3 km, bet lauku teritorijā – 

ūdensteces, kuru kopējais garums ir vismaz 10 km; 

199.2. ūdenstilpes, kuru platība lauku teritorijā ir vismaz 1 ha un vismaz 0,1 ha –ciemos. 

199.3. precizē krasta līniju, no kurs mērīta tauvas josla un noteikta aizsargjosla; 

200. Teritorijas plānojumā, lokālplānojumā vai detālplānojumā norāda publiskās peldvietas 

un atpūtas vietas pie publiskajiem ūdeņiem. 

201. Dabisko ūdenstilpju un ūdensteču akvatorijas teritoriju aizliegts samazināt, piemēram, 

veicot teritorijas uzbēršanu vai veidojot mākslīgas salas, izņemot gadījumus, ja tas nepieciešams 

maģistrālās transporta infrastruktūras nodrošināšanai, erozijas risku ierobežošanai, pretplūdu 

aizsardzības būvju vai meliorācijas sistēmas būvniecībai. 

202. Plānojot ūdensobjektu izmantošanu, teritorijas plānojumā vai lokālplānojumā var 

noteikt attālumu no krasta līnijas, kādā attiecīgajā ūdensobjektā var izvirzīt infrastruktūras būves 

un objektus. Ūdensobjektiem ar krasta stiprinājumu grafiski attēlo krasta stiprinājuma līniju 

atbilstoši mēroga noteiktībai. 

203. Vārkavas novada ūdenstecēs no 1. oktobra līdz 1. maijam ir ierobežota tādu kuģošanas 

un citu peldošo līdzekļu izmantošana, kuriem ir iekšdedzes dzinēji. 

204. Vārkavas novadā uz Dubnas, Feimankas, Ošas upēm aizliegta jaunu HES būvniecība. 
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7. TRANSPORTA INFRASTRUKTŪRAS PLĀNOŠANA 

7.1. Vispārīgās prasības transporta tīkla plānošanai 
205. Teritorijas plānojumā vai lokālplānojumā ietver transporta attīstības vispārīgu plānu. 

Detalizētu transporta attīstības plānu var izstrādāt kā tematisko plānojumu visai pašvaldības 

teritorijai vai, ja nepieciešams, atsevišķām pilsētām un ciemiem. 

206. Detalizētā transporta attīstības plānā izvērtē transporta veidus un galvenos transporta 

infrastruktūras elementus, ņemot vērā objektus, kas būtiski ietekmē pašvaldības transporta 

infrastruktūru (piemēram, ceļus) un norāda: 

206.1. esošos un plānotos ceļus vai ielas; 

206.2. shematisku izvietojumu pašvaldības autoceļu pieslēgumu vietām pie valsts autoceļu tīkla; 

206.3. sabiedriskā transporta shēmu, ietverot sabiedriskā transporta maršrutus ar pieturvietām 

un apkalpes zonām, kā arī norādot teritorijas, kurās nepieciešams uzlabot sabiedriskā transporta 

pieejamību; 

206.4. velotransporta un gājēju kustības organizācijas shēmu, tai skaitā gājēju ielas, ielas ar 

prioritāti gājējiem un velotransportam. 

206.5. lai nodrošinātu autoceļa pārredzamību un satiksmes drošību, aizsargjoslās gar autoceļiem 

aizliegts: 

206.5.1. 30 metru joslā no ceļa malas cirst kokus un izvietot kokmateriālu krautuves, par 

to rakstveidā neinformējot autoceļa īpašnieku un pašvaldību divas nedēļas pirms koku 

ciršanas uzsākšanas, kā arī ieaudzēt mežu bez saskaņošanas ar autoceļa īpašnieku un 

pašvaldību; 

206.5.2.  bez autoceļa īpašnieka atļaujas veikt jebkurus būvniecības un derīgo izrakteņu 

ieguves darbus, kā arī grunts rakšanas un pārvietošanas darbus, izņemot lauksaimniecības 

vajadzībām nepieciešamos darbus. 

207. Ja tiek plānoti objekti, kuru darbības dēļ var pieaugt satiksmes intensitāte un traucējumi 

citiem satiksmes dalībniekiem, kā arī rasties papildu noslodze un cita negatīva ietekme 

transporta infrastruktūrai, izstrādāt transporta plūsmas shēmu, ko iekļauj lokālplānojuma, 

detālplānojuma vai būvprojekta sastāvā. 

208. Veidojot jaunas vai paplašinot esošās apbūves teritorijas, ielu un ceļu pieslēgumus 

galvenokārt paredz pie pašvaldību vai valsts vietējiem autoceļiem. 

209. Apbūves teritorijās valsts autoceļu tuvumā paredzēt iekšējos paralēlos ceļus un ielas 

vietējai satiksmei.  
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210. Lokālplānojumā paredz teritorijas jaunu apvedceļu, satiksmes pārvadu vai drošu 

krustojumu izbūvei, ja šāda nepieciešamība konstatēta, izvērtējot perspektīvās transporta 

plūsmas. 

211. Jaunveidojamās ielas, autoceļus un laukumus izdala kā atsevišķas zemes vienības. Ielu 

teritoriju  noteikta starp sarkanajām līnijām atbilstoši katras ielas kategorijai, bet autoceļu 

teritoriju – starp nodalījuma joslām. 

212. Plānotajām ielām un ceļiem blīvas apbūves teritorijās maksimāli pieļaujamais strupceļa 

garums  ir 150 metri. Ja strupceļa garums pārsniedz 50 metrus, ierīko apgriešanās laukumu. 

Apgriešanās laukumu parametrus nosaka tādā apmērā, lai tiktu nodrošināta glābšanas un 

tehniskās palīdzības autotransporta netraucēta apgriešanās. 

 

7.2. Ielu un ceļu iedalījums 
213. Ciema ielu tīklu veido kā vienotu, dažādu kategoriju ielu hierarhiski sakārtotu sistēmu, 

ievērojot šajos noteikumos paredzēto dalījumu. 

214. Ielas un ceļus pēc to funkcijām un nozīmes iedala kategorijās atbilstoši skatīt 3. tabulu: 

Ielu un ceļu iedalījums pēc to funkcijām un nozīmes 

 3. tabula 

Nr. 
p.k
. 

Teritorija 
Kategoriju 

grupa 
Ceļa (ielas) 
kategorija Ceļa (ielas) nozīme un funkcija 

1. Lauku 
teritorijas 

A   

   

   

  

AI Galvenais autoceļš satiksmei ar ārvalstīm un valsts 
galvaspilsētu 

AII Starpreģionālais autoceļš satiksmei vairāku reģionu 
teritorijās starp galvenajiem autoceļiem, savieno galvenos 
centrus ar vidējiem centriem 

AIII Reģionālais autoceļš satiksmei starp vidējiem centriem, 
savieno vidējos centrus ar mazajiem centriem 

AIV Lauku ceļš, savieno mazos centrus, teritorijas 

AV Lauku ceļš vietējai satiksmei lauku apvidos, savieno 
teritorijas ar augstākas kategorijas ceļiem 

AVI Lauku ceļš lauku un mežu apsaimniekošanai, 
piebraukšanai ražošanas objektiem, zemnieku vai 
individuālajām saimniecībām, iestādēm un mājām 

2. Pilsētu un 
ciemu 
teritorijas 

B BI Neapbūvēts apdzīvotas vietas ceļš (iela) galveno autoceļu 
tranzītsatiksmei un apdzīvotās vietas galvenā centra 
savienošanai ar citiem centriem 

BII Neapbūvēts apdzīvotas vietas ceļš (iela) starpreģionālo 
un reģionālo autoceļu tranzītsatiksmei un iekšējo centru 
savienošanai 
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BIII Neapbūvēts apdzīvotas vietas ceļš (iela) iekšējo, vidējo 
un mazo centru savienošanai 

BIV Neapbūvēts pievienošanas ceļš (iela) 

C CIII Iekšējos vidējos centrus savienojoša iela 

CIV Iekšējos mazos centrus savienojoša iela 

D DIV Savienojoša piekļūšanas iela 

DV Piekļūšanas iela 

E EV Piekļūšanas un uzturēšanās iela 

EVI Uzturēšanās iela (ceļš) 

 

123.1. Papildus nodala: 

123.1.1. gājēju ielas un celiņus, kas nodrošina gājēju satiksmi ar darba, mācību un atpūtas 

vietām, publiskajām un apkalpes iestādēm, sabiedriskā transporta pieturām; 

123.1.2. veloceliņus, kas nodrošina velosatiksmi ar darba, mācību un atpūtas vietām, 

publiskajām un apkalpes iestādēm, sabiedriskā transporta pieturām. 

124. Ielu tehniskos parametrus nosaka atkarībā no ielas kategorijas, ņemot vērā konkrētās 

apdzīvotās vietas telpiskās struktūras īpatnības (piemēram, šauras maģistrālās ielas vēsturisko 

centru apbūvē vai plašas ielu sarkanās līnijas perifērijas teritorijās). 

 

7.3. Ielu sarkanās līnijas 
125. Teritorijas plānojuma apbūves noteikumos, lokālplānojumos un detālplānojumos nosaka 

ielu platumu starp sarkanajām līnijām  

126. Ielu sarkanās līnijas nosaka atbilstoši katras ielas kategorijai. Vienai ielai tās dažādos 

posmos var būt arī dažādas kategorijas ar atšķirīgu sarkano līniju platumu. 

127. Esošajām ielām sarkano līniju platumu nosaka teritorijas plānojuma apbūves noteikumos 

un grafiski attēlo lokālplānojumā un detālplānojumā atkarībā no izvēlētā mēroga noteiktības. 

128. Teritorijas plānojuma apbūves noteikumi nosaka esošo ielu kategorijas un tām atbilstošo 

sarkano līniju platumu. Vārkavas novada ielu sarkanās līnijas skatīt 16.3.1.  nodaļā. 

 

7.4. Ielu un autoceļu pievienojumi (pieslēgumi) 
129. Vietējo ielu tīklu plāno tā, lai tas iekļautos ciema kopējā ielu un ceļu tīklā un nodrošinātu 

optimālas piekļūšanas iespējas katrai esošai un plānotai zemes vienībai. 

130. Apbraucamos ceļus, kas plānoti tranzīta satiksmes plūsmu novirzīšanai no ciema centra 

vai dzīvojamās apbūves teritorijas, veido bez tiešiem pieslēgumiem dzīvojamās apbūves 

teritorijām. 
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131. Lauku teritorijā pieslēgumus pie autoceļiem projektē, ievērojot atbilstošo normatīvo aktu 

prasības satiksmes jomā. 

132. Ciemos piebrauktuvju un caurbrauktuvju pieslēgumus pie maģistrālajām un vietējas 

nozīmes ielām paredz atbilstoši normatīvo aktu prasībām satiksmes jomā. Minimālos attālumus 

no ielu krustojumiem līdz piebrauktuvju un caurbrauktuvju pieslēgumiem pie ielu brauktuvēm 

nosaka pašvaldība atkarībā no ielas kategorijas. 

133. Brauktuvju noapaļojumu rādiusus pie ielu un ceļu krustojumiem, kā arī pieslēgumos pie 

autoceļiem projektē, ievērojot normatīvo aktu prasības satiksmes jomā. Ielās, kas paredzētas 

sabiedriskā transporta un kravas transporta kustībai, ņem vērā šo transporta līdzekļu gabarītus. 

134. Veicot ielu rekonstrukciju esošās apbūves teritorijās un pilsētu vēsturiskajos centros, 

brauktuvju noapaļojumu rādiusu minimālos lielumus var samazināt atbilstoši esošajai situācijai. 

 

7.5. Ietves un gājēju celiņi 
135. Projektējot un izbūvējot ietves, ievēro vides pieejamības prasības. 

136.  Ietves un gājēju ceļus plāno iespējami attālināti no ielu un autoceļu brauktuvēm, lai 

pasargātu gājējus no transportlīdzekļu radītā piesārņojuma (piemēram, trokšņa, gaisa vibrācijas, 

dubļiem un aerosoliem). 

137. Ietves platumu nosaka tā, lai, izvietojot uz ietves citas konstrukcijas (piemēram, pieturas, 

stabus, reklāmas), gājēju kustībai pieejamā daļa nebūtu mazāka par 1,2 m. 

138. Projektējot gājēju ielas pilsētu vēsturiskajos centros, ietves var paredzēt vienā līmenī ar 

brauktuvi, iezīmējot robežu ar atšķirīgas faktūras un krāsojuma ieseguma materiāliem, ciktāl tas 

nav pretrunā ar kultūras pieminekļu aizsardzības prasībām. 

139. Gājēju celiņi atbilst šādām vides pieejamības prasībām: 

139.1. gājēju celiņa platums – ne mazāks par 1,2 m, tā iesegums – no cieta un jebkuros 

laikapstākļos neslīdoša materiāla; 

139.2. gājēju celiņa robeža ir skaidri saskatāma un sataustāma, pielietojot marķējumu, atšķirīgas 

krāsas vai reljefa iesegumu. 

 
7.6. Gājēju pārejas un tuneļi 
140. Gājēju pāreju izvietojumu plāno atbilstoši gājēju satiksmes plūsmai. 

141. Gājēju pārejām, kā arī ielu un autoceļu krustojumiem jābūt pārredzamiem, ievērojot 

redzamības brīvlaukus. 

142. Gājēju pārejas projektē, ievērojot attiecīgo normatīvo aktu prasības satiksmes jomā un 

paredzot: 
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142.1. racionālu uzbrauktuvju izvietojumu pie ielu krustojumiem; 

142.2. bīstamās vietās atšķirīgus ieseguma materiālus, kas uztverami arī cilvēkiem ar redzes 

traucējumiem; 

142.3. luksoforu aprīkojumu ar brīdinošiem skaņas signāliem; 

142.4. kontrastējošas krāsas marķējumu; 

142.5. gājēju pāreju apgaismojumu. 

143. Jaunus gājēju tuneļus ierīko gadījumos, ja nav iespējami citi risinājumi. 

 

7.7. Sabiedriskā transporta pieturvietas 
144. Sabiedriskā transporta pieturvietas izvieto vietās, kur pievedceļi nodrošina optimālu 

pieturas sasniedzamību un ērtu pieejamību. 

145. Sabiedriskā transporta pieturvietas aprīkojums nedrīkst traucēt vai ierobežot gājēju 

satiksmi. 

 

7.8. Veloceliņi 
146. Paredzot jaunus veloceliņus (arī apvienotos gājēju un veloceliņus), to izvietojumu plāno 

pēc iespējas attālināti no ielu un autoceļu brauktuvēm, lai pasargātu velobraucējus un gājējus no 

transportlīdzekļu radītā piesārņojuma (piemēram, trokšņa, gaisa vibrācijas vai dubļiem) un 

nepasliktinātu ceļu satiksmes drošību. 

147. Plānojot ielu un autoceļu brauktuvju malās atsevišķas joslas velosatiksmei, tām paredz 

pietiekamu teritoriju, ievērojot drošības noteikumus un normatīvo aktu prasības satiksmes jomā. 
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8. VISPĀRĪGĀS PRASĪBAS APBŪVEI 

8.1. Apbūves parametri 
148. Galvenie apbūvi raksturojošie parametri ir apbūves blīvums, intensitāte, brīvā zaļā 

teritorija un apbūves augstums.  

149. Apbūves parametri nav attiecināmi uz tām zemes vienībām, kas paredzētas tikai 

inženiertehniskās apgādes tīklu un to objektu izbūvei, kā arī transporta infrastruktūras objektu, 

piemēram, autoceļu, dzelzceļu, satiksmes pārvadu vai tiltu, izbūvei. 

150. Apbūves blīvums ir apbūvētās teritorijas (visu ēku un būvju apbūves laukuma summas) 

attiecība pret visas zemes vienības platību. To izsaka procentos un aprēķina pēc formulas: 

 

 

 

151. Apbūves intensitāti nosaka ir ēku virszemes stāvu platības summas attiecību pret zemes 

vienības platību attiecīgajā funkcionālajā zonā to izsaka procentos un aprēķina pēc 

formulas: 

 

 

 

 

152. Brīvā zaļā teritorija ir zemes vienības neapbūvētā platība. To aprēķina pēc 

formulas: 

 

 

 

 

I – apbūves intensitāte (%) 

S – visu ēku virszemes stāvu platību summa(m2) 

Z – zemes vienības platība attiecīgajā 

funkcionālajā zonā (m2) 

 

B – brīvā zaļā teritorija (m2) 

Z - zemes vienības platība (m2) 

L1- visu ēku apbūves laukumu summa (m2) 

L2 - piebraucamo ceļu aizņemtā platība (m2) 

L3 - autostāvvietu aizņemtā platība (m2) 

 

A – apbūves blīvums (%); 

L – visu ēku apbūves laukumu 

summa (m2); 

Z – zemes vienības platība attiecīgajā 

funkcionālajā zonā (m2). 
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153. Brīvo zaļo teritoriju  raksturo brīvās zaļās teritorijas rādītājs. To nosaka procentos 

(%) kā brīvās zaļās teritorijas attiecību pret visu apbūvēto teritoriju summu un aprēķina 

pēc formulas: 

 

 

 

154. Apbūves augstumu nosaka, ņemot vērā konkrētās teritorijas izmantošanas veidu. 

Apbūves augstuma aprobežojumus var noteikt gan metros, gan pēc virszemes stāvu 

skaita. Pašvaldība var noteikt maksimālos un minimālos apbūves augstuma 

aprobežojumus. 

155. Nosakot maksimālo apbūves augstumu lidlauka teritorijas tuvumā, ievēro 

normatīvo aktu prasības civilās aviācijas jomā. 

156. Ciemu vēsturiskās apbūves teritorijās nosaka tādus apbūves parametrus, kurus ir 

iespējams ievērot, saglabājot esošās apbūves raksturu. 

 

8.2. Būvju augstums un stāvu skaits 
157. Būves augstumu mēra no zemes planējuma atzīmes ielas fasādes vai ieejas pusē  

no zemes līmeņa līdz jumta korei, vai tai ēkas daļai, kas aiztur gaismas iekļūšanu zem 45° 

leņķa (dzegai, jumta malai, jumta korei, kas stāvāka par 45°: 

157.1. mainīgos reljefa apstākļos augstumu nosaka atbilstoši konkrētajai situācijai; 

157.2. ja dažādās ēkas fasādēs ir atšķirīgs stāvu skaits, tad stāvu skaitu un augstumu 

aprēķina no augstākās fasādes puses; 

157.3. ja dažādās fasādēs ir atšķirīgs stāvu skaits, tad ēkas vai būves stāvu skaitu un 

augstumu aprēķina no augstākās fasādes puses; 

157.4. jumta stāva izbūvi ieskaita ēkas stāvu skaitā, ja tās platība 2,5 m augstumā 

pārsniedz 70 % no ēkas pirmā stāva platības; 

157.5. pagrabstāvu ieskaita ēkas stāvu skaitā, ja pagrabstāva griestu augstums virs zemes 

līmeņa pārsniedz 1,25 m un pagrabstāva augstums ir vienāds vai pārsniedz 2,5 metrus. 

b – brīvās zaļās teritorijas rādītājs (%); 

B – brīvā zaļā teritorija (m2); 

Z – zemes vienības platība (m2). 
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157.6. ēkas bēniņus ieskaita ēkas stāvu skaitā, ja jumta izbūves platība 2,5 metru 

augstumā ir lielāka par 70 % no ēkas pirmā (iepriekšējā) stāva platības un tajā ir izbūvētas 

dzīvojamās vai sabiedriskās telpas. 

158. Augstuma ierobežojumi nav attiecināmi uz arhitektoniskām vai tehniskām izbūvēm 

(piemēram, virsgaismām, skursteņiem, torņiem, karoga mastiem, elektronisko sakaru 

objektiem, vējrādītājiem vai zibens novadītājiem). 

