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Ievads 

  
Raunas novada teritorijas plānojums izstrādāts pamatojoties uz Raunas novada domes 

26.01.2011. lēmumu Nr. 1., 8§ „Par Raunas novada teritorijas plānojuma 2012.-2024 

izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu”. 

 

Teritorijas plānojuma izstrādes vadītāja Evija Zurģe, Raunas novada domes 

izpilddirektore 

Projekta vadītāja Ieva Kalniņa 

Speciāliste Alda Raiskuma 

Kartogrāfs  Andrejs Igaunis 

 

Raunas novada teritorijas plānojumā ietilpst: 

 

I daļa Paskaidrojuma raksts, 1 sējums; 

II daļa Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, 1 sējums; 

III daļa Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu individuālās aizsardzības zonas, 1 sējums; 

IV daļa Grafiskais materiāls 

V daļa Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādi, 1 sējums   
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Lietotie termini 
 

1. Ainava - nozīmē teritoriju tādā nozīmē, kā to uztver cilvēki, un kas ir izveidojusies dabas 

un/vai cilvēku darbības un mijiedarbības rezultātā. 

2. Apbūve – noteiktā teritorijā izvietotu vai ieplānotu ēku, būvju, inženierkomunikāciju un 

teritorijas labiekārtojuma kopums, kur ēkas ir primārais elements. 

3. Apbūves noteikumi – pašvaldības pieņemti saistošie noteikumi, kas nosaka prasības un 

aprobežojumus teritorijas izmantošanai un būvniecībai pašvaldības administratīvajā teritorijā 

un ir saistoši visām fiziskām un juridiskām personām, vienlaikus nodrošinot un aizsargājot to 

tiesības īpašumu likumīgai izmantošanai un apbūvei; 

4. Apbūves blīvums – zemes vienības vai tās daļas (teritorija ar vienu plānotās (atļautās) 

izmantošanas veidu) visu ēku apbūves laukumu summas attiecība pret zemes vienības vai tās 

attiecīgās daļas platību procentos (%). 

5. Apbūves intensitāte – visu ēku/būvju virszemes stāvu platības summas attiecība pret 

apbūvei paredzētas zemes vienības vai tās daļas (teritorija ar vienu plānotās (atļautās) 

izmantošanas veidu) platību procentos (%). Stāva platību nosaka kvadrātmetros ēkas ārējā 

perimetra robežās. 

6. Apbūves parametri – skaitliskie rādītāji, kas raksturo apbūves izvietojumu un apjomu 

noteiktā teritorijā - kvartālā, zemes vienībā u.tml. Pašvaldību Apbūves noteikumos 

reglamentētie apbūves parametri ir apbūves blīvums, apbūves intensitāte, apbūves laukums, 

brīvā zaļā teritorija. 

7. Apstādījumi - iekoptas un mākslīgi apaudzētas dabas teritorijas, kur neiegūst produkciju: 

parki, dārzi, skvēri, alejas, koku rindas, ielu un ceļu stādījumi u.tml., ietverot arī funkcionāli 

saistītas ēkas, būves un ārtelpas elementus. 

8. Ārtelpas elementi - funkcionālas vai dekoratīvas būves, instalācijas, iekārtas un dizaina 

priekšmeti, kas izvietoti ārpus ēkām un paredzēti labiekārtojumam un teritorijas funkcionālās 

organizācijas uzlabošanai (skulptūras, strūklakas, apgaismojuma laternas, nožogojumi, rotaļu 

laukumi, reklāmas, informācijas zīmes u.tml.). 

9. Atklāta āra (ārpustelpu) uzglabāšana – materiālu un produkcijas uzglabāšanas veids 

brīvā dabā vai būvju platībās, kas nav iekļautas ēkās (izņemot transportlīdzekļu novietni);: 

10. Atkritumu savākšanas laukums - teritorija, kas paredzēta un atbilstoši izbūvēta sadzīves 

atkritumu konteineru izvietošanai, specializētu vai lielgabarīta sadzīves atkritumu savākšanai 

un kalpo kā šo atkritumu savākšanas vieta 

11. Atļautā izmantošana - teritorijas izmantošana, apbūve, saimnieciskā darbība, būvju, ēku 

un zemes izmantošana atbilstoši teritorijas plānojumā, lokālplānojumā vai detālplānojumā 

noteiktajam teritorijas izmantošanas veidam; 

12. Autonovietne - teritorija, ēka, būve vai būves daļa, kurā ietilpst autostāvvietas, 

piebrauktuves un vertikālās komunikācijas automašīnu novietošanai 

13. Autostāvvieta – viena transportlīdzekļa novietošanai paredzēts un šim nolūkam iekārtots 

laukums autonovietnē: 
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14. Autoservisa uzņēmums – teritorija vai būve, kas tiek izmantota mehānisko transporta 

līdzekļu apkopei un remontam, kā arī eļļu, smērvielu, antifrīzu, riepu, akumulatoru un 

rezerves daļu tirdzniecībai; 

15. Būve mājlopiem - saimniecības ēka mājlopu un mājputnu izmitināšanai (aitu, cūku, 

govju, teļu, putnu kūtis un zirgu stallis) viensaimniecībā, kā arī citas būves mājlopiem, arī 

kūtsmēslu glabātuves un vircas bedres. 