159. Plānojot lidlaukuma tuvumā torņus, dūmeņus, inženierbūves un citus objektus, 

kas var būt potenciāli bīstami gaisa kuģu lidojumu drošībai, to izvietojumu saskaņo ar 

komersantu un iestādi, kuras pārvaldībā atrodas lidlaukums. Tas attiecas arī uz visu to 

objektu būvniecību, kuru augstums virs reljefa sasniedz 100 metrus, neatkarīgi no to 

atrašanās vietas. 

 

8.3. Pagalmi 
160. Plānojot daudzdzīvokļu māju pagalmus, paredz nepieciešamos labiekārtojuma 

elementus, tai skaitā bērnu rotaļu laukumus, pieaugušo atpūtas vietas, laukumus 

atkritumu konteineru izvietošanai un iedzīvotājiem nepieciešamās autostāvvietas. 

161. Plānojot, apbūvējot vai labiekārtojot daudzdzīvokļu māju pagalmus, nodrošina 

brīvu operatīvo dienestu transporta piekļuvi, kā arī netraucētu inženierapgādes tīklu un 

objektu apkalpi. 

162. Pašvaldība var noteikt papildu prasības pagalmu izmantošanai un 

labiekārtojumam. 

162.1. dzīvojamo ēku, publisko un ražošanas iestāžu ieejas, kā arī daudzdzīvokļu namu; 

162.2. veidojot dzīvojamo ēku un būvju projektu paredzēt teritorijas labiekārtojumu: 

162.2.1. labiekārtoto apstādījumu teritorijas funkcionālo zonējumu; 

162.2.2. ceļu un laukumu izvietojuma variantus (piebraucamie ceļi, terases, 

automašīnu novietošana u.c.); 

162.2.3. ceļu un laukumu seguma materiālu veidus; 

162.2.4. ūdensobjektu izvietojumu un risinājuma variantus (dīķus, baseinus, 

strautus, kaskādes), krastu un nogāžu stiprinājumu variantus; 

162.2.5. horizontālo un vertikālo piesaistes plānu (horizontālos attālumus un 

augstuma atzīmes); 
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162.2.6. kā arī citus elementus saskaņā ar Būvvaldes izdotā Plānošanas arhitektūras 

uzdevuma prasībām. 

162.3. veidojot publisko ēku un būvju projektu paredzēt teritorijas labiekārtojumu: 

162.3.1. labiekārtoto apstādījumu teritorijas funkcionālo zonējumu (apstādījumi),  

162.3.2. ceļu un laukumu izvietojuma risinājumu (piebraucamie ceļi, pastaigu 

takas, atpūtas laukumi, sporta laukumi, terases, automašīnu novietošana u.c.); 

162.3.3. ceļu un laukumu seguma materiālu veidus; 

162.3.4. apgaismojuma izvietojuma koncepciju un shēmu (izgaismošanas veida un 

gaismas ķermeņu dizaina izvēli); 

162.3.5. kā arī citus elementus saskaņā ar Būvvaldes izdotā Plānošanas arhitektūras 

uzdevuma prasībām; 

162.4. zemes vienībā izvietotajai ēkai vai ēkām (izņemot palīgēkas), ievērojot attiecīgās 

funkcionālās zonas apbūves prasības var būt viens vai vairāki pagalmi - priekšpagalms, 

iekšējais sānpagalms, ārējais sānpagalms, aizmugures pagalms); 

162.5. pagalma platību nedrīkst aizņemt būve vai tās virszemes daļa, izņemot: 

162.5.1. palīgēkas, ja to būvniecība attiecīgajā pagalmā ir atļauta; 

162.5.2. arhitektoniskas detaļas un veidojumi, tai skaitā sliekšņi, skursteņi, 

starpdzegas, karnīzes, dzegas, renes, pilastri, jumta balsti, teknes un jumta balsti, 

kas projicējas nepieciešamajā pagalmā ne vairāk par 0,5 metriem uz āru no sienas; 

162.5.3. funkcionālas un dekoratīvas būves, arī nolaižami saulessargi (markīzes), 

dekoratīvas strūklakas, skulptūras, piemiņas plāksnes un žogi; 

162.5.4. atklātas ugunsdzēsības vai āra kāpnes, kam kāpņu pakāpieni un laukumi 

aprīkoti ar margām, un kas projicējas pagalmā ne vairāk par 1,5 metri uz āru no 

sienas; 

162.5.5. logu saulessargus un erkerus, kas projicējas jebkurā nepieciešamajā 

pagalmā ne vairāk par 1,0 metriem uz āru no sienas;  

162.5.6. balkoni, segtas un nesegtas terases, kas projicējas jebkurā nepieciešamajā 

pagalmā ne vairāk par 2,5 metri uz āru no sienas; 

162.5.7. inženiertehniskās apgādes tīkli un objekti, kas atļauti attiecīgajā teritorijā. 

162.6. zemesgabala īpašniekam priekšdārziņš un pagalmi jāuztur kārtībā, tīri un sausi, 

pagalmiem jābūt līdzeniem, lai tur nevarētu sakrāties ūdens; 

162.7. apbūvētām zemes vienībām, kurās noteiktā būvlaide nesakrīt ar sarkano līniju un 

uz tām izvietotajām būvēm nav publisks lietošanas veids, priekšpagalma daļā starp 

noteikto būvlaidi un sarkano līniju veido priekšdārziņu; 
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162.8. priekšdārziņā ierīko apstādījumus vai zālienu ar celiņiem; 

162.9. nevienu pagalmu vai citu brīvās telpas daļu, kas nepieciešama ēkas vai būves 

funkcionēšanai, nedrīkst uzskatīt par kādai citai ēkai vai būvei līdzīgi piederīgu pagalma 

vai brīvās telpas daļu; 

162.10. ciemos īslaicīga auto novietošana priekšpagalmā ir atļauta dzīvojamās ielās tikai 

konkrētās ēkas iedzīvotājiem vai to viesiem, kā arī apkalpes un avārijas dienestiem; 

162.11. ciemos zemes vienības daļu starp būvlaidi un ielas sarkano līniju nedrīkst apbūvēt, 

uz tās nedrīkst atrasties nekādas ēkas daļas, kā arī to izmantot materiālu atklātai 

uzglabāšanai; 

162.12. komposta kaudzes un organiskā mēslojuma glabātuves ierīkojamas, izslēdzot 

ūdens avotu un gruntsūdeņu piesārņošanu; 

 

8.4. Būvlaides 
163. Ciemos būvlaidi nosaka kā minimālo vai maksimālo attālumu no ielas sarkanās 

līnijas līdz apbūvei. Esošajās apbūves teritorijās ievēro iedibināto būvlaidi, ja vien tā 

neatrodas sarkanajās līnijās. 

164. Apbūves teritorijās, kur nav izveidots ielu tīkls vai iedibināta būvlaide, starp ielas 

sarkano līniju un būvlaidi ievēro šādus minimālos attālumus: 

164.1. maģistrālajām ielām, ciema nozīmes ielām – ne mazāk kā 6 m; 

164.2. vietējas nozīmes ielām, piebrauktuvēm, gājēju ielām un ceļiem – ne mazāk kā 3 m. 

165. Lauku teritorijās būvlaidi nosaka kā attālumu no autoceļa aizsargjoslas. Būvlaide 

var sakrist ar ceļa aizsargjoslu, bet nevar būt mazāka par to, izņemot gadījumus, ja tas 

nepieciešams transporta infrastruktūras un apkalpes objektu būvniecībai, kā arī 

inženiertehniskās apgādes tīklu un objektu izvietošanai.  

166. lauku apvidos dzīvojamā apbūve jebkurā gadījumā nav veidojama tuvāk par: 

166.1. 60 metri no valsts reģionālo autoceļu ass, 

166.2. 30 metri no valsts vietējo autoceļu un pašvaldības ceļu (nodalījuma joslas platums 

9,5 metri no ass uz katru pusi) ass, 

166.3. ja VAS „Latvijas Valsts ceļi” nenosaka citādi; 
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8.5. Apbūves atbilstība zemes vienības robežām 

167. Jaunbūvējamās būves izvieto ne tuvāk par 4 m no zemes vienības robežām. Šo 

attālumu var samazināt, ja netiek pārkāptas normatīvo aktu prasības ugunsdrošības, 

higiēnas un insolācijas jomā un ir saņemts blakus esošās zemes vienības īpašnieka 

saskaņojums. 

168. Jaunbūvējamās būves (izņemot ostu termināļus un inženierbūves – tiltus, 

estakādes, tuneļus, satiksmes pārvadus un inženierkomunikācijas) atrodas attiecīgās zemes 

vienības robežās, un to daļas nedrīkst projicēties ārpus attiecīgās zemes vienības robežas 

vai atrasties uz robežas, izņemot gadījumus, ja starp ēkām ir izbūvēta ugunsdroša siena 

vai ēkām ir kopīga ugunsdroša siena (ugunsmūris) un ir saņemts blakus esošās zemes 

vienības īpašnieka saskaņojums. 

 

8.6. Redzamības brīvlauki 
169. Nevienā izbūves teritorijā nedrīkst būvēt, pārbūvēt vai ierīkot nekādu būvi tādā 

veidā, ka tā traucē skatu starp 0,5 m un 3,0 m līmeņiem virs krustojošos ielu viduslīniju 

līmeņa trīsstūra teritorijā, ko ierobežo stūra zemesgabala sarkanās līnijas un līnija, kas 

savieno punktus uz šīm sarkanajām līnijām 10 m attālumā no minēto sarkano līniju 

krustpunkta vai VAS ”Latvijas Valsts ceļi” nodaļas akceptētā (ievērojot ielu transporta 

intensitāti un kustības aprēķina ātrumu) attālumā no minēto sarkano līniju krustpunkta, ja 

sarkanās līnijas jau nav noteiktas, ievērojot redzamības trīsstūri. 

170.  Ja esošā kapitālā apbūve neļauj izveidot nepieciešamos redzamības trīsstūrus, 

gājēju un transporta kustības drošība jānodrošina ar kustības regulēšanas vai speciālām 

tehniskām ierīcēm. Apbūvējot zemes vienību, kas piekļaujas ielām, ievēro normatīvajos 

aktos noteikto pārredzamības zonu, ko nedrīkst apbūvēt (skat. 4.attēlu). 
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Redzamības trijstūri ielu un ceļu krustojumos 
4.attēls 

 

171. Ja būves pasūtītājs vēlas izvietot būvi tuvāk ielu krustojumam un risinājums nav 

pretrunā ar teritorijas plānojumu, būves pasūtītājs nodrošina gājēju un transporta kustības 

drošību ar kustības regulēšanas vai speciālām tehniskām ierīcēm.  

 

8.7. Attālumi starp būvēm 
172. Pieļaujamos minimālos attālumus starp būvēm nosaka, ievērojot ugunsdrošības 

prasības, kā arī: 

172.1. ņemot vērā normatīvo aktu prasības insolācijas jomā; 

172.2. nodrošinot netraucētas piekļūšanas iespējas operatīvo dienestu transportam, tai 

skaitā ugunsdzēsības tehnikai; 

172.3. ievērojot attālumu līdz autoceļiem un dzelzceļiem un citiem objektiem, ņemot 

vērā aizsargjoslas regulējošajos normatīvajos aktos noteiktās prasības. 

173. Teritorijas plānojuma vai lokālplānojuma apbūves noteikumos var noteikt 

prasības attālumiem starp būvēm, kā arī no būvēm un labiekārtojuma elementiem līdz 

kokiem un krūmiem. 

 

8.8 Ēkas un būves dzīvniekiem 
174. Ciemos lauksaimniecības dzīvniekiem paredzētās būves var izvietot tikai 

teritorijas plānojumā vai lokālplānojumā noteiktajās teritorijās, ievērojot šādus 

nosacījumus: 
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174.1. lauksaimniecības dzīvniekiem paredzētas būves nedrīkst ierīkot publiskās apbūves 

teritorijās un daudzdzīvokļu māju apbūves teritorijās; 

174.2. tiek nodrošinātas veterinārās un higiēniskās prasības, kā arī veikti pasākumi 

aizsardzībai pret troksni, smakām un citiem negatīviem faktoriem. 

175. Pasākumus aizsardzībai pret troksni, smakām un citiem negatīviem faktoriem 

nodrošina tajā zemes vienībā, kurā atrodas lauksaimniecības dzīvnieku turēšanai 

paredzētās būves, neradot apgrūtinājumus blakus esošo zemes vienību īpašniekiem. 

176. Plānojot jaunas lauksaimniecības dzīvnieku turēšanai paredzētas būves, ievēro 

šādus minimālos attālumus no dzīvojamās un publiskās apbūves līdz lauksaimniecības 

dzīvnieku turēšanas būvei: 

176.1. 50 m – ja būve paredzēta, lai vienlaikus turētu līdz 20 dzīvnieku vienībām; 

176.2. 100 m – ja būve paredzēta, lai vienlaikus turētu 21 līdz 50 dzīvnieku vienību; 

176.3. 300 m – ja būve paredzēta, lai vienlaikus turētu 51 līdz 500 dzīvnieku vienību; 

176.4. 500 m – ja būve paredzēta, lai vienlaikus turētu vairāk par 501 dzīvnieku 

vienībām. 

177. Šo noteikumu 176.punktā minētie attālumi jāievēro arī gadījumos, ja esošo 

lauksaimniecības dzīvnieku turēšanai paredzēto būvju tuvumā tiek plānota jauna 

dzīvojamā vai publiskā apbūve. 

178. Šo noteikumu 176. punktā minētie nosacījumi nav attiecināmi gadījumos, ja 

lauksaimniecības dzīvnieku turēšanai paredzētās būves un dzīvojamā apbūve pieder 

vienam īpašniekam, atrodas vienā zemes vienībā vai ir panākta savstarpēja vienošanās. 

179. Plānojot cūku novietņu izvietojumu, ievēro nosacījumu, lai apkārtējā teritorijā 3 

km rādiusā cūku blīvums nepārsniegtu 1500 dzīvnieku vienības. Šī prasība neattiecas uz 

cūku novietnēm, kurās tiek turētas piecas vai mazāk dzīvnieku vienības. 
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8.9. Aizsardzība pret trokšņiem un piesārņojumu 
180. Plānojot lielas inženierbūves, transporta un loģistikas objektus, rūpnieciskās 

ražošanas un pārstrādes uzņēmumus, tai skaitā derīgo izrakteņu ieguves vietas, atkritumu 

poligonus, biogāzes koģenerācijas stacijas, teritorijas plānojumā, lokālplānojuma vai 

detālplānojumā papildus paredz: 

180.1. pasākumus šādu objektu ietekmes mazināšanai uz apkārtējām teritorijām; 

180.2. transporta plūsmas organizāciju, lai netiktu ietekmētas dzīvojamās un publiskās 

apbūves teritorijas. 

181. Teritorijas plānojumā un lokālplānojumā var noteikt minimālos attālumus starp 

potenciālajiem piesārņojumu radošiem objektiem un dzīvojamo un publisko apbūvi, 

tūrisma un rekreācijas objektiem. 

182.  Esošajās dzīvojamās un publiskās apbūves teritorijās autoceļu, dzelzceļu un 

lidlauku, kā arī piesārņojumu radošu objektu tuvumā pašvaldība var paredzēt pasākumus 

trokšņa mazināšanai, piesārņojuma un citu negatīvu faktoru novēršanai tādā kārtībā un 

apjomā, kā to nosaka normatīvie akti piesārņojuma jomā. 
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9. INŽENIERTEHNISKĀS APGĀDES TĪKLI UN 

OBJEKTI 

9.1. Ūdensapgāde 
183. Ciemos paredz centralizētu un nepārtrauktu dzeramā ūdens apgādi šādās apbūves 

teritorijās: 

183.1. mazstāvu un daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas; 

183.2.  publiskās apbūves teritorijas; 

183.3. jaunveidojamas savrupmāju apbūves teritorijas, kurās paredzēta vairāk nekā 20 

dzīvojamo māju (ar saimniecības ēkām un palīgēkām) būvniecība. 

184. Centralizētās ūdensapgādes risinājumus plāno, izvērtējot esošo situāciju un 

tehniski ekonomisko pamatojumu, atbilstoši izvēloties pieslēgumus kopīgajiem 

centralizētajiem tīkliem vai veidojot lokālas centralizētas ūdens apgādes sistēmas. 

185. Individuālo ūdensapgādi var ierīkot viensētās, kā arī savrupmāju apbūves 

teritorijā, kurā plānots mazāk nekā 20 dzīvojamo māju. 

186. Ciemos ārējai ugunsdzēsības ūdensapgādei paredz centralizētu ūdensapgādes 

sistēmu ar ugunsdzēsības hidrantiem un iespēju piekļūt ūdens ņemšanas vietai, kas 

iekārtota atbilstoši normatīvo aktu prasībām ugunsdrošības jomā. 

187. Teritorijas plānojumā vai lokālplānojumā norāda ūdens ņemšanas vietas 

ugunsdzēsības vajadzībām. 

188. Ap akām, urbumiem un avotiem, kurus saimniecībā vai dzeramā ūdens ieguvei 

izmanto savām vajadzībām individuālie ūdens lietotāji (fiziskās personas), aizsargjoslas 

nenosaka, ja apkārtne ir labiekārtota un novērsta notekūdeņu infiltrācija un ūdens 

piesārņošana 

 

9.2. Notekūdeņu savākšana 
189. Apbūves teritorijās nodrošina notekūdeņu centralizētu savākšanu un attīrīšanu 

atbilstoši normatīvo aktu prasībām vides aizsardzības jomā. 
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190. Ja teritorijā nav izbūvēta centralizēta notekūdeņu savākšanas sistēma, var veidot 

lokālas notekūdeņu savākšanas sistēmas ar lokālām attīrīšanas iekārtām, ievērojot vides 

jomu regulējošo normatīvo aktu prasības. 

191. Veidojot jaunas vai paplašinot esošas savrupmāju apbūves teritorijas, kurās 

dzīvojamo māju skaits pārsniegs 20, paredz centralizētas notekūdeņu savākšanas sistēmas 

ierīkošanu. 

192. Savrupmāju apbūves teritorijās līdz centralizētas notekūdeņu savākšanas sistēmas 

izbūvei, ievērojot spēkā esošo būvnormatīvu un vides jomu regulējošo normatīvo aktu 

prasības, var ierīkot individuālas attīrīšanas ietaises vai hermētiski izolētu krājrezervuāru 

katrā apbūves gabalā, paredzot iespēju pieslēgties centralizētajiem tīkliem. 

193. Dzīvojamās apbūves teritorijās, kas netiek pieslēgtas centralizētai notekūdeņu 

savākšanas sistēmai, var ierīkot hermētiskas izsūknējamās tvertnes vai individuālas 

attīrīšanas ietaises, ievērojot spēkā esošo būvnormatīvu un vides jomu regulējošo 

normatīvo aktu prasības. 

 

9.3. Elektroapgāde un alternatīvā energoapgāde 
194. Jaunajās apbūves teritorijās paredz atbilstošu energoapgādes nodrošinājumu, 

lokālplānojumos vai detālplānojumos ieplānojot vietas transformatoru un apakšstaciju 

izvietošanai. 

195. Siltumsūkņu zemes kolektorus var ierīkot ne tuvāk par 3 m no to ārējās kontūras 

līdz blakus esošās zemes vienības robežai. Šo attālumu var samazināt, ja saņemts blakus 

esošās zemes vienības īpašnieka saskaņojums. 

196. Vēja elektrostacijas, kuru jauda ir lielāka par 20 kW, atļauts izvietot rūpniecības 

teritorijā (R), tehniskās apbūves teritorijā (TA) un lauksaimniecības teritorijā (L) vai 

teritorijas plānojumā un lokālplānojumā norādītajās vietās. 