16. Būvlaide – nosacīta līnija, kas nosaka minimālo attālumu no ielas sarkanās līnijas līdz 

apbūvei. Lauku apvidos būvlaidi nosaka kā minimālo attālumu no autoceļa aizsargjoslas; 

17. Daudzstāvstāvu apbūve – šo noteikumu izpratnē, četru un vairāk stāvu apbūve; 

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

palīgtelpas un palīgbūves; 

19. Dvīņu māja - divas bloķētas identiskas viena dzīvokļa dzīvojamās mājas, kas var atrasties 

gan vienā zemes vienībā, gan katra savā zemes vienībā ar kopīgo kapitālo sienu uz šo zemes 

vienību robežas; 

20. Gājēju iela - ielas posms vai iela, kas prioritāri paredzēta un labiekārtota gājēju satiksmei, 

ar ierobežotu vai slēgtu transporta kustību; 

21. Galvenā būve - būve, kas attiecīgajā zemes vienībā paredzēta atļautajai izmantošanai, 

atbilstoši teritorijas plānojumā, lokālplānojumā vai detālplānojumā noteiktajam izmantošanas 

veidam; 

22. Galvenā izmantošana – izmantošana, kas konkrētajā teritorijā vai zemesgabalā ir 

dominējoša; 

23. Iedibināta apbūve - noteiktā teritorijā esošs apbūves tips ar savu apbūves raksturu, būvju 

apjomu, izmēru un proporciju sistēmu, formu, arhitektūru un pielietotajiem materiāliem 

24. Iedibinātā būvlaide – ielas frontāla līnija, ko veido esošā apbūve, ja attiecīgā kvartāla 

robežās vismaz 50% ēku atrodas uz šīs līnijas; 

25. Iekšpagalms - laukums, ko pilnībā vai daļēji pa perimetru norobežo ēkas vai to daļas; 

26. Kvartāls – apbūvēta pilsētas vai ciema teritorija, ko pa perimetru norobežo ielas, īpašuma 

robežas, meži, ūdeņi, vai kādi citi dabiski šķēršļi, ja nav izveidojusies ielu struktūra; 

27. 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 

28. Inženiertehniskā teritorijas sagatavošana – inženiertehnisko pasākumu komplekss, ko 

veic, lai būvniecībai paredzētajā teritorijā būtu iespējams veikt būvniecību; 

29. Kempings – ir viesu izmitināšanas un apkalpošanas vieta, kurā ir iespējams novietot 

teltis, treilerus un viesu transporta līdzekļus kopējā vai atsevišķās stāvvietās, un kura 

teritorijā var tikt izvietotas vieglas konstrukcijas būves. 

30. Klēts - saimniecības ēka lauksaimniecības produktu, augļu, apģērba, saimniecības 

inventāra,sadzīves priekšmetu glabāšanai 

31. Komerciestāde - ēka vai būve, kas paredzēta banku, apdrošināšanas sabiedrību, viesnīcu, 

moteļu, biroju, tirdzniecības un pakalpojumu objektu, gadatirgu, izstāžu, kongresu un 

konferenču centru, kā arī citu komerciāla rakstura iestāžu izvietošanai, bet neietver ražošanu 

un vairumtirdzniecību; 
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32. Kultūras iestāde - zeme, ēka vai būve, kas izmantota vai ieplānota kultūras centram, 

teātrim, kinoteātrim, koncertzālei, universālas izmantošanas zālei, muzejam, bibliotēkai, 

mēdiju centram vai līdzīgai iestādei; 

33. Laukums – atklāta izbūves teritorija publiskajā ārtelpā, ko izmanto sabiedriskiem 

nolūkiem un ko plānā norobežo sarkanās līnijas, apbūve vai apstādījumi, bet laukuma telpisko 

robežu veido apbūve vai apstādījumi ārpus laukuma robežām; 

34. Lauksaimnieciska izmantošana – nozīmē teritoriju izmantošanu mērķi, kas ietver 

augkopību, dārzeņkopību, dārzkopību, lopkopību, lauksaimniecībai alternatīvos 

saimniekošanas veidus (dīķsaimniecība, briežu dārzi, sēņu audzēšana u.c.) un ar to saistītos 

pakalpojumus. 

35. Lauku zeme – īpašuma zemes vienība, kurā atrodas gan lauksaimniecības zemes un/vai 

atsevišķas koku grupas un/ vai ūdeņi. Šeit apbūvei ir pakārtota nozīme un tā veidota pēc 

viensētas (viensētas) principiem - dabas elementi (alejas, koku rindas, augļu dārzi u.c.) ir 

mijiedarbībā ar lauku ainavai un novada tautas celtniecības vēsturiskām iezīmēm raksturīgām 

ēkām (kompakta ēkas plāna forma, divslīpju jumti, tradicionāliem apdares materiāli u.tml.). 

36. Mazstāvu apbūve- šo noteikumu izpratnē apbūve, kas zemāka par četriem stāviem; 

37. Neatbilstoša izmantošana – izmantošana, kas neatbilst teritorijas plānojumā noteiktajai 

izmantošanai, bet ir bijusi likumīga līdz teritorijas plānojuma spēkā stāšanās brīdim. 

38. Palīgizmantošana - plānota vai esoša zemes un būves vai tās daļas izmantošana, ja tā ir 

pakārtota zemes vienības vai tās daļas (teritorija ar vienu plānotās (atļautās) izmantošanas 

veidu) galvenajai izmantošanai un to papildina, uzlabo vai veicina, kā arī ir izvietota tajā pašā 

zemes vienībā, kur galvenā izmantošana, un aizņem ne vairāk kā 30% no galvenās 

izmantošanas platības; 

39. Palīgēka - ēka (pirts, klēts, garāža, nojume, siltumnīca, ēka dārza inventāra, materiālu un 

sadzīves priekšmetu glabāšanai u.tml.), kura netiek klasificēta kā dzīvojamā ēka, kurā nav 

dzīvojamās telpas (pastāvīgai vai sezonas rakstura dzīvošanai) un kura ir funkcionāli 

piederīga dzīvojamai ēkai. 

40. Publiskā telpa – sabiedrībai pieejamas telpas un teritorijas, gan komerciālas, gan 

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

lidostas, dzelzceļa stacijas u.tml.); 

41. Publiskā ārtelpa - sabiedrībai pieejamas teritorijas un telpa, ko veido ielas, bulvāri, 

laukumi, parki, dārzi, skvēri, pagalmi, krastmalas, pasāžas, promenādes un citas zemes 

platības, kas nodotas publiskai lietošanai, neatkarīgi no to īpašuma piederības; ( publiski 

pieejama telpa ārpus ēkām, neatkarīgi no tās juridiskās piederības. Ietver ielas, laukumus, 

skvērus, publisku ēku un daudzdzīvokļu namu atklātās (neierobežotās) teritorijas, publiski 

pieejamus ūdeņus, parkus un mežus.); 

42. 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; 

43. Rindu māja - trīs un vairāk lineāri bloķētas viendzīvokļa mājas, kas atrodas vienā kopīgā 

vai katra savā zemes vienībā; 

44. Saimniecības ēka – palīgēka, kas var ietvert garāžu, nojumi automašīnas novietošanai, 

siltumnīcu, darbnīcu, pirti, kā arī dārza inventāra, materiālu un sadzīves priekšmetu glabāšanu 

u.c. Ja šāda ēka piebūvēta vai iebūvēta galvenajā būvē, tā jāuzskata par daļu no galvenās 

būves, nevis par saimniecības ēku. 



Raunas novada teritorijas plānojums 2012.-2024. gadam 

II sējums. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 

9 

Raunas novada dome, 2012. 

45. 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 un ko normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nosaka vietējā 

pašvaldība. 

46. Savrupmāja - brīvstāvoša viena vai divu dzīvokļu dzīvojamā māja; 

47. Sezonas rakstura būve - viegli uzstādāma un demontējama būve, kas paredzēta 

izmantošanai konkrētā sezonā, tai skaitā demontējama terase, nojume, paviljons, tirdzniecības 

kiosks vai kafejnīca; 

48. Teritorijas izmantošanas veidi – novada teritorijas iedalījums pēc izmantošanas, kas 

noteikts teritorijas plānojumā  

49. Teritorijas primārais izmantošanas veids - teritorijas galvenais izmantošanas veids 

(veidi). Daudzfunkcionālajās teritorijās galvenajam teritorijas izmantošanas veidam (veidiem) 

paredz procentuāli lielāko attiecīgās teritorijas daļu. 

50. Teritorijas sekundārais izmantošanas veids - teritorijas izmantošanas veids (veidi), kas 

atļauts papildus primārajai izmantošanai. Sekundārajiem teritorijas izmantošanas veidiem 

paredz procentuāli mazāko attiecīgās teritorijas daļu, ja nepieciešams, nosakot papildus 

prasības šo izmantošanu pamatojumam; 

51. Transporta infrastruktūra - inženierbūvju komplekss, kas ietver visa veida transportam 

nepieciešamos objektus un to teritorijas - autoceļus, dzelzceļus ar dzelzceļu stacijām, jūras un 

upju ostas, lidostas, kanālus, kā arī citus to izmantošanai un uzturēšanai nepieciešamos 

objektus un sastāvdaļas; 

52. Viesnīca –izmantošana, kas ietver viesu (tūristu) īslaicīgas izmitināšanas un 

apkalpošanas mītni, kurā ir vismaz desmit numuru, un ar to saistītās būves un 

labiekārtojumu. 