197. Plānojot tādu vēja elektrostaciju izvietojumu, kuru jauda ir lielāka par 20 kW, 

ievēro šādus nosacījumus: 

197.1. vēja elektrostacijas izvieto ne tuvāk kā trīs rotora diametru attālumā vienu no 

otras; 
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197.2. vēja elektrostaciju izvietojumu plānot tā, lai to aizsargjosla nepārkāptu konkrētās 

zemes vienības robežas, izņemot, ja ir noslēgta un  apstiprināta vienošanās ar blakus 

esošā nekustamā īpašuma īpašnieku par apgrūtinājuma – aizsargjoslas uzlikšanu zemes 

vienībai, kas reģistrēta Zemesgrāmatā; 

197.3. no lauku teritorijā esošām dzīvojamām mājām vēja parku izvieto ne tuvāk par 

attālumu, kas ir piecas reizes lielāks nekā vēja elektrostacijas maksimālais augstums; 

197.4. no ciemu un pilsētas teritorijās esošās vai plānotās blīvās dzīvojamās apbūves un 

publiskās apbūves vēja elektrostaciju izvieto ne tuvāk par 1 km, bet vēja parku – ne tuvāk 

par 2 km; 

197.5. vēja elektrostacijas izvieto ne tuvāk par 2 km no NATURA 2000 teritorijām un 

mikroliegumiem, kas noteikti putnu sugu aizsardzībai, bet no pārējām NATURA 2000 

teritorijām – ne tuvāk par 500 metriem; 

197.6. valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu vizuālās uztveramības zonā izvērtē vēja 

elektrostaciju ietekmi uz ainavu, ņemot vērā konkrēto situāciju un kultūras pieminekļa 

specifiku; 

197.7. vēja parkus izvieto ne tuvāk par 2 km no pilsētu teritorijās; 

197.8. vēja parka robežu nosaka no malējās vēja elektrostacijas torņa projekcijas, bet 

vēja elektrostacijas attālumu nosaka no vēja elektrostacijas torņa. 

198. Elektrolīnijas plānojot un veicot darbus elektrolīnijas aizsargjoslā: 

198.1. Veicot darbus aizsargjoslās, kuru dēļ ir nepieciešams objektus aizsargāt, tos drīkst 

veikt pēc saskaņošanas ar attiecīgā objekta īpašnieku: 

198.1.1. Neatkarīgi no noteiktā elektrisko tīklu aizsargjoslu platuma darbs ar 

celšanas mehānismiem 30 metru joslā no gaisvadu elektrolīnijas malējā vada pirms 

darba sākšanas jāsaskaņo ar attiecīgo elektrisko tīklu valdītāju. 

198.1.2. Veicot darbus vidēja sprieguma (20 kV, 10 kV, 6 kV) un zemsprieguma 

(0,4 kV) elektropārvades līniju aizsargjoslās, tie ir jāsaskaņo ar AS “Sadales tīkls” 

reģiona tehnisko vadītāju. 

198.2. Nosacījumos lokālplānojumu, detālplānojumu un būvprojektu izstrādāšanai, kuru 

teritorija atrodas 110 kV elektrolīnijas aizsargjoslā, kā arī ielu/ceļu un 

inženierkomunikāciju būvprojektu izstrādāšanai elektrolīnijas aizsargjoslā, vai arī plānojot 

tādu objektu būvniecību, kuri atrodas ārpus elektrolīnijas aizsargjoslas, bet iespējama šo 

objektu aizsargjoslu pārklāšanās ar to, nepieciešams saņemt tehniskos noteikumus vai 

nosacījumus un saskaņot projektu ar AS „Latvijas elektriskie tīkli”; 
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198.3. Plānojot ielu/ceļu un ar tiem saistīto objektu, kā arī inženierkomunikāciju 

novietojumu paralēli vai šķērsojumos ar 110 kV elektrolīniju un tuvošanos tai, novērtēt 

savstarpējos horizontālos un vertikālos attālumus saskaņā ar normatīviem aktiem. 

198.4. Plānojot sporta, atpūtas, cilvēku pulcēšanās objektus un bērnu iestāžu būvniecību 

vai ierīkošanu, to novietojumu paredzēt tālāk par 30 m no 110 kV elektrolīniju vadu 

projekcijas. 

198.5. 110 kV gaisvadu elektrolīnijas balstu novietojumu neiekļaut ielu sarkano līniju 

teritorijās. Minimālais horizontālais attālums no ll0kv elektrolīnijas balstu pamatiem, to 

zemētajiem un balstu atsaitēm, škērsojumā ar ielu/ceļu, līdz brauktuves malai vai ceļa 

uzbēruma pēdai ciemu teritorijā - 5 metri, ārpus ciemu teritorijām - elektrolīnijas balsta 

augstums. 

198.6. Plānojot būvniecību 110 kV gaisvadu elektrolīnijas tuvumā, ēkas, būves un 

paralēli novietotus ceļus/ielas paredzēt ārpus šīs līnijas aizsargjoslas. 

199. Būvdarbiem, kuros paredzēts izmantot celšanas un citus mehānismus, ja tie 

notiks tuvāk par 30 metriem no ll0kV elektrolīnijas malējiem vadiem, izstrādāt un 

saskaņot ar AS "Latvijas elektriskie tīkli" darbu izpildes projektu. 

200. Detālplānojumu, lokālplānojumu, ielu,/ceļu un inženierkomunikāciju būvprojektu 

izstrādāšanai 110 kv elektrolīnijas aizsargjoslā, kā arī plānojot tādu objektu būvniecību, 

kuri atrodas ārpus elektrolīnijas aizsargjoslas, bet iespējama šo objektu aizsargjoslas 

pārklāšanās ar elektrolīnijas aizsargjoslu, jāsaņem nosacījumi vai tehniskie noteikumi AS 

"Latvijas elektriskie tīkli". 

200.1. Plānojuma grafiskajā daļā attēlot 110kv elektrolīniju un tas aizsargjoslu. 

 

9.4. Lietusūdeņu savākšanas sistēmas 
201. Jaunveidojamās kompleksās apbūves teritorijās jānodrošina lietus un sniega 

ūdeņu novadīšana no ielām, ceļiem laukumiem un apbūves gabaliem, paredzot ūdeņu 

savākšanas sistēmas. 

202. Vietās, kur nav iespējams lietus ūdeņu savākšanas sistēmu pieslēgt pie esošajiem 

tīkliem, ierīko lokālo lietus ūdens savākšanu, nodrošinot lietus ūdens novadīšanu speciāli 

veidotā sistēmā vai filtrējošā slānī. 

203. Pirms lietus ūdeņu ievadīšanas vaļējos virszemes ūdens objektos jāparedz to 

nostādināšanas sistēmas. Nav atļauta to tieša ievadīšana notekūdeņu savākšanas sistēmās. 
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204. Prasības lietus ūdeņu novadīšanas risinājumiem no projektējamām ielām, ceļiem 

un laukumiem nosaka detālplānojumā vai būvprojektā. 

 

9.5. Atkritumu savākšanas vietas 
205. Plānojot jaunu apbūvi, paredz atkritumu tvertņu novietnes laukumus atbilstoši 

prognozētajam atkritumu apjomam un veidam. 

206. Atkritumu tvertņu izvietojumu nosaka detālplānojumā, būvprojektā vai teritorijas 

labiekārtojuma projektā saskaņā ar funkcionāli pamatotu piebraucamo ceļu un gājēju 

celiņu plānojumu. 

207. Plānojot atkritumu tvertņu novietņu izvietojumu, izvērtē funkcionālos, 

higiēniskos un estētiskos aspektus, kā arī apkārtējās apbūves raksturu. Jaunās apbūves 

teritorijās no atkritumu tvertņu novietnes laukuma malas jāievēro šādi attālumi: 

207.1. ne tuvāk par 10 m no daudzdzīvokļu mājas fasādes ar logiem; 

207.2. ne tuvāk par 20 m no izglītības iestādes ieejas, bērnu rotaļu laukuma vai atpūtas 

zonas; 

207.3. ne tuvāk par 5 m no saglabājamu koku stumbriem; 

207.4. ne tuvāk par 1,5 m no zemes vienības robežas, izņemot gadījumu, ja saņemts 

blakus esošās zemes vienības īpašnieka saskaņojums; 

207.5. ne tālāk par 100 m no visattālākās ieejas dzīvojamā mājā vai publiskā ēkā. 

208. Aprēķinot atkritumu savākšanas laukuma kopējo platību, vienai tvertnei paredz 

vismaz 2 m2 un ņem vērā specializētā transportlīdzekļa ērtu piekļūšanu atkritumu 

tvertnēm. 
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10. PUBLISKĀS ĀRTELPAS PLĀNOŠANA 

10.1. Publiskās atpūtas vietas 

209. Publiskos objektus, tai skaitā publisko pasākumu vietas un atpūtas vietas dabā, 

nodrošina ar tualetēm, kas iekārtotas, ievērojot vides pieejamības prasības un paredzot 

vietu papildu tualešu izvietošanai publisko pasākumu norišu laikā. 

210. Publisko masu pasākumu vietās un atpūtas vietās dabā paredz iespēju īslaicīgu 

lielas ietilpības autonovietņu nodrošināšanai, ņemot vērā paredzamo apmeklētāju skaitu. 

211. Atpūtas vietas iekārto atbilstoši higiēnas un vides aizsardzības prasībām, paredzot 

atkritumu savākšanas vietas un vides pieejamības prasībām atbilstošas tualetes. 

212. Publiski pieejamas peldvietas ierīko, ievērojot prasības, kas noteiktas normatīvajos 

aktos par peldvietas izveidošanu un uzturēšanu, kā arī vides pieejamības prasības. 

213. Diennakts tumšajā laikā nodrošina ielu, laukumu, skvēru, parku un citu publiskās 

teritoriju apgaismojumu. Prasības apgaismes ķermeņiem nosaka pašvaldība. 

 

10.2. Laivu piestātnes un peldbūves izvietošana 
214. Publiski pieejamas laivu piestātnes norādīt lokālplānojumā un ierīkot, ievērojot 

būvniecības, dabas aizsardzības un vides pieejamības jomu regulējošo normatīvo aktu 

prasības. 

215. Atbilstoši piestātnes kapacitātei paredz automašīnu stāvlaukumu ar pietiekamu 

stāvvietu skaitu. 

216. Laivu piestātņu platformas un uzbrauktuves izbūvē, ievērot šādas vides 

pieejamības un drošības prasības: 

216.1. aprīkot ar margām un drošības apmalēm; 

216.2. izvēlēties tādus izmērus, kas nodrošina pietiekamas manevrēšanas iespējas; 

216.3. pielietot neslīdošus ieseguma materiālus. 

216.4. Uzbrauktuvju slīpums nedrīkst pārsniegt 1:12 vai 8 %. Vietās, kur uzbrauktuves ir 

pakļautas laikapstākļiem, nodrošina lietusūdeņu novadīšanu. 

217. Peldbūvju projektēšanā atkarībā no paredzamās funkcijas piemērojamas attiecīgai 

sauszemes būvei ar tādu pašu funkciju tiktāl, ciktāl tas ir tehniski iespējams attiecībā uz 

peldošu būvi, obligāti nodrošinot vides aizsardzības prasībām atbilstošas ūdensapgādes 

un notekūdeņu savākšanas sistēmas, kas izslēdz piesārņojuma nokļūšanas iespēju ūdeņos. 
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218. Privātos ūdeņos var izvietot peldbūves privātai un publisku pakalpojumu objektu 

ierīkošanai. Objektiem ūdenī uz gaisa spilveniem (pontoniem, pludiņiem – peldoši ūdenī) 

jābūt noenkurotiem krastā un to noenkurošanas novietne jāsaskaņo Būvvaldē. 

 
10.3. Publiskas atpūtas vietas 
219. Publiskos objektus, tai skaitā publisko pasākumu vietas un atpūtas vietas dabā, 

nodrošināt ar tualetēm, kas iekārtotas, ievērojot vides pieejamības prasības un paredzot 

vietu papildu tualešu izvietošanai publisko pasākumu norišu laikā. 

220. Publisko masu pasākumu vietās un atpūtas vietās dabā paredz iespēju īslaicīgu 

lielas ietilpības autonovietņu nodrošināšanai, ņemot vērā paredzamo apmeklētāju skaitu. 

221. Atpūtas vietas iekārto atbilstoši higiēnas un vides aizsardzības prasībām, paredzot 

atkritumu savākšanas vietas un vides pieejamības prasībām atbilstošas tualetes. 

222. Publiski pieejamas peldvietas ierīko, ievērojot prasības, kas noteiktas normatīvajos 

aktos par peldvietas izveidošanu un uzturēšanu, kā arī vides pieejamības prasības. 

223. Pie dabas takām un laipām ierīko vietas, kur apmeklētājiem iespējams samainīties. 

224. Dabas taku celiņi un laipas ir ar neslidenu virsmu. Ja tie veidoti no koka, to 

virsma ir speciāli apstrādāta (gropes vai abrazīvā materiāla joslas). 

225. Vietās, kur dabas takai ir bīstams slīpums, krauja vai nogāze, vai tā tieši ved uz 

ūdensobjektu vai stāvu krauju, paredz drošas margas vai aizsargbarjeras ne mazāk kā 

0,90m augstumā. 

226. Mainoties dabas takas līmeņiem, uz takas veido nobrauktuvi ar garenslīpumu, ne 

lielāku par 1:20 vai 5 %. Pie dabas takām ierīko īslaicīgas atpūtas vietas 500 līdz 1000 m 

attālumā. 

 

10.4. Grāvji, ūdensnotekas un mākslīgās ūdenskrātuves 
227. Ja tiek plānota meliorēto teritoriju apbūve, lokālplānojumā, detālplānojumā vai 

būvprojektā paredz meliorācijas sistēmas rekonstrukciju vai pārkārtošanu. Meliorācijas 

sistēmas rekonstrukciju vai pārkārtošanu veic pirms teritorijas apbūves. 

228. Ierīkojot virszemes ūdeņu savākšanas sistēmas vai meliorācijas sistēmas tikai 

vienā īpašumā, grāvju augšmala nedrīkst atrasties tuvāk par 2 m no blakus esošās zemes 

vienības robežas. Šo attālumu var samazināt, ja ir saņemts blakus esošās zemes vienības 

īpašnieka saskaņojums. 
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229. Būvējot jaunas ielas vai piebraucamos ceļus pāri ūdenstecei, jāparedz piemērota 

diametra caurteka vai tilts. 

230. Aizliegts aizbērt esošos novadgrāvjus un dabīgās ūdens noteces, pirms nav 

izbūvēta cita ūdeņu savākšanas un novadīšanas sistēma atbilstoši meliorācijas sistēmu 

pārkārtošanas projektam. 

231. Plānojot apbūvi lauku teritorijās, būves nevar izvietot tuvāk par 10 m no 

ūdensnotekas un novadgrāvja krotes (augšmalas) un tuvāk par 8 m no segtas 

ūdensnotekas ass, ja tās diametrs ir 300 mm un vairāk, izņemot gadījumus, ja attiecīgās 

būves ir saistītas ar meliorācijas sistēmām. 

232. Dīķis, kas ir lielākas par 0,1 ha, nevar ierīkot tuvāk par 10 m no blakus esošās 

zemes vienības robežas. Šo attālumu var samazināt, ja ir saņemts blakus esošās zemes 

vienības īpašnieka saskaņojums. 

 

10.5. Reljefa un augsnes virskārtas aizsardzība 

233. Veicot zemes līmeņa pazemināšanu vai paaugstināšanu vairāk nekā par 0,5 m, kā 

būvprojekta vai teritorijas labiekārtošanas projekta daļu izstrādā teritorijas vertikālo 

plānojumu. Nogāzes slīpuma sākums nevar atrasties tuvāk par 1,0 m no blakus esošās 

zemes vienības robežas, izņemot gadījumu, ja ir saņemts blakus esošās zemes vienības 

īpašnieka saskaņojums. 

234. Veicot būvniecību un teritorijas labiekārtošanu, saglabā augsnes virskārtu un pēc 

būvniecības darbu pabeigšanas to atjauno. 

235. Būvprojekta sastāvā, ja Vārkavas novada pašvaldības būvvalde nosaka par 

nepieciešamu, – jau nekustamā īpašuma sadalīšanas (apvienošanas) projekta, 

lokālplānojuma vai detālplānojuma sastāvā, izstrādā vertikālā plānojuma daļu. Veicot 

būvniecību un teritorijas cita veida izmantošanu, aizliegts veikt reljefa izmaiņas, esošo 

grāvju un dabīgo noteču likvidēšanu vai izmainīšanu, ja tas nav saskaņots ar meliorāciju 

sistēmu valsts pārvaldi.  

236. Mazvērtīgu koku izciršana, to vietā paredzot jaunus stādījumus, projektēšanas 

gaitā jāakceptē pagasta pašvaldībā un, uzsākot būvniecību, jāsaņem ciršanas atļauja koku 

un citu vērtīgu stādījumu nociršanai.  
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10.6. Prasības derīgo izrakteņu ieguvei  

237. Jebkāda projektēšana un būvniecība teritorijās, zem kurām ir reģistrēti valsts 

nozīmes derīgie izrakteņi, saskaņojama ar Valsts uzraudzības iestādēm likumā Par zemes 

dzīlēm un citos LR tiesību aktos noteiktā kārtībā.  

238. Kārtību, kādā tiek izsniegtas zemes dzīļu izmantošanas licences un bieži 

sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas, nosaka attiecīgie normatīvie akti. Plānojot 

derīgo izrakteņu ieguvi, nepieciešams LR 21.05.1996. likuma „Par zemes dzīlēm” 

prasības.  

239. Lai uzsāktu derīgo izrakteņu ieguvi derīgo izrakteņu atradnē, nepieciešams veikt 

detālu ģeoloģisko izpēti, saņemt derīgo izrakteņu pasi, noteikt limitus, saņemt 

atļauju/licenci atbilstoši spēkā esošajai likumdošanai.  

240. Īpaši aizsargājamajās dabas teritorijās (ĪADT) derīgo izrakteņu ieguve atļauta tikai 

tādā gadījumā, ja to pieļauj spēkā esošie īpaši aizsargājamo dabas teritoriju normatīvie 

akti, kultūras pieminekļu aizsardzības zonās – ja tiek saskaņots ar Valsts kultūras 

pieminekļu aizsardzības inspekciju (VKPAI).  

241. Derīgo izrakteņu ieguvi drīkst veikt atbilstoši normatīvo aktu prasībām, un 

saskaņojot darbību ar atbildīgajām valsts uzraudzības iestādēm un Pašvaldību. Paredzētās 

darbības – derīgo izrakteņu ieguves ietekmes uz vidi novērtējums veicams normatīvajos 

aktos noteiktajos gadījumos pēc iespējas agrākā derīgo izrakteņu ieguves plānošanas, 

projektēšanas un lēmumu pieņemšanas stadijā.  

242. Veicot derīgo izrakteņu ieguves projekta izstrādi jānovērtē tā potenciālā ietekme 

uz ūdens līmeņa izmaiņām, kā arī lai netiktu izmainīts ūdens līmenis un pārveidoti ezeru 

krasti.  

243. Ētisku apsvērumu dēļ nav atļauta derīgo izrakteņu ieguve tuvāk par 100 m no 

kapsētu teritorijas robežas, ainaviskās teritorijās un gar ainavu ceļiem, izņemot legāli 

uzsāktas ieguves vietas.  

244. Plānojot jaunus derīgo izrakteņu ieguves karjerus, īpaša uzmanība jāpievērš 

pasākumiem, kas ierobežo trokšņa un putekļu izplatību dzīvojamo māju tuvumā, lai 

mazinātu negatīvo ietekmi uz vidi. Katrā atsevišķā gadījumā pašvaldība izvērtē vai 

nepieciešams saskaņojums ar blakus esošās/o dzīvojamo māju īpašnieku/iem.  

245. Derīgo izrakteņu karjeru izstrādātājiem jāuztur kārtībā derīgo izrakteņu 

transportēšanā izmantojamie ceļi, neatkarīgi no īpašuma piederības, kā arī jāvienojas par 

pašvaldības un privāto ceļu izmantošanu. Stingri jāievēro drošības pasākumi un 

jāierobežo nepiederošu personu iekļūšanu teritorijā. 
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246.  Pie ezeriem pieguļošajās teritorijās atļauta iegūtā sapropeļa uzglabāšana, 

tehnoloģiskajā procesā nepieciešamo iekārtu vai rūpniecības uzņēmuma izvietošana 

(ciemos un citās urbānās vietās pirms tam veicot publiskās apspriešanas procedūru ar 

pozitīvu rezultātu). Sapropeļa ieguve tiek atļauta ne tikai „sapropeļa ezeros", bet arī citos 

novada ezeros, ja pēc detālas ģeoloģiskās izpētes veikšanas tajos tiek konstatēti 

izmantojami sapropeļa krājumi.  

247. Gadījumā, ja derīgo izrakteņu ieguves teritorijā atrodas jebkādas inženiertehniskās 

komunikācijas vai derīgo izrakteņu transportēšanai nepieciešama jaunu ceļu ierīkošana vai 

esošo ceļu rekonstrukcija šķērsojot komunikācijas, karjera izstrādātājām sava darbība ir 

jāsaskaņo ar attiecīgās komunikācijas/u īpašnieku/iem.  

248. Lai novērstu draudus vides un apkārtējo iedzīvotāju dzīves kvalitātes 

pasliktināšanai, kā arī sekmētu ieguves vietas iekļaušanos ainavā, pēc derīgo izrakteņu 

karjera ekspluatācijas beigām, derīgo izrakteņu ieguvējam ir jāveic karjera teritorijas 

rekultivācija saskaņā ar projektu, kā arī jāsakārto karjeru izstrādes laikā bojātā 

infrastruktūra – piebraucamie ceļi u.c. Karjera rekultivācija jāveic 2 gadu laikā pēc derīgo 

izrakteņu ieguves pabeigšanas.  

10.7. Ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasības  

249.  Vārkavas novada teritorijā paredzētas ūdens ņemšanas vietas ugunsdzēsības 

vajadzībām – hidranti, vietas pie virszemes ūdensobjektiem, speciāli ierīkotas ūdens 

ņemšanai ugunsdzēsības vajadzībām.  

250. Jaunai apbūves teritorijai nodrošina ārējo ūdensapgādi ugunsdzēsības vajadzībām 

– ierīko jaunas ūdens ņemšanas vietas saskaņā ar normatīvajos aktos ietvertajām 

normām.1  

251. Būvprojektēšanā jāņem vērā esošo normatīvo aktu prasības par ugunsdrošības 

atstarpēm starp dažādu ugunsdrošības pakāpju un funkcionālas nozīmes ēkām un būvēm.  

252. Izbūvējot jaunus ceļus, ielas un piebraucamos ceļus, ievēro minimālos attālumus 

ugunsdrošības un glābšanas tehnikas piekļūšanas nodrošināšanai pie ēkām, hidrantiem un 

atklātām ūdens ņemšanas vietām saskaņā ar normatīvajiem aktiem.2  

                                                           
1 LBN 222–99 „Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves" prasībām un ņemot vērā minimālos ugunsdrošības 
attālumus, kas noteikti Latvijas būvnormatīva LBN 201–10 „Būvju ugunsdrošība”   
2 Ministru kabineta 31.10.2005. noteikumu Nr.318 „Noteikumi par Būvnormatīvu LBN 201–10 „Būvju 
ugunsdrošība”   
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253. Iedzīvotāju apziņošanas sistēmu avārijas vai ārkārtējo situāciju gadījumā veido 

saskaņā ar Preiļu novada, Riebiņu novada, Vārkavas novada un Aglonas novada 

izstrādāto civilās aizsardzības plānu.  

254. Plānojot lielu rūpniecisku objektu būvniecību ar sprādzienbīstamu vidi un 

objektus, kur vienlaikus var atrasties vairāk par 50 cilvēkiem (izņemot dzīvojamās mājas), 

izstrādā civilās aizsardzības pasākumu plānu un paredz cilvēku evakuāciju saskaņā ar 

Latvijas valsts standartu 446 un normatīvajiem aktiem3, kā arī var izveidot dienestu, kas ir 

apgādāts ar ugunsdzēsības un glābšanas tehniku4.  

 

10.8. Stihiju postījumu atjaunošana  

255. Neskatoties uz jebkādiem citiem noteikumiem, īpašnieks ir tiesīgs atjaunot 

ugunsgrēka vai dabas stihijas rezultātā nopostītu vai daļēji nopostītu būvi tajās pašās 

veidolā un tajā pašā novietnē, atbilstoši būvprojektam, pēc kura šī būve būvēta, vai, ja 

būvprojekts nav saglabājies – izstrādājot atbilstoši būves jaunākajai inventarizācijas lietai 

jaunu būvprojektu.  

 

10.9. Aizsardzība pret trokšņiem  

256. Pieļaujamā trokšņa līmeni dzīvojamām mājām un sabiedriskiem objektiem un to 

teritorijām, trokšņa līmeņa rādītājus galvenajiem trokšņa avotiem, sagaidāmā trokšņa 

līmeņa noteikšanas kārtību un tā nepieciešamo samazināšanu aprēķina izraudzītajos 

punktos ar arhitektūras, plānojuma un būvniecības akustikas trokšņa samazināšanas 

līdzekļu efektivitātes aprēķina metodiku, kā arī galvenās prasības projektēšanai pieņem 

atbilstoši normatīvo aktu prasībām5.  

257. Jaunu dzīvojamo māju un sabiedrisko objektu apbūves teritorijās jāievēro 

normatīvo aktu prasības, t.sk. 2014.gada 1.janvāra MK noteikums Nr.16 „Trokšņa 

novēršanas kārtība”. 

                                                           
3 Ministru kabineta 19.06.2001. noteikumi Nr.259 “Rūpniecības avāriju riska novērtēšanas kārtība un riska 
samazināšanas pasākumi”  Ministru kabineta 13.07.2004. noteikumi Nr.597 „Trokšņa novērtēšanas un 
pārvaldības kārtība”   
4 Ministru kabineta 11.11.2003. noteikumi Nr.639 „Iestāžu, organizāciju un komercsabiedrību 
ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas dienestu izveidošanas kārtība”  
5 ”  Ministru kabineta 13.07.2004. noteikumi Nr.597 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība”   
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258. MK 2004.gada 13.jūlija noteikumiem Nr.597 “Trokšņa novērtēšanas un 

pārvaldības kārtība”.  

259. Plānojot lielas inženierbūves, transporta un loģistikas objektus, rūpnieciskās 

ražošanas un pārstrādes uzņēmumus, tai skaitā derīgo izrakteņu ieguvi, atkritumu 

poligonus, biogāzes koģenerācijas stacijas būvprojektā papildus paredz:  

259.1. pasākumus šādu objektu ietekmes mazināšanai uz apkārtējām teritorijām, t.sk. 

trokšņa samazināšanas pasākumus; 

259.2. transporta plūsmas organizāciju, lai netiktu ietekmētas dzīvojamās un publiskās 

apbūves teritorijas.  

10.10. Prasības ainavas aizsardzībai  

260. 1. Izvēloties būvvietu vai transformējot lauksaimniecības zemes meža zemēs, ņem 

vērā ietekmi uz ainavu. Ēkām un būvēm saglabā novadam raksturīgo arhitektūru.  

261. 2. Problēmas objektus un degradētās teritorijas nojauc vai saved kārtībā saskaņā ar 

teritorijas plānojumā paredzēto atļauto izmantošanu.  
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11. TRANSPORTLĪDZEKĻU NOVIETŠANA 

11.1. Autnovietnes 
262. Teritorijas plānojumos un lokālplānojumos nosaka prasības autonovietņu 

izvietošanai, tai skaitā attālumiem līdz dažādu veidu objektiem, un nepieciešamo 

autonovietņu skaitu dažādiem izmantošanas veidiem. 

263. Pie nozīmīgām publiskām ēkām papildus autonovietnēm paredz arī speciāli 

aprīkotas velosipēdu, motociklu (arī mopēdu un motorolleru) un tūristu autobusu 

novietnes. 

264. Nepieciešamo platību virszemes atklātai autonovietnei aprēķina, pieņemot, ka 

vienas vieglās automašīnas izvietošanai nepieciešami aptuveni 25 m2, viena motocikla 

izvietošanai – 5 m2, bet viena pasažieru autobusa izvietošanai – 60–75 m2. 

265. Atklātās autonovietnēs, kas paredzētas vairāk nekā 50 transportlīdzekļiem, paredz 

lietusūdeņu savākšanu un novadīšanu lietusūdeņu kanalizācijas sistēmā. 

266. Izbūvējot atsevišķu atklātu autonovietni daudzdzīvokļu māju pagalmos, to 

labiekārto, paredzot norobežojošos stādījumus gar bērnu rotaļu laukumiem, sporta 

laukumiem vai iedzīvotāju atpūtas vietām. 

267. Autonovietnēs publiskajā ārtelpā un pie publiskām ēkām paredz speciālas ne 

mazāk kā 3,5 m platas autostāvvietas personām ar īpašām vajadzībām. Autostāvvietas, kas 

paredzētas personām ar īpašām vajadzībām, izvieto vistuvāk objektam. 

268. Ja pie publiskās ēkas paredzēts veidot vairāk nekā 10 autostāvvietu, personām ar 

īpašām vajadzībām paredz vismaz vienu autostāvvietu no katrām 20 autostāvvietām. Ja 

pie publiskās ēkas paredzēts mazāk par 10 autostāvvietām, personām ar īpašām 

vajadzībām paredz vismaz vienu autostāvvietu. 

269. Pie jaunbūvējamām daudzdzīvokļu mājām nodrošināt vismaz vienu autostāvvietu 

personām ar īpašām vajadzībām, ko izvieto maksimāli tuvu ieejai. 

270. Slēgtām autonovietnēm nepieciešamo minimālo platību aprēķina pēc plānotā 

automašīnu skaita atkarībā no to izvietošanas veida. 

271. Stāvparku izvietojumu nosaka teritorijas plānojumā, lokālplānojumā vai 

detālplānojumā. 
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272. Stāvparku var veidot kā daudzfunkcionālu kompleksu, apvienojot ar 

tirdzniecības, pakalpojumu vai citiem publiska rakstura objektiem. 

 

11.2. Velosipēdu novietnes 

273. Velosipēdu novietnes paredz pie tirdzniecības un pakalpojumu objektiem, 

publiskām pārvaldes, kultūras, izglītības, ārstniecības iestādēm, sporta un atpūtas 

objektiem. 

274. Velosipēdu novietnes izvieto tā, lai netiktu traucēta gājēju pārvietošanās pa 

ietvēm un gājēju celiņiem. 

275. Velosipēdu novietnes platību aprēķina, pieņemot, ka viena velosipēda 

novietošanai nepieciešamā platība ir 1,2 m2. 
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12. RISKA TERITORIJAS UN PIESĀRŅOTĀS 

TERITORIJAS 

276. Lokālplānojuma apbūves noteikumos nosaka prasības vai ierobežojumus tādu 

objektu būvniecībai, kuru darbība var izraisīt rūpnieciskas avārijas iespējamību. 

277. Būvniecība aizliegta aktīvu karsta procesu, krastu erozijas, zemes noslīdējumu, 

izskalojumu un citās paaugstināta ģeoloģiskā riska teritorijās, izņemot tādas būves, kas 

paredzētas riska faktoru mazināšanai. 

278. Ievērojot katra konkrētā objekta vai teritorijas specifiku un riska pakāpi, 

pašvaldība lokālplānojuma apbūves noteikumos, pamatojoties uz izpētes rezultātiem, var 

noteikt stingrākus ierobežojumus, nekā nosaka citi normatīvie akti vides aizsardzības vai 

veselības jomā. 

279. Lokālplānojuma apbūves noteikumos var paredzēt ierobežojumus apbūvei 

paaugstinātas ugunsbīstamības riska teritorijās, nosakot minimālos pieļaujamos attālumus 

no sprādzienbīstamiem objektiem līdz citai apbūvei un meža masīvam, kā arī 

ierobežojumus teritoriju apmežošanai joslās līdz blīvas apbūves teritorijām ciemos. 

280. Potenciālajā piesārņojuma izplatības areālā aizliegts plānot jaunu dzīvojamo 

apbūvi, izglītības iestādes un ārstniecības iestādes. 

281. Plānojot jaunu saimniecisko darbību, pašvaldība vispirms izvērtē iespēju izmantot 

degradētās, pamestās un neapsaimniekotās teritorijas ar esošo infrastruktūru 
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13. AINAVU AIZSARDZĪBA UN PLĀNOŠANA 

282. Teritorijas plānojumā vai lokālplānojumā var noteikt ainaviski vērtīgās teritorijas, 

kuras attēlo grafiskajā daļā. 

283. Ainaviski vērtīgajās teritorijās aizliegtas darbības, kuru rezultātā notiek nevēlamas 

ainavas struktūras izmaiņas, piemēram, nozīmīgu skatu punktu un perspektīvu aizsegšana 

ar būvēm, apstādīšana ar kokiem vai būtiska reljefa pārveidošana. 

284. Ainaviski vērtīgās teritorijas nosaka, veicot ainavu novērtējumu, kura rezultātus 

ietver ainavu plānā. 

285. Ainaviski vērtīgajās teritorijās pirms apmežošanas vai mežizstrādes var pieprasīt 

veikt ainavas izvērtējumu detālplānojuma vai būvprojekta ietvaros vai izstrādā ainavu 

dizaina plānu. 

286. Kultūras pieminekļu aizsardzības zonās apmežošana ir aizliegta, ja tās rezultātā 

tiks aizsegtas augstvērtīgas skatu perspektīvas vai būtiski mainīts kultūrainavas raksturs. 

287. Ainavu plānu var izstrādāt kā tematisko plānojumu, kurā minēti ieteikumi 

turpmākai rīcībai. 

288. Ainavu plānā nosaka īpaši vērtīgās ainavu telpas to galvenās vērtības, ainavu 

struktūras raksturīgos elementus, publiski pieejamus skatu punktus un perspektīvas, 

ainaviskos ceļus, objektus ar kultūrvēsturisko vērtību un citu nozīmīgu informāciju un 

ainavas kopšanas un uzturēšanas pasākumus, kas nepieciešami ainavas vai tās vienību 

kvalitātes mērķu sasniegšanai. 

289. Ainavu plānos norāda potenciālo konflikta situāciju vietas, kā arī teritorijas, kurās 

nepieciešams veikt padziļinātu izpēti un izstrādāt detalizētākus vides atveseļošanas vai 

ainavu reģenerācijas plānus. Ainavu plānos ietver arī rekomendācijas ainaviski vērtīgo 

teritoriju attīstībai. 
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14. KULTŪRAS PIEMINEKĻI UN TO AIZSARDZĪBA 

290. Valsts aizsargājamos kultūras pieminekļus grafiski attēlo teritorijas plānojumā 

atkarībā no plānojuma mēroga un pieejamo datu precizitātes. 

291. Kultūras pieminekļus, par kuru teritoriju un atrašanās vietu atbildīgā institūcija 

nav sniegusi precīzus datus, attēlo nosacīti, ņemot vērā pieejamo informāciju. 

292. Kultūras pieminekļu individuālo aizsardzības zonu robežas pēc iespējas nosaka pa 

dabā saskatāmām robežām vai zemesgabalu kadastra robežām, ņemot vērā vēsturiskā 

plānojuma struktūru, ainaviskos aspektus, kultūras pieminekļa uztveramību. 

293. Valsts aizsargājamo arhitektūras, mākslas un vēstures pieminekļu tuvumā, to 

vizuālās uztveramības zonā nav atļauta ārpustelpu uzglabāšana, tai skaitā kokmateriālu un 

būvmateriālu nokraušana vai nobēršana. 

294. Par vietējas nozīmes kultūrvēsturiskajiem pieminekļiem ir uzskatāmas muižu 

kompleksu ēkas un būves, sabiedriskās ēkas (krogi, tautas nami, skolas u.c.), parki, alejas, 

stādījumi, lauku viensētu – vecsaimniecību dzīvojamās ēkas, klētis, rijas, pagrabi, kūtis un 

citas būves, kas vecākas par 100 gadiem un to elementi. 

295. Plānojot 266. punktā minēto objektu pārbūvi, rekonstrukciju vai nojaukšanu, 

vispirms veicama to uzmērīšana un foto fiksācijas. 

296. Pārbūvējot, rekonstruējot vai pielāgojot jaunai funkcijai 266. punktā minētos 

objektus, maksimāli saglabājams to arhitektoniskais veidols, plānojuma struktūra, 

oriģinālās detaļas un elementi, pēc iespējas pielietojot tradicionālos būvmateriālus. 

297. Arheoloģisko pieminekļu teritorijās nav pieļaujama jaunu objektu būvniecība, 

karjeru izstrāde, jaunu ceļu ierīkošana un citi ar zemes reljefa pārvietošanu saistīti darbi. 
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15. TERITORIJAS AR ĪPAŠIEM NOTEIKUMIEM 

298. Ja nepieciešams lokālplānojumos nosaka un/vai detālplānojumos precizē un 

attēlo šādas teritorijas ar īpašiem noteikumiem: 

298.1. teritorijas, kurām izstrādājami detālplānojumi; 

298.2. vietējās nozīmes kultūrvēsturiskās un dabas teritorijas; 

298.3. ainaviski vērtīgās teritorijas; 

298.4. vietējās nozīmes lauksaimniecības teritorijas; 

298.5. vietējas nozīmes infrastruktūras attīstības teritorijas; 

298.6. citas teritorijas. 

299. Teritorijas plānojumā attēlotas šādas teritorijas ar īpašiem noteikumiem: 

299.1. teritorijas, kurām izstrādājami lokālplānojumi: 

299.2. vietējās nozīmes kultūrvēsturiskās un dabas teritorijas TIN4; 

299.3. ainaviski vērtīgās teritorijas TIN5. 

300. Vārkavas novadā ir šādas īpaši aizsargājamās dabas teritorijas: 

300.1. divi dabas liegumi Natura 2000 teritorijas: „Ašinieku purvs” un „Dubnas 

paliene”. Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi šīm teritorijām  nav 

izstrādāti. 

300.2. viens dabas piemineklis, aizsargājamie dendroloģiskie stādījumi „Vārkavas parks”; 

Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi šīm teritorijām  nav izstrādāti. 

300.3. Vārkavas novadā atrodas 5 mikroliegumi;  

300.3.1. mikroliegums Nr. 78001 – Baltajam āmulis – atrodas Rožkalnu pagata, 

„Arendoles muižā”, ar kadastra numuru 7664-006-0041 ar kopējā platību 3,0 ha, sat 5. 

attēlu. 
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Mikroliegums „Arendoles muižā” 

5. attēls 

 

 

300.3.2. mikroliegums Nr. 78001 – dabisko mežu biotops – Dedzis mežs – 

atrodas Rožkalnu pagata  Valsts meža 65.kvartāla 2.-1., 7., 21. nogabalos un 66 kvartālā 6. 

nogabalā, ar kadastra numuru 7664-002-0113 ar kopējā platību 6,0 ha, skat 6. Attēlu. 

Mikroliegums Dedzis mežs 

 6. attēls 

 

 

300.3.3. mikroliegums Nr. 78001 – dabisko mežu biotops – platlapju mežs – 

atrodas Vārkavas pagata , 1 kvartālā 8., 9., un 10. nogabalā ar kadastra numuru 7694-004-

0014 ar kopējā platību 3,0 ha, skat 7. attēlu. 
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Mikroliegums Platlapju mežs 

7. attēls 

 

123.1.1. mikroliegums Nr. 78001 – dabisko mežu biotops – Skujkoku mežs – 

atrodas Upmalas pagasta  Valsts meža 220.kvartāla 2. nogabalā ar kadastra numuru 7690-

003-0008 ar kopējā platību 5,4 ha, skatīt 8. attēlu. 

Mikroliegums Skujkoku mežs 

9. attēls 
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123.1.2. mikroliegums Nr. 78003 – Melnajam stārķim – atrodas Rožkalnu pagasta  

Valsts meža 23 kvartāla 24-1. nogabalā, ar kadastra numuru 7664-001-0130 ar kopējā 

platību 9,6 ha, skatīt 9. attēlu. 