53. Viesu māja –izmantošana, kas ietver viesu (tūristu) īslaicīgas izmitināšanas un 

apkalpošanas mītni, kurā ir vismaz pieci numuri un ar to saistītās būves un 

labiekārtojumu. 

54. Vietējas nozīmes apkalpes objekts – šo noteikumu izpratnē, neliels pārvaldes, darījumu 

vai pakalpojumu uzņēmums, kas nodrošina pakalpojumus tuvākās apkārtnes vai apkaimes 

iedzīvotājiem; 

55. Zemesgabala fronte - horizontāls attālums starp zemesgabala sānu robežām pa ielas 

sarkano līniju; 

56. Robežžogs – būve, kas izvietota uz zemes vienības robežas vai uz ielu sarkanās līnijas, 

vai gar tām, ar mērķi norobežot privāto no publiskās telpas; 

57. Žogs- būve, kas izvietota uz zemes vienības, lai norobežotu teritorijas ar specifisku 

izmantošanas veidu. 
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Apbūves parametru aprēķināšana 
1.attēls. Apbūves parametru aprēķināšana  

 
 

1. tabula.  Apbūves parametru aprēķināšanas metode (atbilstoši 1.att.)   

Numurs 

zīmējumā 
Nosaukums Platība m

2
  % 

 Apbūves teritorija (50x45)= 2250 100 

1.2. Būves, ēkas 10x15 + 10x12= 270 12 

3 Terase 8x15 =120  

4 Baseins 10x6 =60  

5 Grantēti celiņi 3x6+3x7+2x17+2x6= 75  

7 Piebraucamais ceļš, celiņš, stāvvietas 

(asfaltēti) 

7x16+10x14+4x6+ 288  

8 Grantēta autostāvvieta 6x6=36  

1.,2.,3.,7 Apbūves blīvums 270+120+288= 768 30 

1-8 Teritorijas kopējais apbūvētais 

laukums 

270+120+60+75+288+36=849 38 

9 Brīvā (zaļā) teritorija 2250 – 849=1401 62 
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I nodaļa. Vispārīgie noteikumi 
1.1. Raunas novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi (turpmāk –Noteikumi) ir 

Raunas novada teritorijas plānojuma daļa, kas nosaka prasības apbūvei, saimnieciskajai 

darbībai un teritorijas cita veida izmantošanai visā Raunas novada teritorijā un Raunas 

novada teritorijas plānojuma kartēs “Raunas novada teritorijas plānotā (atļautā) 

izmantošana” noteiktajās Raunas novada daļās. 

1.2. Šo noteikumu izmaiņas, kas veicamas, lai saskaņotu to prasības ar normatīvo aktu 

prasībām, kas stājušies spēkā pēc šo noteikumu pieņemšanas, nav uzskatāmi par 

teritorijas plānojuma grozījumiem. 

1.3. Šie 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, detālplānojumu 

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

restaurāciju, rekonstrukciju, renovāciju vai nojaukšanu, kā arī tie neatbrīvo fiziskās un 

juridiskās personas no nepieciešamības, ievērot spēkā esošo valsts  likumu un citu 

normatīvo aktu prasības. 

1.4. 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 Noteikumu prasības. 

1.5. Tie Noteikumu punkti, kuros ir atsauces uz iespēju noteikt, detalizēt vai precizēt, veicot 

papildus plānošanas pasākumus, piemēram, izstrādājot detālplānojumu, uzskatāmi par 

nosacījumiem un nav klasificējami kā teritorijas plānojuma, kā arī šo Noteikumu 

grozījumi  

1.6. Šo Noteikumu grozījumi sagatavojami teritorijas plānojuma grozījumu izstrādāšanas 

ietvaros. 

1.7.  Aizliegts izsniegt pašvaldības institūciju atļaujas vai licences, ja ar to tiek pārkāptas 

jebkādas šo noteikumu prasības. 

1.8. Ja kādā teritorijā ir spēkā esošs lokālplānojums, kas izstrādāts kā Raunas novada 

teritorijas plānojuma grozījumi, šajā teritorijā ir spēkā lokālplānojuma prasības. 
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II nodaļa. Noteikumi visai novada teritorijai 
 

2.1. Atļautā izmantošana  

Visā Raunas novada teritorijā ir atļauta tāda izmantošana, kas nepieciešama esošo un plānoto 

objektu tiešo funkciju nodrošināšanai: 

2.1.1.  transporta infrastruktūras objektu izbūve. 

2.1.2.  objektam nepieciešamo transportlīdzekļu stāvvietu ierīkošana. 