Mikroliegums Melnajam stārķim 

9. attēls 

 

 

123.2. Vārkavas novadā atrodas 15 aizsargājami dižkoki. 

ID Nr. Dižkoks Apkārpmērs (m) Atrašanās vieta 

1810 Parastais ozols 
(Quercus robur L.) 

4,6 
 

Šustas muižas parkā, bijusī Zaķīšu skola, 
tagad Višņevska zemes īpašumā 300 m 
SW no Višņevska mājas 

3360 Parastā Liepa (Tilia 
cordata Mill.) 

4,2 „Piliškās” Veronikas Ručas īpašumā 

3361 Parastā liepa (Tilia 
cordata Mill.) 

4,45 „Stivreniekos”, Andreja Vilcāna 
saimniecībā „Dižliepas”. 

3362 Parastā liepa (Tilia 
cordata Mill.) 

4,04 „Zibergovā”, autoceļa Upmala- 
Ančkini- Pieniņi- Kauša nodalījuma 
joslā. 

3367 Parastā priede (Pinus 
sylvestris L.) 

3,05 Dārzkopības kooperatīva „Avots” 
teritorijā, ūdenskrātuves malā  

3363 Āra bērzs (Betula 
pendula Roth) 

3,75 „Zaķīšos” Ingūnas Višņevskas 
saimniecībā „Atmodas” 

3366 Parastais ozols 
(Quercus robur L.) 

3,05 „Mazajos Klaparos”, J.Maksimovas 
īpašumā 

3365 Parastā egle (Picea 
abies L.) 

2,78 „Zaķīšos” Ingūnas Višņevskas 
saimniecībā „Atmodas” 

3364 Āra bērzs (Betula 
pendula Roth) 

2,74 „Zaķīšos” Ingūnas Višņevskas 
saimniecībā „Atmodas” 

1824 Parastais ozols 
(Quercus robur L.) 

6,31 40m Z no Lozdu dzīvojamās mājas, Dubnas 
kreisajā krastā nogāzē Rožkalnu pag. 

1796 Parastais ozols 
(Quercus robur L.) 

3,91 Vārkavas parka E, ozolu rindā 
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1797 Parastais ozols 
(Quercus robur L.) 

4,02 Vārkavas parka N, 20m SE no ūdenstorņa. 

1798 Parastais ozols 
(Quercus robur L.) 

4,3 Vārkavas parka E, ozolu rindā, 12m E no 
tualetes 

1800 Parastais ozols 
(Quercus robur L.) 

5,24 Kaļvu ciems, 70m NW no Tūju mājām, uz 
lauka 

1799 Parastā liepa (Tilia 
cordata Mill.) 

5,00 Kaļvu ciems, 15m S no Puriņu dzīvojamās 
mājas, pagalmā 
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16. AIZSARGJOSLAS UN TAVAS JOSLAS 

16.1. Vispārīgās prasības aizsargjoslās 
124. Aizsargjoslas un aprobežojumus tajās nosaka Aizsargjoslu likums un nozaru 

reglamentējošie normatīvie akti. Teritorijas izmantošanā jāievēro visu veidu aizsargjoslas 

un normatīvajos aktos tajās noteiktie apgrūtinājumi. 

125. Atbilstoši Ministru kabineta 16.10.2012 noteikumiem Nr.711 “Noteikumi par 

pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 22.-25. punktam Teritorijas 

plānojuma grafiskajā daļā attēlotas tās aizsargjoslas, kuru attēlošana iespējama izvēlētajā 

kartes mērogā. 

126. Jauniem objektiem aizsargjoslas tiek noteiktas pēc Aizsargjosla likuma 

(25.02.1997., ar grozījumiem) prasībām. 

127. Visa veida aizsargjoslas ir jānosaka un/vai jāprecizē un jāattēlo lokālplānojumos, 

detālplānojumos, zemes ierīcības projektos un būvprojektos, atbilstoši to izstrādes 

mēroga noteiktībai. 

128. Aizsargjoslas un aprobežojumi normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ierakstāmi 

Zemesgrāmatās un zemes robežu plānos 

129. Gadījumos, kad pārklājas vairāku veidu aizsargjoslas, spēkā ir stingrākās prasības 

un lielākais minimālais platums. 

130. Visu veidu saimnieciskā darbība aizsargjoslās jāsaskaņo ar ieinteresētajām 

institūcijām. 

131. Jaunveidojamajiem objektiem visa veida aizsargjoslas ir jānosaka un jāattēlo 

lokālplānojumos, detālplānojumos, zemes ierīcības projektos un būvprojektos atbilstoši 

normatīvo aktu prasībām 

132. Ja esošā vai paredzamā objekta darbības un izmantošanas process un/vai 

ekspluatācija saistīta ar aizsargjoslas izveidošanu, kas ietekmē kaimiņu pašvaldību 

teritorijā esošo nekustamo īpašumu izmantošanu, tas ir jāsaskaņo ar attiecīgo kaimiņu 

pašvaldību. 
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16.2. Vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas 
16.2.1. Virszemes ūdens objektu aizsargjoslas 
133. Minimālie virszemes ūdensobjektu aizsargjoslu platumi tiek noteikti: 

133.1.  lauku apvidos (neatkarīgi no zemes kategorijas un īpašuma): 

133.1.1. vairāk par 100 km garām ūdenstecēm – ne mazāk kā 300 m plata josla 

katrā krastā, 

133.1.2. 25 – 100 km garām ūdenstecēm – ne mazāk kā 100 m plata josla katrā 

krastā, 

133.1.3. 10 – 25 km garām ūdenstecēm – ne mazāk kā 50 m plata josla katrā 

krastā, 

133.1.4. līdz 10 km garām ūdenstecēm – ne mazāk kā 10 m plata josla katrā krastā, 

133.1.5. 100 – 1000 ha lielām ūdenstilpēm – ne mazāka kā 300 m plata josla, 

133.1.6. 25 – 100 ha lielām ūdenstilpēm – ne mazāk kā 100 m plata josla, 

133.1.7. 10 – 25 ha lielām ūdenstilpēm – ne mazāk kā 50 m plata josla, 

133.1.8. līdz 10 ha lielām ūdenstilpēm – ne mazāk kā 10 m plata josla, 

133.1.9. ūdenstilpei vai ūdenstecei ar applūstošo teritoriju — ne mazāk kā visas 

applūstošās teritorijas platumā līdz ūdens līmenim neatkarīgi no iepriekšējos 

apakšpunktos noteiktā minimālā joslas platuma; 

134. ciemos – teritoriju plānojumos, bet ne mazāk kā 10 m plata josla gar virszemes 

ūdensobjekta krasta līniju, izņemot gadījumus, kad tas nav iespējams esošās apbūves dēļ; 

135. mākslīgam ūdensobjektam – tādam, kas kalpo ūdens novadīšanai no piegulošās 

teritorijas), kura platība ir lielāka par 0,1 hektāru, teritorijas plānojumā, bet ne mazāk kā 

10 m plata josla katrā krastā; 

136. Vārkavas novada teritorijas plānojumā tiek noteiktas šādas aizsargjoslas 

ūdenstecēm: 

136.1. Dubna – 300 m; 

136.2. Feimanka – 100 m; 
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136.3. Deukļupe – 10 m; 

136.4. Kucupe – 10 m; 

136.5. Malnaviņa – 50 m; 

136.6. Odzene (Ūdzeņa) – 50 m; 

136.7. Rītupīte – 10 m; 

136.8. Preiļupe, – 50 m; 

136.9. Dzilna – 50 m; 

136.10.  Šusta – 50 m; 

136.11. Egļupe – 10 m; 

136.12. Kalupe – 100 m; 

136.13. Upēm ar garumu līdz 10 km – 10 m. 

137. Vārkavas novada teritorijas plānojumā tiek noteiktas šādas aizsargjoslas 

ūdenstilpnēm: 

137.1. Lielais Kalupes ez. – 300 m ; 

137.2. Bleidas ez. – 100 m; 

137.3. Šusta ez. – 100 m; 

137.4. Gerlaka ez. – 100 m; 

137.5. Bratišķu ez. – 10 m; 

137.6. Vepru ez. – 50 m; 

137.7. Lielais Klaparu ez. – 10 m; 

137.8. Beļetnīku ez. – 10 m; 

137.9. Zibergovas ez (Zvirbuļu) – 10 m; 

 
16.2.2. Aizsargjosjas ap purviem 
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138. Aizsargjoslas ap purviem ir noteiktas, lai saglabātu bioloģisko daudzveidību un 

stabilizētu mitruma režīmu meža un purvu saskares (pārejas zonā).  

139. Ašinieku purva aizsargjosla, saskaņā ar aizsargjoslu likumu, ja purva teritorija ir 

lielāka par 100 hektāriem ir 50 metru josla meža augšanas apstākļu tipos uz sausām, 

nosusinātām, slapjām minerālaugsnēm un nosusinātām kūdras augsnēm un vismaz 100 

metru josla meža augšanas apstākļu tipos uz slapjām kūdras augsnēm. 

 
16.2.3. Aizsargjoslas ap kultūras pieminekļiem 
140. Aizsargjoslas (aizsardzības zonas) ap kultūras pieminekļiem tiek noteiktas, lai 

nodrošinātu kultūras pieminekļu aizsardzību un saglabāšanu, kā arī samazinātu dažāda 

veida negatīvu ietekmi uz nekustamiem kultūras pieminekļiem. 

141. Valsts kultūras pieminekļi apsaimniekojami vai paredzot jebkāda veida 

saimniecisko darbību kultūras pieminekļos vai to aizsardzības zonās saistoši šādi 

normatīvie akti: 

141.1. likums „Par kultūras pieminekļu aizsardzību”, Aizsargjoslu likums, 

141.2.  26.08.2003. MK noteikumi Nr.474 „Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, 

aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu”, 

141.3. MK 26.08.2003. noteikumi Nr.473. „Kārtība, kādā kultūras pieminekļi iekļaujami 

valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā un izslēdzami no valsts aizsargājamo 

kultūras pieminekļu saraksta”. 

141.4.  citi normatīvie akti, kuros ietverti kultūras pieminekļu aizsardzības jautājumi. 

142. Līdz konkrētā kultūras pieminekļa individuālās aizsardzības un izmantošanas 

zonas noteikšanai valsts aizsardzībā esošajiem kultūras pieminekļiem Saskaņā ar likuma 

Par kultūras pieminekļu aizsardzību 23. pantu un Aizsargjoslu likuma 8. pantu 

aizsardzības zona ap valsts aizsargājamiem kultūras pieminekļiem lauku teritorijā noteikta 

500 metru rādiusā, ja tā nav noteikta īpaši.. 

143. Vārkavas novada teritorijas plānojumā grafiski attēlotas valsts aizsardzībā esošo 

kultūras pieminekļu teritorijas (punktveida un poligoni) un to 500 metru 

aizsargjoslas, ņemot vērā kultūras pieminekļu teritoriju konfigurāciju. 

144. Individuālās aizsardzības zonas ap nekustamajiem kultūras pieminekļiem izstrādā 

saskaņā ar kultūras pieminekļu aizsargjoslas (aizsardzība zonas) noteikšanas 

metodiku (15.07.2003.MK noteikumi Nr. 392). 
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145. Aizsargjoslā un individuālajā aizsardzības zonā ievēro normatīvajos aktos 

noteiktos ierobežojumus. 

146. Jebkuru saimniecisko darbību pieminekļu aizsardzības zonā var veikt tikai ar 

Inspekcijas atļauju. 

147. Saimnieciskā darbība kultūras pieminekļu aizsardzības zonās veicama, saglabājot 

kultūras uztveri. 

148. Izstrādājot būvprojektu, respektē kultūrvēsturiski nozīmīgu ainavu un esošās 

apbūves mērogu. 

149. Kultūrvēsturiski nozīmīgu objektu izmantošana saskaņojama ar Vārkavas novada 

pašvaldību. 

150. Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija sniedz datus Vārkavas novada 

ir 15 nekustami valsts aizsargājami kultūras pieminekļi no tiem 11 arheoloģijas, 3 

arhitektūras un 1 nekustams mākslas piemineklis: 

150.1. Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis „Arendoles muižas kungu māja” – 500 m; 

150.2. Valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis Čeirānu senkapi – 500 m; 

150.3. Valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis Odzenes apmetne – 500 m; 

150.4. Vietējās nozīmes arheoloģijas piemineklis Sempeļa kalns-senkapi – 500 m;  

150.5. Vietējās nozīmes arheoloģijas piemineklis Brokovsku viduslaiku kapi (Vecie 

Brokovsku kapi) – 500 m; 

150.6. Vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis Vārkavas Sv.Trīsvienības Romas katoļu 

baznīca – 500 m; 

150.7. Vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis Vārkavas (Vecvārkava) muižas pils – 

500 m; 

150.8. Valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis  Dovules senkapi – 500 m; 

150.9. Valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis Zaķīšu senkapi – 500 m; 

150.10.  Valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis Ančkinu senkapi I– 500 m; 

150.11. Valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis Ančkinu senkapi II – 500 m; 

150.12. Vietējās nozīmes arheoloģijas piemineklis Bučku senkapi – 500 m; 

http://www.mantojums.lv/?cat=742&lang=lv&KS=OK&PROD=8547&prod_sect=9
http://www.mantojums.lv/?cat=742&lang=lv&KS=OK&PROD=1948&prod_sect=9
http://www.mantojums.lv/?cat=742&lang=lv&KS=OK&PROD=1948&prod_sect=9
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150.13. Valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis Gavarišķu senkapi – 500 m; 

150.14. Valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis Pilšku pilskalns – 500 m; 

 
 
 
16.2.4. Aizsargjosjas ap ūdens ņemšanas vietām 
151. Aizsargjoslas ap ūdens ņemšanas vietām ir noteiktas, lai nodrošinātu ūdens 

resursu saglabāšanos un atjaunošanos, kā arī samazinātu piesārņojuma negatīvo ietekmi 

uz iegūstamo ūdens resursu kvalitāti visā ūdensgūtnes ekspluatācijas laikā (ne mazāk kā 

uz 25 gadiem). 

152. Urbumiem, akām un avotiem, kurus saimniecībā vai dzeramā ūdens ieguvei 

izmanto savām vajadzībām individuālie ūdens lietotāji (fiziskas personas), aizsargjoslas 

nenosaka, bet veic labiekārtošanu, lai novērstu notekūdeņu infiltrāciju un gruntsūdeņu 

piesārņošanu. 

153. Stingra režīma aizsargjosla tiek noteikta pazemes ūdeņu aizsardzībai no tiešas 

piesārņojuma iekļūšanas urbumā. Ņemot vērā ūdens horizonta dabiskās aizsargātības 

pakāpi, tāda ir noteikta visiem centralizētas ūdensapgādes urbumiem – 10 metri. 

154. Ķīmiskā aizsargjosla: 

154.1. urbumam Nr: 8539, Vārkavas ciemā – 455m; 

154.2. urbumam Nr: 13774, Pilišku ciemā – 273m; 

154.3. urbumam Nr: 22927, Vanagu ciemā – 148m; 

154.4. urbumam Nr: 8521, Rimicānu ciemā – 190m; 

154.5. urbumam Nr: 12343, Vecvārkavas ciemā – 244m; 

154.6. urbumam Nr: 13756, Vecvārkavas ciemā – 265m; 

155. Bakterioloģiskā aizsargjosla Vārkavas novadā nav nepieciešama. 

 
16.3.Ekspluatācijas aizsargjoslas 
16.3.1. Aizsargjoslas gar ielām un ceļiem 
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156. Atbilstoši Aizsargjoslu likuma 13.pantam, Vārkavas novada teritorijas plānojumā 

noteiktas šādas aizsargjoslas: 

156.1. gar valsts vietējiem autoceļiem V675, V678,V682, V750, V751, V752 un V757 – 

30 m uz katru pusi no ceļa ass; 

156.2. gar pašvaldības autoceļiem – 30 m uz katru pusi no ceļa ass Vārkavas novada 

pašvaldības autoceļi doti 4. tabulā. 

Vārkavas novada pašvaldības ceļi. 

4. tabula 

Ceļa 

numurs 

Ceļa nosaukums Ceļa garums, 

km 

Ceļa segums Ceļa grupa 

Nr. 1 Vanagi – Kļavinski 1,04 Grants A 

2,38 Bez seguma A 

Nr.2 Vanagu skola – Baznīca 0,41 Melnais A 

Nr. 3 Pūgaiņi – Egļupe – Svaļbišķas 2,15 Grants A 

2,05 Bez seguma A 

Nr. 4 
Raunieši – Slapkava – Svaļbiški – 

Mačāni 

3,7 Bez seguma A 

2,99 Grants A 

Nr.5 Svaļbiški – Mazkursīši 3,64 Bez seguma A 

Nr. 6 Lielkursīši – Dambīši 1,42 Bez seguma A 

Nr. 7 Kazēri – Dzeņi 1,49 Bez seguma A 

Nr.8-9 Vārkavas apvedceļš – 

Ksaverinova – Vecvārkava 

4,38 Bez seguma A 

Nr.10 Pūgas – Pūgas 1,05 Bez seguma B 

Nr. 11 Brokovski – Kaļvi 3,96 Grants A 

Nr. 12 Timenova – Lauski 0,85 Bez seguma B 

Nr. 13 Čukuri – Čukuri 0,84 Bez seguma B 

Nr. 14 Mežarijas – Upenieki – Panijoņi 4,0 Grants A 

Nr. 15 Augšmukti – Purviņi 0,13 Grants A 
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Nr. 16 Alkšņāres – Augšmuktu kapi 0,6 Grants A 

Nr. 17 Līdums – Jaundzemi 1,4 Grants A 

Nr. 18 Kvedervecumi – Romānvecumi 1,8 Grants A 

Nr. 19 Sergunta – Brieži 3,03 Grants A 

Nr. 20 Brieži –Jadvigova – Strodi 5,4 Grants A 

0,73 Bez seguma C 

Nr. 21 Brieži – Lapsas 1,34 Grants A 

Nr. 22 Rimicāni – Birži – Vaivodi 3,11 Grants A 

Nr. 23 Līdumnieki – Luterāņu baznīca 1,75 Grants B 

Nr. 24 Dubenca – Dubencas kapi 0,91 Bez seguma C 

Nr. 25 Lazdāni – Andiņi – Rudinova 3,30 Grants A 

Nr. 26 Lazdāni – Kalēji 1,5 Grants A 

Nr. 27 Lozdas –Mizovski 1,00 Bez seguma B 

Nr. 28 Kalēji – Arendole 5,4 Grants A 

0,33 Bez seguma C 

Nr. 29 Arendole – Tilts 0,3 Grants A 

Nr. 30 Arendole – Skola 0,10 Grants A 

Nr. 31 Arendole – Aizalksne 1,9 Grants A 

0,4 Bez seguma A 

Nr. 32 Vārkavas apvedceļš 3,30 Grants A 

Nr. 33 Gateris – Kaļvi 2,99 Grants A 

Nr. 34 Akmens – Ančkini 6,37 Grants A 

Nr. 35 Novasele –Šustas ezers – 

Šaripovka 

5,30 Grants A 

Nr. 36 Borkava –Aizpūrieši 2,92 Grants A 

Nr. 37 Akmens – Piliški 1,17 Grants A 

Nr. 38 Apvedceļš – Mazie Klapari 1,33 Grants B 

Nr. 39 Mazie Klapari – Jezupova 1,30 Grants B 
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Nr. 40 Ceļš uz kompleksu 0,30 Grants A 

Nr. 41 Brišķi – Aizpurieši 0,46 Grants A 

0,96 Bez seguma A 

Nr. 42 Onckuļi – Kandrišovka 0,90 Grants B 

1,21 Bez seguma B 

Nr. 43 Dovole – Pilišķi 1,97 Grants A 

Nr. 44 Zaķīši – Krustceles 1,21 Grants B 

Nr. 45 Krutceles – Dolgais Bors 3,29 Grants B 

Nr. 46 Piliškas – Vēverauka 4,0 Grants B 

0,12 Bez seguma B 

Nr. 47 Borkova – Ignalina 0,204 Grants A 

Nr. 48  

Spūles – Lidlauks 

1,90 Bez seguma A 

0,65 Grants A 

0,71 Melnais A 

Nr. 49 O. Streiko mājas – P. Lauska 

mājas 

0,79 Grants B 

Nr. 50 P. Lauska mājas – Gavarišķi 1,20 Bez seguma B 

Nr. 51 Šusta – s-ba „Mežupīte” 1,55 Bez seguma C 

Nr. 52 Sitaņģi - Ruči 0,54 Grants C 

Nr. 53 Vēverauka – Šustas upe 1,13 Bez seguma C 

Nr. 54 Borbaļu karjers – ceļš Onckuļi- 

Kandišovka 

2,03 Bez seguma C 

Nr. 55 Aizspurieši – Kaziņi 1,37 Grants C 

Nr. 56 Stabuļnīki – Dolgais Bors 1,90 Bez seguma B 

Nr. 57 Pilišku kapi – Pilišku ezers 0,98 Bez seguma C 

Nr. 58 Stivrenieki – Spūļu ezers 0,93 Bez seguma C 

Nr. 59 Zibergova – Pūtkas - Klapari 3,48 Bez seguma B 

Nr. 60 Vet. iecirknis – 2,10 Bez seguma C 
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Luterāņu baznīca 

Nr. 61 Brokavski – Dolgais Bors 1,03 Bez seguma C 

Nr. 62 Kvedervecumi – Krievu purvs 1,00 Bez seguma C 

Nr. 63 Lielie Stradišķi – Mukāni 0,54 Bez seguma C 

Nr. 64 Andiņi – Gadzāni 0,45 Grants C 

3,20 Bez seguma C 

Nr. 65 Šķilteri – Dzeņi 1,12 Bez seguma A 

Nr. 66 Zvirbuļi – Stūrīši 1,08 Bez seguma C 

KOPĀ 140,65 km 

157. Ciemu teritorijās ceļu aizsargjoslas tiek noteiktas kā ielu sarkanās līnijas, ņemot 

vērā ielu klasifikāciju un to nozīmi: maģistrālā un vietējās nozīmes. Vārkavas novada 

ciema ielu sarkano līniju platumi doti 5. tabulā. 