2.1.3.  apstādījumu un teritorijas labiekārtojuma ierīkošana 

2.1.4.  objekta apgādei nepieciešamo (maģistrālo, sadalošo un pievadu) inženierkomunikāciju 

tīklu un objektu izbūve. 

2.1.5.  erozijas risku ierobežošanas, pretplūdu aizsardzības un meliorācijas sistēmu izbūve 

2.1.6.  jaunas ūdenskrātuves (dīķa) izveidošanai kura platība nepārsniedz 0,1 ha. 

Jebkuru apbūves teritoriju ir atļauts izmantot ēku un citu būvju izvietošanai saskaņā ar 

attiecīgajā teritorijā atļauto izmantošanu vai palīgizmantošanu, kas ir pakārtota galvenajai 

izmantošanai, ir izvietota tajā pašā vai atsevišķā zemesgabalā. 

Ēku un būvju rekonstrukcija, restaurācija, remonts un nojaukšana atļauta saskaņā spēkā 

esošajiem normatīvajiem dokumentiem. 

2.2. Aizliegtā izmantošana  

Visā Raunas novada teritorijā nav atļauta tāda zemes, ēku un būvju izmantošana, kas rada 

apdraudējumu iedzīvotājiem vai būtisku vides piesārņojumu – nepieļaujami augstu risku vai 

neatbilstību vides kvalitātes normatīvo aktu prasībām, kā arī var apgrūtināt vai apdraudēt 

sabiedrisko drošību un cilvēku veselību ar ugunsbriesmām, troksni, smaku, pārmērīgu dūmu 

daudzumu un tml.  

Nevienā teritorijā nedrīkst: 

2.2.1.  Aizliegts izmantot teritoriju veidos, kas pārkāpj normatīvo aktu prasības. 

2.2.2.  Izvietot ēkas un būves aizsargjoslās un tauvas joslā, ja tas ir pretrunā ar Aizsargjoslu 

likumu un Zvejniecības likumu 

2.2.3.  Ciemu teritorijās aizliegts ierīkot karjerus būvmateriālu un augsnes iegūšanai. 

2.2.4.  Aizliegts vākt un uzkrāt atkritumus, lupatas, metāllūžņus, nolietotu tehniku (t.sk. 

automašīnas) un būvgružus, ja vien šim nolūkam izmantotā zeme nav projektēta un 

ierīkota to savāktuvei.  

2.2.5.  Patvaļīgi izvietot konteinerus, paviljonus, kioskus, ceļojumu treilerus un vagoniņus 

ārpus pašvaldības īpaši norādītajām vietām, kā arī izmantot tos kā dzīvojamās telpas, 

izņemot gadījumus, ja zemes vienībai ir būvlaukuma statuss. 

2.2.6.  Patvaļīgi aizsprostot upes un strautus, pārveidot meliorācijas būves un ierīces, izmainīt 

upju, strautu, ūdensnoteku, ezeru krasta līniju, gultni un hidroloģisko režīmu 

2.2.7.  Veikt būvniecību piesārņotā teritorijā, izmantot zemi, ēkas un citas būves pirms nav 

novērsts piesārņojums. 

2.3. Zemes gabala neatbilstoša izmantojuma statuss 

2.3.1.  Šo noteikumu izpratnē neatbilstošas izmantošanas statuss ir attiecināms uz zemes 

vienību, kuras izmantošana ir likumīgi uzsākta – uzsākta detālplānojuma īstenošana, 

izsniegta būvatļauja un tās derīguma termiņš nav beidzies, pirms pašvaldība pieņēmusi 
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teritorijas plānojumu vai tā grozījumus, kur šai zemes vienībai noteikta cita 

izmantošana. 

2.3.2.  Nekustamā īpašuma Īpašnieks vai nomnieks ir tiesīgs turpināt neatbilstošu 

izmantošanu, bet jebkuru jaunu būvniecību un cita veida izmantošanu veic tā, lai 

nepalielinātu neatbilstību šo saistošo noteikumu prasībām, tas ir 

1) veic būvniecību, tostarp, rekonstrukciju vai renovāciju saskaņā Plānojuma 

prasībām (būvē objektu, kas atbilst Plānojumā noteiktajām prasībām, 

rekonstruē vai renovē to tādā veidā, lai nodrošinātu atbilstību Plānojumā 

noteiktajām prasībām; 

2) veic būvniecību, atbilstoši likumīgi uzsāktajai teritorijas atļautajai 

izmantošanai, nepārsniedzot Plānojumā noteiktos apbūves parametrus; 

3) veic rekonstrukciju, atbilstoši likumīgi uzsāktajai teritorijas atļautajai 

izmantošanai, nepalielinot būvju apjomu, gadījumos, kad esošās apbūves 

parametri pārsniedz Plānojumā noteiktos rādītājus. 