Vārkavas novada ciemu ielu sarkano līniju platumi 

5. tabula 

N.p.k Ielas nosaukums Sarkano līniju platums Seguma veids 

Vecvārkavas ciems 

1. Saules iela 12 asfaltbetons 

2. Vītolu iela 12 asfaltbetons 

3. Dārzu iela 7 asfaltbetons 

4. Upes iela 7 asfaltbetons /garants 

5. Skolas iela 12 asfaltbetons 

6. Padomes iela 12 asfaltbetons 

Vārkavas ciems 

1. Jaunatnes iela 7 asfaltbetons 

2. Bērzu iela 12 asfaltbetons 

3. Torņa iela 7 grants 
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4. Skolas iela 7 asfaltbetons 

5. Miera iela 12 asfaltbetons 

6. Kovoļevsku iela 12 asfaltbetons 

Dzeņu ciems 

1. Pils iela 7 garants 

2. Peldu iela 7 garants 

3. Preiļu iela 7 garants 

4. Krasta iela 7 garants 

Pilišku ciems 

1. Pilskalna iela 7 garants 

2. Rozeskalna iela 7 garants 

3. Doveles iela 7 garants 

Vanagu ciems 

1. Vanagu iela 12 asfaltbetons 

2. Skolas iela 7 asfaltbetons 

3. Darbnīcu iela 7 garants 

4. Pasta iela 7 garants 

5. Lakstīgalu iela 7 garants 

Rimicānu ciems 

1. Saules iela 12 asfaltbetons 

 
 
16.3.2. Aizsargjoslas gar elektronisko sakaru līnijām ap 
sakaru torņiem un antenām. 
158. Aizsargjoslas gar visu veidu un piederības sakaru līnijām un to iekārtām nosaka 

saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 14. panta prasībām. 
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159. Vārkavas novada teritorijas plānojumā aizsargjoslas gar sakaru līnijām, antenu 

mastiem un mobilo sakaru torņiem nav grafiski parādītas, jo to neļauj plānojuma mērogs 

1:10 000. Tās ir jānorāda un jāprecizē detālplānojumos un būvprojektos. 

 
 
 
 
16.3.3. Aizsargjoslas gar elektriskajiem tīkliem 
160. Aizsargjoslas gar visu veidu un jebkuras piederības elektriskajiem tīkliem, to 

iekārtām un būvēm ir noteiktas, lai nodrošinātu elektrisko tīklu, to iekārtu un būvju 

ekspluatāciju un drošību. 

161. Teritorijas plānojumā noteiktas sekojošas aizsargjoslas gar elektrotīkliem un 

būvēm 6. tabulā. 

Aizsargjoslas gar elektrotīkliem un būvēm 
6. tabula 

Nominālais 

spriegums gar 

elektrisko tīklu 

gaisvadu līnijām ar 

nominālo 

spriegumu 

Ciemos zemes 

gabals un gaisa 

telpa, ko norobežo 

nosacītas vertikālas 

virsmas abpus 

līnijai 

Lauku apvidū 

zemes gabals un 

gaisa telpa, ko 

norobežo nosacītas 

vertikālas virsmas 

abpus līnijai 

Meža teritorija 

 

110kV 7 metru attālumā no 

malējiem vadiem uz 

ārpusi no līnijas – 

parādītas pilsētas un 

ciemu kartēs 

 

30 metru attālumā 

no malējiem vadiem 

uz ārpusi no līnijas 

 

35 metrus no 

līnijas ass, 

kurā elektrolīnijas 

trasi veido 

13 metru platumā 

no līnijas 

ass uz katru pusi 

līdz 20kV 2,5 metru attālumā no 

līnijas ass - nav kartē 

parādītas 

 

6,5 metru attālumā 

no līnijas ass 

 

30 metri no līnijas 

ass, kurā 

elektrolīnijas trasi 

veido 

6,5 metru platumā 
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no līnijas 

ass uz katru pusi 

10 - 20kV   30 metri no līnijas 

ass, kurā 

elektrolīnijas trasi 

veido 

6,5 metru platumā 

no līnijas 

ass uz katru pusi 

līdz 1kV   6,5 metru no 

līnijas ass, 

kurā elektrolīnijas 

trasi veido 

2.5 metru platumā 

no līnijas 

ass uz katru pusi - 

nav kartē 

parādītas 

gar elektrisko tīklu 

kabeļu līnijām 

 

zemes gabals un gaisa telpa, ko norobežo 

nosacītas vertikālas virsmas kabeļu līnijas katrā 

pusē 1,0 metra attālumā no kabeļu līnijas ass. 

Ja 

kabelis atrodas tuvāk par 1 metru no ēkas vai 

būves, tad šajā kabeļa pusē aizsargjoslu nosaka 

tikai līdz ēkas vai būves pamatiem- nav kartē 

parādītas 

ja kabeļu līnija 

šķērso meža 

teritoriju, — 1,5 

metru 

attālumā no kabeļu 

līnijas 

ass katrā pusē - 

nav kartē 

 

162.  Vārkavas novada teritorijas plānojumā aizsargjoslas gar elektriskajiem tikliem un 

to iekārtam parādītas ir tika 110 kv, bet pārējiem nav grafiski parādītas, jo to neļauj 
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plānojuma mērogs 1:10 000. Aizsargjoslas gar visa veida elektriskajiem tīkliem, iekārtam 

un objektiem ir jānorāda un jāprecizē detālplānojumos un būvprojektos 

 

 

 

 

16.3.4. Aizsargjoslas gar siltumtīkliem 
163. Lai nodrošinātu siltumtīklu, to iekārtu un būvju ekspluatāciju un drošību ir 

noteikts šāds aizsargjoslu minimālais platums: 

163.1. gar siltumtrasēm kanālos vai tuneļos vismaz 2 metri katrā pusē no kanāla vai 

tuneļa ārmalas; 

163.2. gar bezkanālu siltumtrasēm zemē – 5 metri katrā pusē no apvalka ārmalas. 

 

16.3.5. Aizsargjoslas ap meliorācijas būvēm un ierīcēm 
164. Aizsargjoslas ap meliorācijas būvēm nosaka atbilstoši Ministru kabineta 

13.05.2003. noteikumiem Nr.258 „Noteikumi par ekspluatācijas aizsargjoslu ap 

meliorācijas būvēm un ierīcēm noteikšanas metodiku lauksaimniecībā izmantojamās 

zemēs un meža zemēs”. 

165. Meliorācijas grāvjiem, katrā pusē, ir noteikta 10 metru aizsargjosla no grāvja 

augšējās malas. 

166. Ūdensnotekām lauksaimniecībā izmantojamās zemēs aizsargjoslas robežu nosaka 

ūdensnotekas abās pusēs 10 m no ūdensnotekas krotes. 

167. Regulētām ūdensnotekām meža zemēs aizsargjoslas robežu nosaka atbērtnes pusē 

8 – 10 m attālumā (atkarībā no atbērtnes platuma) no ūdensnotekas krotes. Ja 

ūdensnotekas un ūdenstilpnes krastu veido aizsargdambis, aizsargjosla ir 5m no 

aizsargdambja sausās nogāzes pakājes. Liela diametra (30cm vai lielāks) kolektora 

aizsargjosla ir 8m attālumā uz katru pusi no kolektora ass līnijas. 

168. Aprobežojumi meliorācijas sistēmu aizsargjoslās: 
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168.1. aizliegts ierīkot atkritumu apglabāšanas poligonus un atkritumu izgāztuves; 

168.2. aizliegts aizkraut pievedceļus un pieejas meliorācijas būvēm un ierīcēm, veidot 

akmens krāvumus; 

168.3. aizliegts veikt darbus ar triecienmehānismiem, nomest smagumus, izmest un izliet 

kodīgas un koroziju izraisošas vielas, degvielu un eļļošanas materiālus. 

169. Ap meliorācijas būvēm un ierīcām aizsargjoslas teritorijas plānojumā netiek 

uzrādīti, jo to neļauj plānojuma mērogs 1:10 000. Tie jāparāda un jāprecizē 

detālplānojumos, kā arī visa veida būvprojektos. 

 

16.3.6. Aizsargjoslas gar ūdensvadu un kanalizācijas tīkliem 
170. Aizsargjoslas gar ūdensvadu un kanalizācijas tīkliem tiek noteiktas, lai nodrošinātu 

ūdensvadu un kanalizācijas tīklu ekspluatāciju un drošību. 

171. Aizsargjoslām gar ūdensvadu un kanalizācijas tīkliem ir šāds platums: 

171.1. gar ūdensvadiem un kanalizācijas spiedvadiem, ja tie atrodas līdz 2 metru 

dziļumam, — 3 metri katrā pusē no cauruļvada ārējās malas; 

171.2. gar ūdensvadiem un kanalizācijas spiedvadiem, ja tie atrodas dziļāk par 2 metriem, 

— 5 metri katrā pusē no cauruļvada ārējās malas; 

171.3. gar pašteces kanalizācijas vadiem — 3 metri katrā pusē no cauruļvada ārējās 

malas. 

172. Ap ūdensvadu un kanalizācijas tīkliem aizsargjoslas teritorijas plānojumā netiek 

uzrādīti, jo to neļauj plānojuma mērogs 1:10 000. Tie jāparāda un jāprecizē 

detālplānojumos, kā arī visa veida būvprojektos. 

 

16.3.7. Aizsargjoslas ap ģeodēziskā tīkla punktiem 
173. Aizsargjoslas ap ģeodēziskajiem punktiem nosaka, lai nodrošinātu ģeodēzisko 

punktu ilgstošu saglabāšanos un stabilitāti atbilstoši Aizsargjoslu likuma 20. pantam. 

174. Ģeodēziskos punktus un to aizsargjoslas kā apgrūtinājumu ietver zemes īpašuma 

(lietojuma) dokumentos. Ģeodēziskos punktus parāda zemes robežu un situācijas plānos, 

bet ēkās ierīkotos – arī ēku inventarizācijas plānos. 



VĀRKAVAS NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMS 2014. – 2025. GADAM 

II  DAĻA TERITORIJAS IZMANTOŠANAS UN APBŪVES NOTEIKUMI 

95 

175. Ģeodēziskie punkti un to aizsargjoslas teritorijas plānojumā netiek uzrādīti, jo to 

neļauj plānojuma mērogs 1:10 000. Tie jāparāda un jāprecizē detālplānojumos, kā arī visa 

veida būvprojektos. 

176. Aizsargjoslu ap ģeodēziskā tīkla punktiem 5,0 m rādiusā no ģeodēziskā punkta 

centra. Vārkavas novada triangulācijas un globālās pozicionēšanas (G3) punktu saraksts 

dots 7. Tabulā. 

 

Vārkavas novada triangulācijas un globālās pozicionēšanas (G3) punktu saraksts 
7. tabula 

Nr. Nosaukums Klase Adrese 
LKS-92 TM Apsek.  

gads x (m) y (m) 

1  42  G3 
 Rožkalnu 

pagasts  232272.650  650529.879  2007 

2  43  G3 
 Rožkalnu 

pagasts  232092.438  651499.172  2007 

3  Ezermale  T1 
 Rožkalnu 

pagasts  225221.9  656215.2  2007 

4  Birži  T3 
 Rožkalnu 

pagasts  229969.4  649447.6  2006 

5  Dēļusalas  T3 
 Rožkalnu 

pagasts  231736.7  647470.0  2008 

6  Izdegas, l.b.  T3 
 Rožkalnu 

pagasts  229514.8  653083.8  2007 

7  Lazdāni  T3 
 Rožkalnu 

pagasts  227302.2  657477.2  2007 

8  Peršaki  T3 
 Rožkalnu 

pagasts  228845.8  655673.2  2007 

9  Rimicāni  T3 
 Rožkalnu 

pagasts  232843.2  651253.0  2007 

10  Spričvecumi  T3 
 Rožkalnu 

pagasts  235064.5  645800.7  2006 

11  Vecspriči  T3 
 Rožkalnu 

pagasts  237102.3  646326.5  2008 

12  Vingļari  T3 
 Rožkalnu 

pagasts  225180.6  660299.4  2007 

13  Zosēni  T3 
 Rožkalnu 

pagasts  230725.6  650996.7  2007 

14  25  G3 
 Upmalas 
pagasts  241444.131  646840.953  2008 

15  564  G3 
 Upmalas 
pagasts  234984.001  651021.758  2005 

16  710  G3 
 Upmalas 
pagasts  234780.065  650991.607  2005 
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17  44  G3 
 Upmalas 
pagasts  232246.045  654461.278  2011 

18  Dūkla  T1 
 Upmalas 
pagasts  236606.1  648857.3  2008 

19  Pogas  T1 
 Upmalas 
pagasts  232877.7  659959.5  2007 

20  Vingri  T1 
 Upmalas 
pagasts  232210.7  653870.2  2007 

21  Berezovka  T3 
 Upmalas 
pagasts  231097.6  660523.4  2007 

22  Bradūži  T3 
 Upmalas 
pagasts  232320.9  657995.5  2007 

23  Garā pļava  T3 
 Upmalas 
pagasts  235184.2  654870.5  2007 

24  Mazkursīši  T3 
 Upmalas 
pagasts  235328.8  649707.8  2008 

25  Vanagi  T3 
 Upmalas 
pagasts  240672.7  646851.2  2006 

26  Vilcāni  T3 
 Upmalas 
pagasts  242718.3  647378.0  2006 

27 
 Vārkava, k.b. 

Z.t.  T3 
 Upmalas 
pagasts  230879.3  656515.2  2007 

28  Švalbišķi  T3 
 Upmalas 
pagasts  238188.4  650592.7  2007 

29  40  G3 
 Vārkavas 
pagasts  237383.010  659992.237  2007 

30  41  G3 
 Vārkavas 
pagasts  236077.976  658616.316  2007 

31  560  G3 
 Vārkavas 
pagasts  237703.903  663124.417  2005 

32  Ančkiņi  T3 
 Vārkavas 
pagasts  239595.5  661949.1  2007 

33  Gavarišķi  T3 
 Vārkavas 
pagasts  232233.1  662752.3  2007 

34  Kseverina  T3 
 Vārkavas 
pagasts  235431.6  657385.5  2007 

35  Mazklapari  T3 
 Vārkavas 
pagasts  236472.4  659381.8  2007 

36  Mazklapari  T3 
 Vārkavas 
pagasts  238357.4  658283.8  2007 

 
Piezīmes: 

 
    

 
 

G3 
globālās pozicionēšanas 3. 
klase 

  
 

 
T1 triangulācijas 1. klase 

  

 
 

T3 
triangulācijas 3. Klase 
 

  16.3.8. Aizsargjoslas ap gāzes vadiem 
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177. Ar Aizsargjoslu likuma 22. pantu tiek noteiktas aizsargjoslas ap gāzesvadiem, 

gāzes apgādes iekārtām un būvēm, gāzes noliktavām un krātuvēm, lai nodrošinātu to 

ekspluatāciju. Vārkavas novada teritoriju šķērso sekojoši maģistrālie gāzesvadi: 

177.1. maģistrālais gāzesvads (pārvades gāzesvadi) ar spiedienu vairāk par 1,6 

megapaskāliem Rīga –Daugavpils DN 500mm noteikta aizsargjosla 15 metri uz katru pusi 

no gāzesvada ass; 

177.2. maģistrālais gāzesvads (pārvades gāzesvadi)  ar spiedienu vairāk par 1,6 

megapaskāliem Upmala – Preiļi – Rēzekne DN 400mm, noteikta aizsargjosla 15 metru uz 

katru pusi no gāzesvada ass. 

178. Drošības aizsargjoslas gāzesvadiem ar spiedienu vairāk par 1,6 megapaskāliem 

ekspluatācijas un drošības aizsargjoslās nav pieļaujama būvju, ēku un maz ēku būvniecība. 

179. A/S „Latvijas Gāze” veic saskaņojumus tehniskajiem noteikumiem būvprojektos 

un sniedz nosacījumus un atzinumus (saskaņojumus) detālplānojumiem. 

 
16.4. Sanitārās aizsargjoslas 
16.4.1. Aizsargjoslas ap kapsētām 
180. Atbilstoši Aizsargjoslu likuma 25.pantam, Vārkavas novada teritorijas plānojumā 

noteiktas aizsargjoslas ap novadā esošajām kapsētām: 

180.1. Lazdānu kapi – 300 m; 

180.2. Vārkavas kapi – 300 m; 

180.3. Vanagu kapi – 300 m; 

180.4. Āpšu (luterāņu) kapi– 300 m; 

180.5. Augšmuktu kapi – 300 m; 

180.6. Strodu kapi – 300 m; 

180.7. Kvedervecumu kapi – 300 m; 

180.8. Dubencas (vecticībnieku) kapi –  300 m;  

180.9. Lielo Klaparu kapsēta – 300 m; 
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180.10. Borbaļu kapi – 300 m; 

180.11. Stabulnieku kapi – 300 m; 

180.12. Pilišķu kapi – 300 m. 

16.4.2. Aizsargjoslas ap vēja elektrostacijām 

181. Aizsargjoslas ap vēja elektrostacijām, kuru jauda ir lielāka par 20 kilovatiem, 

nosaka, lai nodrošinātu cilvēku un vēja elektrostaciju tuvumā esošo objektu drošību vēja 

elektrostaciju ekspluatācijas laikā un iespējamo avāriju gadījumā.  

182. Aizsargjoslas platums ap vēja elektrostacijām ir 1,5 reizes lielāks nekā vēja 

elektrostaciju maksimālais augstums.  

183. Metodikas projektu, pēc kuras nosaka drošības aizsargjoslas ap vēja 

elektrostacijām, izstrādā Ekonomikas ministrija pēc saskaņošanas ar Veselības ministriju 

un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju.  