2.3.3.  Visos gadījumos, kad mainās zemesgabala īpašnieks, zemesgabals zaudē neatbilstoša 

izmantojuma statusu un jaunajam zemesgabala īpašniekam ir jāievēro pašvaldības 

apbūves noteikumu prasības. 

2.3.4.  Esošus zemesgabalus, kuru platība, un apbūves parametri ir mazāki par pašvaldības 

apbūves noteikumos noteiktajiem, drīkst izmantot un uz tām var veikt būvniecību 

atbilstoši teritorijas plānojumam, lokālplānojumam vai detālplānojumam, ievērojot 

šādus nosacījumus: 

1) ja šādiem zemesgabaliem tiek nodrošināta inženiertehniskā apgāde; 

2) ja ir ievēroti minimālie noteiktie attālumi starp ēkām un līdz zemes vienības 

robežām, vai panākta rakstiska vienošanās ar blakus zemes vienības īpašnieku 

par šo attālumu samazināšanu; 

2.4. Esošās ēkas un būves, uzsāktā projektēšana un būvniecība 

2.4.1.  Ja pašvaldības apbūves noteikumu spēkā stāšanās brīdī esošās ēkas un būves ir 

likumīgi uzbūvētas vai arī tiek likumīgi projektētas, būvētas, pārbūvētas vai ierīkotas, 

taču daži to raksturlielumi neatbilst jaunajiem pašvaldības apbūves noteikumiem, bet 

esošais zemesgabala zemes izmantošanas veids atbilst pašvaldības apbūves  

noteikumiem, tad: 

1) Esošās ēkas un citas būves drīkst rekonstruēt - pārbūvēt vai atjaunot, ievērojot 

nosacījumus, ka pārbūvētas vai atjaunotas šīs ēkas vai citas būves atbildīs 

visiem Apbūves noteikumu nosacījumiem. 

2) Esošās ēkas un citas būves drīkst paplašināt, ievērojot nosacījumu, ka jebkura 

ēkas vai citas būves paplašināšana atbilst apbūves noteikumiem; 

3) Nekādas pārbūves vai paplašināšana nedrīkst palielināt neatbilstību 

pašvaldības apbūves noteikumiem. 

2.4.2. Ja pirms pašvaldības teritorijas plānojuma un apbūves noteikumu stāšanās spēkā ir 

uzsākta būvprojektēšana likumdošanā noteiktajā kārtībā, bet ir izbeidzies Plānošanas 

un arhitektūras uzdevuma termiņš, tad Būvvaldei ir jāpārskata būvniecības ieceres 

atbilstība teritorijas plānojumam un apbūves noteikumu prasībām, veicot 

nepieciešamās korekcijas. 

2.5. Piekļūšanas noteikumi 

2.5.1.  Nedrīkst veidot tādu zemesgabalu, kuram nav nodrošināta piekļūšana līdz ceļam vai 

ielai. 
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2.5.2.  Nedrīkst projektēt, būvēt vai citādi izmantot ēkas, būves un zemesgabalu, ja tam nav 

nodrošināta tieša piekļūšana - tas ir, zemesgabals nerobežojas ar ceļu, ielu, 

piebraucamo ceļu, vai arī piekļūšanu tam nenodrošina servitūts. 

2.5.3. Teritorijās, kur atļauta apbūve, jāparedz normatīviem atbilstošas piebrauktuves vai 

caurbrauktuves ugunsdzēsības un glābšanas tehnikai. 

2.5.4.  Plānojot jaunas vai rekonstruējot esošās ielas un koplietošanas piebrauktuves, tās 

jānoslēdz ar apgriešanās laukumu, ja iela vai piebrauktuve veido strupceļu. 

2.5.5.  Piebrauktuves apbūves teritorijas iekšienē un caurbrauktuves ēkās viena no otras 

jāizvieto ne tālāk par 300 m, bet perimetrālās apbūves gadījumā – ne tālāk par 180 m; 

2.5.6.  Piebrauktuvju un caurbrauktuvju pieslēgumus pie maģistrālo ielu brauktuvēm 

pieļaujams izvietot ne tuvāk par 30 m no krustojuma. Dzīvojamo ēku grupām, 

iestādēm, tirdzniecības un apkalpes centriem piebrauktuves jāparedz ar divām kustības 

joslām un ietvi, bet savrup izvietotām ēkām – ar vienu kustības joslu un ietvi 

2.5.7.  Objektiem ar atšķirīgām funkcijām, kā, piemēram, dzīvokļiem, komercdarbības 

objektiem, veselības aprūpes vai valsts pārvaldes iestādēm u.tml., ir jānodrošina 

atsevišķa piekļūšana 

2.6.  Jaunu zemes vienību veidošanas, robežu pārkārtošanas nosacījumi 

2.6.1.  Nekustamo īpašumu (zemes vienību) drīkst sadalīt vai apvienot ar kādu citu 

nekustamo īpašumu (zemes vienību) tikai gadījumos, kad ir izstrādāts Raunas novada 

teritorijas plānojumam atbilstošs, un, ja nepieciešams, arī detālplānojuma prasībām 

atbilstošs, nekustamā īpašuma sadalīšanas vai apvienošanas projekts. 

2.6.2.  Veidojot jaunus zemesgabalus jāievēro šādi nosacījumi: 

1) Ir jānodrošina tiešas piekļūšanas iespējas no ceļa vai ielas; 

2) jaunveidojamās zemes vienības platības atkāpe nepārsniedz 10% no šajos Apbūves 

noteikumos noteiktās minimālās platības, izņemot gadījumus, kad tas nepieciešams 

inženiertīklu vai publiskās infrastruktūras nodrošināšanai, esošas ēkas vai būves 

funkcionēšanai, kā arī gadījumos, kad jaunā zemes vienība tiek veidota, apvienojot 

vairākas esošās mazākas zemes vienības; 

3) neapbūvētas zemes vienības minimālais platums atļauj izvietot apbūvi, ievērojot 

normatīvo aktu noteiktos minimālos attālumus līdz zemes vienības robežām; 

4) Zemes gabala minimālais platums atļauj izvietot apbūvi, ievērojot sānpagalma 

prasības, bet nav mazāks par 20 m; 

2.6.3.  Zemesgabalu nevar dalīt: 

1) ja to neakceptē visi zemes vai ēku kopīpašnieki; 

2) ja kāda no jaunizveidotajām zemes vienībām ir mazāka par konkrētajā Raunas 

novada teritorijas daļā noteikto minimālo  zemes vienību (apbūves gabalu) 

izņemot atsevišķus gadījumus, kad uz zemes gabala atrodas dažādiem 

īpašniekiem piederošas ēkas, un atšķirība starp atļauto minimālo platību 

nepārsniedz 15%,  

3) ja reāli nav iespējams sadalīt kopīpašumā esošās būves atbilstoši būvnormatīvu 

prasībām; 

4) ja zemesgabala esošais apbūves blīvums vai intensitāte pārsniedz attiecīgajā 

teritorijā pieļaujamo vairāk kā 15 % izņemot esošās apbūves teritorijas, kur šo 

prasību nav iespējams piemērot, kā arī gadījumos, kad nepieciešams reāli 

sadalīt ēkas un būves jau apbūvētā zemes vienībā un citi risinājumi nav 

iespējami; 
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5) ja ar to tiek apgrūtinātas piekļūšanas iespējas blakus esošajiem zemes  

gabaliem. 

2.6.4.  Apvienojot vai sadalot zemesgabalus, nedrīkst slēgt esošos pašvaldības ceļus, ielas, 

laukumus, piebrauktuves 

2.7. Publiskās infrastruktūras nodrošināšana 

2.7.1. Plānojot jaunu apbūvi un veidojot jaunas zemes vienības teritorijās, kur nav izbūvētas 

vai izplānotas ielas, ceļi un inženierapgādes infrastruktūra, līdz 20% no projektējamās 

teritorijas paredz publiskiem mērķiem – ielām, ceļiem, laukumiem, skvēriem, rotaļu 

laukumiem u.tml:  

2.7.2.  Ja publiskiem mērķiem nepieciešama lielāka teritorija, pašvaldība ir tiesīga pieprasīt 

lielāku platību, kompensējot starpību par teritoriju, kas pārsniedz 20%. 

2.7.3. Publiskiem mērķiem paredzētās teritorijas uzturēšanu un apsaimniekošanu nodrošina 

zemes īpašnieks. 

2.8. Ainaviski vērtīgās teritorijas  

2.8.1. Raunas novada ainavas ir dažādas gan pēc zemju apsaimniekošanas rakstura un  

intensitātes, pašreizējā stāvokļa, gan tajās esošajām dabas un kultūras vērtībām. 

Novada ainavu aizsardzības, kā arī Raunas novada teritorijas plānojuma mērķi ir:  

1) Vidzemes telpiskās struktūras plānā kā viens no uzdevumiem izvirzīts nostiprināt 

Vidzemes ainavas daudzveidību un savdabību; saglabāt kultūrvēsturisko ainavu un 

tradicionālo apdzīvojuma struktūru, kā arī integrēt tādas aktivitātes, kuras palielina 

ainavas telpisko nozīmību un vērtību. 

2) Saglabāt un veidot ainavas kā novada identitātes atspoguļotāju. 

3) Uzturēt un aizsargāt ainavas kā resursu jaunai attīstībai. 

4) Saglabāt un uzturēt ainaviskās vērtības un daudzveidību, nodrošinot bioloģiskās 

daudzveidības, dabas un kultūras mantojuma saglabāšanu 

5) Nodrošināt ainavu ekoloģisko kvalitāti, tās ilgtspējību. 