 

16.4.3. Aizsargjoslas ap atkritumu apglabāšanas poligoniem, 

atkritumu izgāztuvēm, ap izmantošanai pārtikā neparedzēto 

dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu lieljaudas 

sadedzināšanas uzņēmumiem vai pārstrādes uzņēmumiem 

un notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm 

184. Aizsargjoslas ap atkritumu apglabāšanas poligoniem, atkritumu izgāztuvēm, ap 

pārstrādes uzņēmumiem un notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm nosaka, lai nodrošinātu tām 

piegulošo teritoriju aizsardzību no šo objektu negatīvās ietekmes. 

185. Aizsargjoslas platums ap atkritumu apglabāšanas poligoniem un atkritumu 

izgāztuvēm ir 100 metru. 

186. Aizsargjoslas platumu ap notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm nosaka atkarībā no 

izmantotās tehnoloģijas un ietaises tehniskā raksturojuma: 

186.1. attīrīšanas ietaisēm ar slēgtu apstrādi visā ciklā (bez vaļējām virsmām notekūdeņu 

un dūņu uzglabāšanai vai apstrādei), kuru jauda ir lielāka par 5 kubikmetriem notekūdeņu 

diennaktī, — 50 metru; 

186.2. atklātām notekūdeņu apstrādes tilpnēm un slēgtai dūņu apstrādei vai slēgtai to 

uzglabāšanai — 100 metru; 
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186.3. Vārkavas novadā atrodas atklāti notekūdeņu apstrāde un atklāti dūņu lauki — 200 

metru; 

186.4. atklātiem filtrācijas laukiem — 50 metru; 

186.5. slēgta tipa filtrācijas laukiem, kuros ietek attīrīts ūdens no slēgta tipa 

bioloģiskajām attīrīšanas ietaisēm — 2 metri. 

187. Aizsargjoslas nosaka no objekta ārējās robežas vai ārējās malas. 

16.5.Īpašuma lietošanas tiesību aprobežojumi aizsargjoslās  

188. Īpašuma lietošanas tiesību aprobežojumi aizsargjoslās noteikti Aizsargjoslu 

likumā no 35. līdz 58. pantam.  

189. Virszemes ūdensobjektu aizsargjoslās nav atļauta automašīnu novietošana, 

izņemot šim nolūkam speciāli ierīkotās vietās.  

190. Bez izpildāmo darbu projekta, kas rakstveidā saskaņots ar elektronisko sakaru 

tīkla vadītāju, aizsargjoslās gar elektrisko sakaru tīkliem aizliegts:  

190.1. Veikt jebkādas celtniecības , montāžas un spridzināšanas darbus, grunts 

planēšanu ar tehniku, kā arī zemes darbus dziļāk par 0,3 metriem, aramzemēs – dziļāk par 

0,45 metriem, autoceļu nodalījuma joslā – dziļāk par 0,5 metriem;  

190.2. Izdarīt ģeoloģiskos un ģeodēziskos izpētes darbus, kas saistīti ar urbumiem, 

zemes paraugu ņemšanu un citiem līdzīgiem darbiem;  

190.3. Stādīt kokus, izveidot lauka apmetnes, turēt lopus, nokraut materiālus, lopbarību 

un mēslojumu, kurt ugunskurus un ierīkot šautuves;  

190.4.  Apbērt vai salauzt mērstabiņus (vairāk par 5 tonnām) priekšmetus, ierīkot trasēs 

skābju, sāļu un sārma notekas;  

190.5. Rokot zemi, lietot laužņus, kapļus, ķīļus un pneimatiskos instrumentus;  

190.6. Apbērt ar zemi vai būvmateriāliem kabeļu kanalizācijas kabeļu lūkas vākus, 

sadales skapjus, brīdinājuma zīmes un mērstabiņus pazemes kabeļu trasēs, kā arī pārvietot 

esošos sakaru tīklu līnijas un iekārtas bez iepriekšējās saskaņošanas ar to vadītāju.  

191. Apbūves noteikumos neatspoguļotos īpašuma lietošanas tiesību aprobežojumus 

aizsargjoslās atkarībā no aizsargjoslas konkrētā vieda skatīt „Aizsargjoslu likumā” no 37. 

panta līdz 58. pantam, kā arī attiecīgajās Ministru kabineta aizsargjoslu noteikšanas 

metodikās 
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16.6. Drošības aizsargjoslas 

16.6.1. .Aizsargjoslas ap ogļūdeņražu ieguves vietām, naftas, naftas 

produktu, bīstamo ķīmisko vielu un produktu cauruļvadiem, tilpnēm, 

krātuvēm, pārstrādes un pārkraušanas uzņēmumiem, degvielas 

uzpildes stacijām 

192. Aizsargjoslām ap ogļūdeņražu ieguves vietām, naftas, naftas produktu, bīstamu 

ķīmisko vielu un produktu cauruļvadiem, tilpnēm, krātuvēm, pārstrādes un pārkraušanas 

uzņēmumiem, degvielas uzpildes stacijām ir šāds minimālais platums: 

192.1. gar cauruļvadiem – 25 metri no cauruļvada ass; 

192.2. ap tilpnēm: 

192.3. kuru ietilpība ir lielāka par 200 m3 un kuras paredzētas naftas un naftas produktu 

ieplūdināšanai avārijas gadījumā, – 50 metru no šīm tilpnēm vai tās norobežojošām 

konstrukcijām, 

192.4. kuru ietilpība ir lielāka par 10 m3 un kuras paredzētas bīstamu ķīmisko vielu un 

produktu ieplūdināšanai avārijas gadījumā, – 50 metru no šīm tilpnēm vai tās 

norobežojošām konstrukcijām; 

192.5.  ap naftas un naftas produktu, bīstamu ķīmisko vielu un produktu pārsūknēšanas 

un iepildīšanas stacijām, rezervuāru parkiem, iepildīšanas un izliešanas estakādēm, 

piestātnēm, uzsildīšanas punktiem, noliktavām, krātuvēm, pārstrādes un pārkraušanas 

uzņēmumiem – 100 metru no šo objektu ēkām un būvēm, kurās atrodas nafta, naftas 

produkti, bīstamas ķīmiskās vielas vai produkti; 

192.6.  ap ogļūdeņražu ieguves vietām – 50 metru no būvēm un iekārtām, kurās atrodas 

ogļūdeņraži. (Aizsargjoslu likums, 30.p.2) 

192.7. ap degvielas uzpildes stacijām un automašīnu degvielas uzpildes iekārtām — ne 

mazāk par 25 metriem no tvertnēm un degvielas uzpildes iekārtām. Šajā aizsargjoslā 

drīkst atrasties objekti, kas saistīti ar degvielas uzpildes stacijas darbību. 
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193. Drošības aizsargjoslu maksimālais platums ap ogļūdeņražu ieguves vietām, naftas, 

naftas produktu, bīstamu ķīmisko vielu un produktu cauruļvadiem, tilpnēm, krātuvēm, 

pārstrādes un pārkraušanas uzņēmumiem ir 500 metru.(AL, 30.p.3). 

194. Drošības aizsargjoslu maksimālais platums ap ogļūdeņražu ieguves vietām, naftas, 

naftas produktu, bīstamu ķīmisko vielu un produktu cauruļvadiem, tilpnēm, krātuvēm, 

pārstrādes un pārkraušanas uzņēmumiem ir 500 metru.. 

195. Metodikas projektu, pēc kuras nosaka drošības aizsargjoslas ap ogļūdeņražu 

ieguves vietām, naftas, naftas produktu, bīstamu ķīmisko vielu un produktu 

cauruļvadiem, tilpnēm, krātuvēm, pārstrādes un pārkraušanas uzņēmumiem, degvielas 

uzpildes stacijām izstrādā Ekonomikas ministrija pēc saskaņošanas ar Valsts 

ugunsdzēsības un glābšanas dienestu un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministriju. 

 

16.6.2.Aizsargjoslas ap aizsprostiem 

196. Aizsargjoslas ap aizsprostiem nosaka, lai nodrošinātu aizsprostu hidrotehnisko 

būvju ekspluatāciju un drošumu, kā arī cilvēku drošību pie aizsprostiem. 

197. Aizsargjoslas minimālais platums augšpus un lejpus aizsprosta ir vienāds ar 

ūdensteces platumu lejpus aizsprosta, ja tas ir mazāks par 200 metriem. Aizsargjoslas 

maksimālais platums ir 200 metru. Aizsargjoslas platumu mēra no hidrotehnisko būvju 

vistālāk akvatorijā izvirzītajām virszemes, pazemes, virsūdens un zemūdens daļām. 

198. Aizsargjoslas minimālais platums krastos pie aizsprosta un dambjiem ir 10 metru, 

maksimālais — 50 metru. Aizsargjoslas platumu mēra no aizsprosta vistālāk no 

ūdenstilpes vai ūdensteces izvirzītajām virszemes vai pazemes daļām, no dambja sausās 

nogāzes pamatnes vai arī no aizsprosta vai dambja drenāžas iekārtu vistālāk no 

ūdenstilpes vai ūdensteces izvirzītajām virszemes vai pazemes daļām, ja aizsprosts vai 

dambis aprīkots ar drenāžas iekārtām. 

199. 20.02.2007. MK not. Nr.131 „Aizsargjoslu noteikšanas metodika ap 

aizsprostiem” nosaka drošības aizsargjoslas ap aizsprostiem. 

200. Lai precīzi noteiktu drošības aizsargjoslu ap aizsprostiem un aizsprostu drošuma 

noteikšanas kontrolmērietaisēm, to īpašniekiem ir pienākums iesniegt pašvaldībā precīzus 

datus par aizsprostiem un aizsprostu drošuma noteikšanas kontrolmērietaisēm, to 

robežām, kā arī noteiktajām aizsargjoslām atbilstoši iepriekšējā punktā minētajiem MK 

noteikumiem. Iesniedzot minētos datus jāņem vērā spēkā esošie normatīvie akti, tai skaitā 

23.08.2005. MK noteikumi Nr.631 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 224–05 
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"Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves”. Iesniegto datu atbilstību normatīviem 

aktiem apliecina upju hidrotehnisko būvju projektēšanā sertificēts speciālists. 

 

 

 

 

16.6.3.Aizsargjoslas ap vēja elektrostacijām 

201. Aizsargjoslas ap vēja elektrostacijām, kuru jauda ir lielāka par 20 kilovatiem, 

nosaka, lai nodrošinātu cilvēku un vēja elektrostaciju tuvumā esošo objektu drošību vēja 

elektrostaciju ekspluatācijas laikā un iespējamo avāriju gadījumā. 

202. Aizsargjoslas platums ap vēja elektrostacijām ir 1,5 reizes lielāks nekā vēja 

elektrostaciju maksimālais augstums. 

203. Metodikas projektu, pēc kuras nosaka drošības aizsargjoslas ap vēja 

elektrostacijām, izstrādā Ekonomikas ministrija pēc saskaņošanas ar Veselības ministriju 

un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. 

 

16.6.4.Aizsargjoslas ap gāzesvadiem ar spiedienu virs 1,6 

megapaskāliem, gāzes regulēšanas stacijām, gāzes regulēšanas 

punktiem, gāzes mērīšanas stacijām, dabasgāzes kompresoru 

stacijām, dabasgāzes savākšanas punktiem, gāzes krātuvju 

urbumiem, sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes noliktavām, krātuvēm un 

uzpildes stacijām, sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes balonu 

noliktavām un tirdzniecības punktiem, automobiļu gāzes uzpildes 

stacijām 

204. Aizsargjoslas ap gāzesvadiem ar spiedienu virs 1,6 megapaskāliem, ap gāzes 

regulēšanas stacijām, gāzes regulēšanas punktiem, gāzes mērīšanas stacijām, dabasgāzes 

kompresoru stacijām, dabasgāzes savākšanas punktiem, gāzes krātuvju urbumiem, 

sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes noliktavām, krātuvēm un uzpildes stacijām, sašķidrinātās 

ogļūdeņražu gāzes balonu noliktavām un tirdzniecības punktiem, automobiļu gāzes 

uzpildes stacijām veido ap dabasgāzes kompresoru stacijām, dabasgāzes savākšanas 

punktiem, gāzes krātuvju urbumiem, sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes noliktavām, 

krātuvēm un uzpildes stacijām, sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes balonu noliktavām un 
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tirdzniecības punktiem, automobiļu gāzes uzpildes stacijām — zemes gabals un gaisa 

telpa, ko norobežo nosacītas vertikālas virsmas ārpus šo objektu būvju ārsienām, 

iežogojuma vai norobežojošām konstrukcijām: 

204.1. ap sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes noliktavām, krātuvēm un uzpildes stacijām — 

100 metru attālumā, 

204.2.  ap sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes balonu noliktavām un tirdzniecības punktiem 

— 10 metru attālumā, ja viena gāzes balona tilpums nav lielāks par 50 litriem, lielākiem 

gāzes baloniem — 25 metru attālumā, 

204.3. ap automobiļu dabasgāzes uzpildes kompresoru stacijām (AGUKS) ar gāzes 

uzkrāšanas spiedtvertņu kopējo saspiestās gāzes apjomu virs 500 m3 — 50 metru 

attālumā no iežogojuma; 

204.4. ap dabasgāzes uzpildes stacijām ar gāzes uzkrāšanas spiedtvertņu kopējo 

saspiestās gāzes apjomu līdz 500 m3, ja viena gāzes balona tilpums nav lielāks par 180 

litriem, — 25 metru attālumā. 

205. Aizsargjoslas ap gāzesvadiem ar spiedienu virs 1,6 megapaskāliem, ap gāzes 

regulēšanas stacijām, gāzes regulēšanas punktiem, gāzes mērīšanas stacijām, dabasgāzes 

kompresoru stacijām, dabasgāzes savākšanas punktiem, gāzes krātuvju urbumiem, 

sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes noliktavām, krātuvēm un uzpildes stacijām, sašķidrinātās 

ogļūdeņražu gāzes balonu noliktavām un tirdzniecības punktiem, automobiļu gāzes 

uzpildes stacijām veido: 

205.1.  ap gāzesvadiem, gāzes regulēšanas stacijām un gāzes mērīšanas stacijām — 

zemes gabals un gaisa telpa, ko norobežo nosacītas vertikālas virsmas katrā pusē no 

gāzesvada ass vai nosacītas vertikālas virsmas ārpus šo objektu būvju ārsienām, 

iežogojuma vai norobežojošām konstrukcijām, gāzesvadam ar diametru: 

205.1.1. līdz 300 mm — 75 metru attālumā, 

205.1.2. no 300 mm līdz 600 mm — 125 metru attālumā, 

205.1.3. no 600 mm līdz 800 mm — 150 metru attālumā. 

 

16.7.Tauvas joslas 

16.6.1. Tauvas joslas noteikšana 

206. Ar zveju vai kuģošanu un citām ar to saistītām darbībām gar ūdeņu krastiem ir 

nosakāma tauvas josla. Tauvas josla nav jānosaka, ja privātie ūdeņi visā to platībā un tiem 

piegulošās sauszemes daļa pieder vienam un tam pašam īpašniekam un zvejas tiesības 
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šajos ūdeņos nepieder valstij. Tauvas joslu nosakāmā saskaņā ar Zvejniecības likumu 

(28.04.1995.). 

207. Tauvas joslas bezmaksas lietošana bez iepriekšējas saskaņošanas ar zemes 

īpašnieku ir paredzēta: 

207.1. kājāmgājējiem; 

207.2.  zivju resursu un ūdeņu uzraudzībai un izpētei; 

207.3. vides aizsardzības, ugunsdrošības un glābšanas pasākumu veikšanai. 

208. Pēc saskaņošanas ar zemes īpašnieku tauvas joslā ir atļauta: 

208.1. laivu piestāšana (izņemot zvejas uzraudzības dienesta laivas, ja tās tie izmantotas 

dienesta pienākumu izpildei), to pagaidu uzglabāšana; 

208.2. laivu pārziemošana, būve un remonts; 

208.3.  zvejnieku apmetņu ierīkošana, atpūta, zvejas rīku žāvēšana un citas ar 

zveju saistītas darbības; 

208.4.  ūdens tūristu apmetņu ierīkošana. 

16.6.3. Tauvas joslas platums 

209. Dabiskās tauvas joslas platums ir: 

209.1. gar privāto ūdeņu krastiem - 4 metri; 

209.2. gar pārējo ūdeņu krastiem - 10 metri. 

210. Zivsaimniecības pārvalde tauvas joslas platumu zvejas vajadzībām var noteikt arī 

šaurāku vai platāku, tomēr tas nedrīkst pārsniegt 40 metrus. 

211. Mākslīgi veidotas (izbūvētas) ūdenstilpes tauvas joslas platums tiek noteikts 

attiecīgās būves plānā. 

212. Tauvas joslas platums tiek skaitīts: 

212.1. gar upju lēzeniem krastiem - no normālās ūdenslīnijas; 

212.2. gar upju kraujiem krastiem - no krasta nogāžu augšmalas, turklāt tauvas joslas 

platumā ietilpst arī zeme no ūdenslīmeņa līdz krasta nogāzei un pati nogāze. 

213. Ja dabiski mainās ūdenslīnija, atbilstoši jaunajai ūdenslīnijai mainās arī tauvas 

josla. Gadījumos, kad upes gultni groza ar mākslīgiem regulēšanas darbiem, ja 
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nepieciešams, zemes gabali jaunām gultnēm un tauvas joslai atsavināmi uz vispārēja 

pamata saskaņā ar nekustamās mantas piespiedu atsavināšanas normām. 

 

 

17. BŪVTIESĪBU ĪSTENOŠANAS KĀRTĪBA 

214. Vārkavas novadā būvtiesību īstenošanai ir noteikta sekojoša kārtība: 

214.1. Būvniecības priekšlikuma iesnieguma – uzskaites kartes iesniegšana Būvvaldē. 

214.2. Būvniecības priekšlikuma iesniegšana padomē pēc Būvvaldes ierosinājuma. 

214.3. Padomes lēmums – pozitīvs vai atteikums. 

215. Atzinums pozitīvs – (detālplānojuma izstrāde, ja tas ir noteikts teritorijas 

plānojumā, konkurss, sabiedriskā apspriešana): 

216. Detālplānojuma izstrāde.( ja tas ir noteikts teritorijas plānojumā) 

216.1. Būvniecības iesniegums – uzskaites kartes reģistrācija. 

216.2.  Plānošanas arhitektūras uzdevums. 

216.3. Tehniskie noteikumi. 

217. Apstiprināts būvprojekts, un, īpašos, likumā paredzētos gadījumos arī 

būvprojekta valsts ekspertīze. 

217.1. Pieteikums būvatļaujai; 

217.2. Būvdarbu atļauja; 

217.3. Būvdarbi; 

217.4. Pieteikums pieņemšanai ekspluatācijā; 

217.5. Būves pieņemšana ekspluatācijā; 

217.6. Pieņemšanas akta saņemšana. 

 

17.1. Būvniecības priekšlikumu īstenošanas kārtība 

218. Būvniecības priekšlikumu īstenošanas kārtība aptver būvniecības, modernizācijas, 

labiekārtošanas un citu attīstības priekšlikumu izskatīšanas, saskaņošanas, akceptēšanas, 

būvprojektēšanas un būvēšanas kārtību un ir attiecināma uz jebkuras juridiskas vai 

fiziskas personas attīstības priekšlikumu neatkarīgi no nekustamā īpašuma piederības. 

219. Būvniecības priekšlikumu īstenošanas kārtība paredz pašvaldības institūciju 

atklātu darbību. 
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220. Ja iesniegti vairāku personu attīstības priekšlikumi kādam konkrētam 

zemesgabalam vai saņemts būvniecības priekšlikums par īpaši vērtīgu zemesgabalu, 

pašvaldības padome ir tiesīga organizēt konkursu par labāko būvniecības priekšlikumu. 

221. Būvniecības procesa ierosinātājs iesniedz Būvvaldei izskatīšanai būvniecības 

priekšlikuma Būvniecības iesnieguma – uzskaites karti. 

222. Būvniecības iesniegumu Būvvaldē reģistrē un izskata Būvvaldē 14 dienu laikā. 

223. Būvniecības pieteikums – uzskaites karte ir izsniedzama arī tad, ja iepriekš ir 

izstrādāts būvniecības mets – priekšlikums vai ir nepieciešami tehniskie noteikumi 

inženierkomunikāciju pieslēgšanai. 

224. Dome pirms tā pieņem lēmumu par būvniecību jānodrošina paredzētās 

būvniecības sabiedriska apspriešana. Pagarinot atzinuma vai atteikuma par būvniecības 

ieceri izsniegšanas termiņu uz publiskās apspriešanas laiku, bet ne ilgāku par trīs 

mēnešiem. 

225. Pārējos gadījumos Būvvalde izsniedz rakstisku atzinumu 14 dienu laikā no 

pieteikuma reģistrācijas dienas un, ja būvvaldes atzinums ir pozitīvs, pieteikuma – 

uzskaites kartes iesniedzējam, būvvalde izsniedz būvniecības plānošanas arhitektūras 

uzdevumu vai arī dod motivētu rakstisku atteikumu būvniecības iecerei.  

226. Būvvaldes atzinums var būt negatīvs arī tad, ja pašvaldības lēmums ir pozitīvs vai 

atbalstošs. Par pozitīvu būvvaldes lēmumu par būvniecības pieteikuma – uzskaites kartes 

priekšlikumu var tikt uzskatīts plānošanas arhitektūras uzdevums, kas tiek izsniegts. 

227. Pozitīvs būvvaldes atzinums par būvniecības priekšlikumu ir pamats 

būvprojektēšanas veikšanai un obligāti pievienojams dokuments būvniecības 

pieteikumam, bet nedod tiesības uzsākt būvdarbus. 

228. Ja būvprojektu izstrādā interjeram, neizmainot nesošo konstrukciju noturību vai 

iekšējam pārplānojumam un netiek skartas kādas trešās personas īpašuma tiesības vai 

intereses, Būvniecības pieteikuma – uzskaites karte nav nepieciešama. 

229. Ja Būvvaldes atzinums ir noraidošs, būvniecības ierosinātājam ir tiesības lūgt 

pagasta padomi pārskatīt šo lēmumu. Ja būvniecības ierosinātāju neapmierina pagasta 

padomes lēmums, to var iesniegt izskatīšanai tiesā. Iebildumi novada domei jāizsniedz 

mēneša laikā no būvvaldes atzinuma apstiprināšanas dienas. 

230. Pašvaldības lēmumu var pārsūdzēt tiesā viena mēneša laikā no lēmuma 

pieņemšanas dienas. 

 

17.2. Būvprojekta izstrādāšana 
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231. Būvprojektu izstrādā uz VZD saskaņota topogrāfiskā plāna pamata, izņemot 

gadījumus, kad plānošanas un arhitektūras uzdevumā ir noteikts citādi. Topogrāfiskā 

plāna saskaņojumi ir derīgi 2 gadus. 

232. Noteiktā kārtībā izstrādāts, saskaņots un akceptēts būvprojekts ir obligāts 

priekšnoteikums būvatļaujas saņemšanai. 

233. Būvvalde, atkarībā no būvniecības ieceres nozīmīguma un sarežģītības, var 

sašaurināt vai paplašināt būvprojektēšanas iecerei nepieciešamo izejmateriālu sarakstu. 

234.  Būvprojekts nav nepieciešams: 

234.1. pagaidu būvei, ja tās apjoms, būvvieta un nojaukšanas termiņš saskaņots 

Būvvaldē, 

234.2. mazēkai lauku apvidū, ja tās apjoms un būvvieta saskaņota Būvvaldē, 

234.3. sezonas būvēm – nekapitālām, galvenokārt lauksaimniecībā izmantojamām 

būvēm, kuru kalpošanas laiks ir viena sezona. 

235. Būvprojekts izstrādājams divās stadijās – skiču projekta stadijā un tehniskā 

projekta stadijā, ja paredzamā būve ir sabiedriski nozīmīga vai tehniski sarežģīta, kā arī, ja 

tā paredzēta specifiskā apbūves zonā vai vēsturiskā zonā un var mainīt vēsturiski 

izveidojušos ainavu. 

236. Būvvaldē saskaņots skiču projekts ir pamats tālākai būvprojekta izstrādāšanai 

tehniskā projekta stadijā un ir neatņemama būvprojekta sastāvdaļa, bet nedod tiesības 

uzsākt būvdarbus. 

237. Tehniskā projekta stadijā izstrādātam būvprojektam jānodrošina būvdarbu 

veikšana, kā arī teritorijas sakārtošanas, rekultivācijas u.c. darbu izpildi, atbilstoši Latvijas 

Republikas normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai un līgumam ar pasūtītāju. 

 

17.3. Būvprojektu saskaņošana 

238. Būvprojektus akceptēšanai vai saskaņošanai iesniedz projektētājs. 

239. Būvniecība, kas var ietekmēt meliorācijas sistēmas, saskaņojam ar Lauku atbalsta 

dienestu. 

240. Būvprojektu akceptēšanai vai saskaņošanai iesniedz projekta sējumu vismaz 3 

eksemplāros ar pavadvēstuli un projekta akceptēšanas atzinuma veidlapu, ja to pieprasa 

Būvvalde. Akceptēto būvprojektu reģistrē un vienu tā eksemplāru nodod Būvvaldes 

arhīvā. 

241.  Būvvaldes projekta atzinumu paraksta Būvvaldes vadītājs, būvinspektors vai 

teritoriālplānotājs. 
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242. Būvprojektu saskaņošanai var iesniegt zemesgabala vai ēkas īpašnieks – projekta 

pasūtītājs vai viņa pilnvarotā persona, pievienojot būvprojektam rīcības tiesības 

apliecinošus dokumentus, kā arī nekustamā īpašnieka saskaņojumus uz būvobjekta 

ģenerālplāna lapas.  

243. Ja būvprojekts ir kultūras piemineklis vai atrodas kultūras pieminekļu aizsardzības 

zonā, būvprojektam jābūt saskaņotam ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības 

inspekciju. 

244. Būvprojektu akceptēšanas vai saskaņošanas termiņš ir 14 dienas, skaitot no 

būvprojekta iesniegšanas dienas. Ja saskaņošanai nepieciešams iegūt papildus informāciju, 

saskaņošanas termiņš ir 30 dienas, skaitot no būvprojekta iesniegšanas dienas. 

245. Bez akceptēšanas drīkst veikt tikai: 

245.1. kosmētisko remontu ēku iekšpusē, kas neietver izmaiņas plānojumā un telpu 

funkciju maiņu, 

245.2. arhitektonisko elementu rekonstrukciju, 

245.3. logu un durvju nomaiņu ēkas fasādēs, kuru gabarīti un dalījums netiek izmainīti,  

245.4. fasāžu krāsojuma atjaunošana, kas iepriekš saskaņoti. 

245.5. reklāmas elementu remontēšana vai atjaunošana, kas iepriekš saskaņoti. 

246. Ja kosmētiskais remonts tiek izdarīts ēkā, kas ir kultūras piemineklis, pirms darbu 

uzsākšanas par to ir jāinformē Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspektoru, kas var 

norādīt īpašu aizsardzības pasākumu ievērošanu remonta laikā. 

 

17.4. Būvatļaujas saņemšanas kārtība 

247. Jebkurai būvei pašvaldībā, neatkarīgi no īpašuma formas, pirms būvdarbu 

uzsākšanas, pasūtītājam jāsaņem Būvvaldes vai citas institūcijas, izsniegta būvatļauja. 

Patvaļīga būvniecība nav pieļaujama. 

248. Būvatļaujas saņemšanai pasūtītājs vai viņa pilnvarotā persona, atkarībā no zemes 

īpašuma formas, būves veida un rakstura, iesniedz Būvvaldei šādus dokumentus: 

248.1. būvatļaujas pieprasījumu, 

248.2. akceptētu būvprojektu, 

248.3. sertificēta atbildīgā būvdarbu vadītāja un sertificēta būvuzrauga, ja tāds ir 

pieaicināts, saistību rakstu, 

248.4.  līguma par autoruzraudzību kopiju, ja paredzēta autoruzraudzība, 

248.5. noteikta parauga būvdarbu veikšanas žurnālu. 
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249. Savrupmājas īpašniekam – būvētājam jāiesniedz tikai 2.punkta a un b, c veikšanu 

atbilstoši būvprojektam un Latvijas būvnormatīviem, ja būvniecību veic saviem spēkiem. 

250. Būvatļauja ir derīga līdz Būvvaldes norādītajam termiņam, bet ne mazāk kā uz 

vienu gadu un ne vairāk kā 3 gadiem. Būvatļauja ir derīga līdz tajā norādītajam termiņam, 

bet, ja 1 gada laikā kopš tās izsniegšanas būvdarbi nav uzsākti, tā zaudē spēku. 

251.  Ja būvdarbu laikā, mainās kāds no būvatļaujas saņemšanas nosacījumiem 

(būvprojekts, būvētājs, būvuzņēmējs, būvuzraugs u.c.), tad būvētājam 10 dienu laikā 

izmaiņas jāpiesaka Būvvaldē vai būvdarbi jāpārtrauc. 

252. Jebkurai būvei pagastā, neatkarīgi no īpašuma formas, pirms būvdarbu uzsākšanas 

jāsaņem Vārkavas pagasta būvinspektora izsniegta atļauja. 

253. Ja būvdarbi ieilgst, būvētājam pirms norādītā termiņa beigām, būvatļaujas termiņš 

jāpagarina pie būvinspektora. 

254. Darbu turpināšana pēc būvatļaujas derīguma termiņa izbeigšanās, uzskatāma par 

patvaļīgu būvniecību. 

255. Ja būvdarbu laikā mainās kāds no būvatļaujas nosacījumiem (būvprojekts, 

būvētājs, būvuzņēmējs, būvuzraugs u.c.), tad būvētājam 10 dienu laikā izmaiņas jāpiesaka 

būvinspektoram vai būvdarbi jāpārtrauc. 
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18. PRASĪBAS DETĀLPLĀNOJUMIEM 

18.1. Izstrādes kārtība 

256. Mainoties esošai likumdošanai, detālplānojumu izstrādes kārtība mainās atbilstoši 

jaunākajiem noteikumiem, bet Apbūves noteikumu prasības ir spēkā ciktāl tās nav 

pretrunā ar likumdošanu. 

257. Detālplānojuma izstrādi var ierosināt jebkura fiziska un juridiska persona- 

turpmāk būvniecības procesa ierosinātājs, kuras īpašumā atrodas nekustamais īpašums 

pašvaldībā: 

257.1. ierosinātājs vai viņa pilnvarota persona iesniedz pašvaldībai adresētu iesniegumu, 

kurā norāda: 

257.1.1.  Nekustamo īpašumu, to zemes vienību, kuru teritorijai izstrādās 

detālplānojumu. 

257.1.2.  Pašreizējo īpašuma izmantošanas veidu un nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķi, par kuru tiek maksāts nekustamā īpašuma nodoklis. 

257.1.3. Plānoto teritorijas izmantošanas veidu (apbūvei, sadalei, apvienošanai ). 

257.2. zemes vienības(u) robežu plāna kopiju, 

257.3. zemesgrāmatu nostiprinājuma uzraksta kopija vai apliecība, 

257.4. grafisku priekšlikuma skici (brīvā tehnikā). 

258. Detālplānojumi tiek izstrādāti pamatojoties uz domes lēmumu un saskaņā ar 

teritorijas plānojumu. Detālplānojumi tiek izstrādāti visos likumdošanā noteiktajos 

gadījumos, kā arī veicot zemes gabalu sadalīšanu, zemes izmantošanas veida maiņu, vai 

citos gadījumos, ko nosaka pašvaldība. Izstrādājot detālplānojumu, jāsaglabā šajā 

redakcijā noteikto teritorijas plānoto (atļauto) izmantošanu vai teritorijas plānojuma 

grozījumus. Izstrādājot detālpānojumus, kā arī veicot zemes gabalu sadalīšanu vai 

apvienošanu, ir jāparedz zeme ielu, ceļu un inženiertīklu ierīkošanai. 

259. Detālplānojumi jāizstrādā atbilstoši spēkā esošajai likumdošanai, kas nosaka 

detālplānojumu izstrādes kārtību. Ja novada dome atbalsta ierosinātāja pieteikumu 

nodrošināt detālplānojuma izstrādāšanu, tā pieņem attiecīgu lēmumu par uzsākšanu - 

parasti 10 dienas pēc domes lēmuma pieņemšanas, ja iesniegumā nav norādīts citādi. 
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260. Pašvaldība var atlikt izstrādāt detālplānojumu uz 6 mēnešiem, ja par konkrētās 

teritorijas attīstību nepieciešama papildus izpēte – neapbūvētām teritorijām ārpus 

apdzīvotām vietām vai nepieciešams izstrādāt kopēju koncepciju par plašāku teritoriju 

nekā detālplānojumā piedāvātā. 

261. Ierosinātājs iesniedz domē projekta vadītāja iesniegumu, pievienojot sertifikāta 

kopiju un darba uzdevumu, ko sagatavojis projekta vadītājs – sertificēts arhitekts ar 

tiesībām praktizēt teritoriālplānošanā, kas uzskatāms par apliecinājumu vadīt projekta 

izstrādi un apstiprinātais darba uzdevums un ir spēkā divus gadus no apstiprināšanas 

dienas. 

262. Novada dome apstiprina projekta vadītāju un darba uzdevumu viena mēneša laikā 

pēc iesnieguma iesniegšanas. 

263. Ierosinātājam vai projekta vadītājam izsniedz ar domes lēmumu apstiprinātu 

darba uzdevumu. 

264.  Darba uzdevumā nosaka plānojamās teritorijas robežas, plānojuma sastāvu, 

institūcijas, kurām jāpieprasa nosacījumi un atzinumi, un prasības plānojuma 

sabiedriskajai apspriešanai. 

265. Ja detālplānojuma izstrādāšanu tehniski un finansiāli nodrošina ierosinātājs, tad 

dome darba uzdevumā ietver prasību detālplānojuma sabiedriskās apspriešanas gaitā 

rakstiski informēt plānojumā ietverto un tiem blakus esošo nekustamo īpašumu 

īpašniekus par uzsākto plānojumu, tā mērķiem un uzdevumu, iespējām un termiņiem 

ierosinājumu sniegšanai un paziņot par plānojuma sabiedrisko apspriešanu. 

266. Dome detālplānojumu skiču stadijā var pieprasīt atzinumu no būvvaldes. 

267. Novada dome un ierosinātājs nodrošina detālplānojuma nosūtīšanu institūcijām, 

kas izsniegušas nosacījumus detālplānojuma izstrādāšanai. 

268. Detālplānojuma projekta izstrādi apmaksā to ierosinātājs. 

269. Detālplānojumā noteikt: 

269.1. nekustamā īpašuma lietošanas mērķa grupas, 

269.2. atļauto teritorijas izmantošanu un palīgizmantošanu un to platības, 

269.3. detalizējami saistošie noteikumi detālplānojuma teritorijai, 

269.4. parāda visus Zemesgrāmatā reģistrējamos apgrūtinājumus un aprobežojumus, 

269.5. nodrošināt piekļūšanu zemesgabaliem no pašvaldībai vai valstij piederoša ceļa, 

269.6. nosaka adreses, 

269.7. sastādāmi plānošanas arhitektūras uzdevumi katram jaunizveidojamam 

nekustamam īpašumam, 
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269.8.  izstrādāt piebraucamo ceļu šķērsprofilu ar komunikāciju izvietojumu, tai skaitā 

vietējo ceļu līdz valsts autoceļam, 

269.9. un citas prasības, saskaņā ar pastāvošo likumdošanu, 

269.10. ja nepieciešams paredzēt transformēt zemi un pasākumus meliorācijas sistēmas 

sakārtošanā, 

269.11.  pirms lauksaimniecības zemes transformācijas nelauksaimniecības zemēs veikt 

biotopu atradņu noteikšanu. 

270. Detālplānojuma sabiedriskās apspriešanas kārtību nosaka spēkā esoši MK 

noteikumi. 

 

18.2. Detālplānojuma stāšanās spēkā 

271. Detālplānojuma stāšanos spēkā nosaka uz to brīdi spēkā esošā likumdošana. 

272.  Detālplānojuma izstrādātājs iesniedz ar pavadvēstuli 4 eksemplāros un katram 

jaunam īpašumam 2 eksemplāros ar pamatinformāciju : plānu, saistošos noteikumus, 

plānošanas arhitektūras uzdevumu, vēlāk pievieno apstiprināšanas lēmumu. 

273. Saistošos noteikumus, plānošanas arhitektūras uzdevumus, apgrūtinājumus un 

aprobežojumus, adresāciju CD. 

274. Arhīva eksemplāriem ( 2 eks. – ministrijai un būvvaldei) jābūt iešūtiem vākos un 

lapām numurētām un apliecinājumam par lapu skaitu sējumā ar oriģināliem parakstiem ( 

noformētam saskaņā ar arhīva noteikumiem). 

275. Arhīva eksemplārus paraksta nekustamā īpašuma īpašnieks, ka projekta 

risinājumam piekrīt. 

276. Divi eksemplāri no detālplānojuma un viens eksemplārs jaunam īpašumam paliek 

Būvvaldē. 

277. Novada dome viena mēneša laikā pieņem pozitīvu vai negatīvu lēmumu. 

Nepieciešamības gadījumā jāveic attiecīgas izmaiņas vai papildinājumi un jāpieņem 

grozījumi vai izmaiņas lēmumā. 

278. Par teritorijas plānošanu atbildīgā persona paraksta detālplānojuma teritorijas 

izmantošanas plāna lapu. 

279. Būvvalde atzinumu, ko paraksta Būvvaldes vadītājs, novada priekšsēdētājs un 

teritoriālplānotājs, par detālplānojumu izsniedz pēc paziņojumu publikācijas laikrakstā par 

plānojuma apstiprināšanu. 



VĀRKAVAS NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMS 2014. – 2025. GADAM 

II  DAĻA TERITORIJAS IZMANTOŠANAS UN APBŪVES NOTEIKUMI 

113 

280. Novada domes sēdes lēmumu, ar kuru apstiprināts detālplānojums un izdoti 

saistošie noteikumi, ne vēlāk kā divas nedēļas pēc tā pieņemšanas publicē vietējā 

laikrakstā un laikrakstā „Latvijas vēstnesis”. 

281. Detālplānojums ir spēkā pēc reģistrācijas pagasta Būvvaldē un publikācijas 

laikrakstā „Latvijas vēstnesis”. 

 

18.3. Detālplānojuma pārraudzība 

282. Par teritorijas plānošanu atbildīgā pašvaldības amatpersona kontrolē 

detālplānojumu atbilstību Vārkavas pagasta teritorijas plānojumam. 

283. Būvvalde kontrolē detālplānojumu prasību ievērošanu būvprojektos. 

284. Līdz ar izstrādātā detālplānojuma stāšanos spēkā, Apbūves noteikumi ir regulāri 

jāpapildina – uzrādot tajos detaļplānojuma nosaukumu, pieņemšanas un spēkā stāšanās 

datumus, kā arī precīzi aprakstot detaļplānojumos risinātās teritorijas robežas un norādot 

šajās robežās ietvertās izbūves teritorijas. 

285. Minētie papildinājumi nav uzskatāmi par apbūves noteikumu grozījumiem. 
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19. SPĒKĀ ESOŠO DETĀLPLĀNOJUMU SARAKSTS 

286. Spēkā esošo detālplānojumu sarakstu uztur pašvaldība un ievieto savā mājas lapa 

normatīvo aktu noteiktā kārtībā skatīt 8.tabulā. 

Spēkā esošie detālplānojumi 

8. tabula 

Nr. Nosaukums, saturs kadastra Nr. Apstiprināšanas 

lēmums un datums 
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