2.8.2.  Visa novada teritorija izmantojama atbilstoši teritorijas plānojumam tādā veidā, lai 

netiktu mazināta vides kvalitāte un, plānojot jebkādu darbību, uzmanība jāpievērš to 

ainavas elementu saglabāšanai, kas nodrošina bioloģiskās daudzveidības uzturēšanu 

vai arī – ir attīstības vizuālais resurss. 

2.8.3.  Novada teritorijā kopumā ainaviski vērtīgajās teritorijās jāņem vērā Latvijas Republikā 

spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktās vispārējās dabas aizsardzības prasības, 

kas attiecas uz konkrētu vietu izmantošanu un apsaimniekošanu un tādējādi ietekmē 

ainavu telpas. 

2.8.4.  Novada teritorijā aizliegta jebkura darbība, kas izmaina kultūrvēsturiski izveidojušos 

ainavu, ekoloģiskas un estētiskas nozīmes ainavas elementus vai samazina bioloģisko 

daudzveidību un ekoloģisko stabilitāti, kā arī ir pretrunā ainavu aizsardzības un 

teritorijas plānojuma mērķiem vai izraisa nevēlamas pārmaiņas dabas procesu norisēs, 

kā arī kultūrvēsturiskās vides un ainavu telpiskajā struktūrā. 

2.8.5. Ainaviski vērtīgajās teritorijās jāizvērtē plānotā darbība, kas var ietekmēt ainavu 

vizuālos resursus,- to saglabāšanu, uzturēšanu un veidošanu ainavisko ceļu joslās. 

2.8.6. Ainaviski vērīgajās teritorijās nav atļauta apbūves veidošana, kas nojauc ainavas 

vizuālo struktūru, mazina saskatāmās ainavas skaistumu, radot tajā disonanses. 

2.8.7. Ainaviski vērtīgajās teritorijās nav atļauts izvietot vēja ģeneratorus, kas mazina ainavas 

vērtību. 
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2.8.8. Izstrādājot lokālplānojumu, pašvaldība var noteikt arī jaunas ainaviski vērtīgās 

teritorijas, uz kurām attiecas šīs nodaļas prasības. 

2.9. Prasības latvāņu invadētajās teritorijās  

2.9.1. Latvāņu invadētās teritorijas plānojumā attēlotas ar mērķi, pievērst zemes īpašnieku 

uzmanību šo teritoriju izmantošanai un ierobežošanas pasākumiem. 

2.9.2. Šo teritoriju izmantošanas un ierobežošanas prasības nosaka 2008. gada 14. jūlija 

Ministru kabineta noteikumi Nr.559 „Invazīvo augu sugas – Sosnovska latvāņa – 

izplatības ierobežošanas noteikumi”. 

2.9.3. Zemes īpašnieku pienākums ir veikt ierobežošanas pasākumus, lai nepieļautu latvāņu 

izziedēšanu, sēklu nogatavošanos un tālāku izplatību. 

2.9.4. Ar latvāni invadētās teritorijas tiesiskajam valdītājam ir pienākums iesnieguma veidā 

informēt VAAD par ar latvāni invadēto teritoriju un izvēlētajām metodēm, ko 

paredzēts izmantot latvāņa ierobežošanai. 

2.9.5. Izvēloties metodi, jāņem vērā gan ar latvāni invadētās audzes, gan apvidus īpašības, 

gan zemes lietošanas veids, gan augsnes īpašības, gan arī latvāņa attīstības stadija un 

vides aizsardzības ierobežojumi. Ierobežošanas pasākumi jāplāno līdz pilnīgai audzes 

iznīcināšanai. Pēc iznīcināšanas teritorija jānovēro vismaz piecus gadus, lai nepieļautu 

audzes atjaunošanos 

2.10. Prasības derīgo izrakteņu ieguves vietu izveidei 

2.10.1. Derīgo izrakteņu ieguvi atļauts uzsākt šo noteikumu noteiktajos gadījumos, normatīvo 

aktu noteiktajā kārtībā, saskaņā ar likumā „Par zemes dzīlēm" un tam pakārtotajos MK 

noteikumos noteikto, ja derīgo izrakteņu ieguvei paredzētā teritorija iepriekš nav 

izpētīta, tad pirms derīgo izrakteņu ieguves uzsākšanas jāveic tās ģeoloģiskā izpēte. 

2.10.2. Pēc derīgo izrakteņu ieguves pabeigšanas, karjeri jārekultivē, saskaņā ar projektu un 

noteiktajā termiņā.  

2.10.3. Pēc derīgo izrakteņu izstrādes teritorijas rekultivācijas, teritoriju ieteicams izmantot 

lauku teritorijas, mežu teritorijas, ūdens uzkrāšana, rekreācija, sports. 

2.10.4. Lai transformētu zemi karjera ierīkošanai nepieciešams veikt LR normatīvajos aktos 

noteiktās darbības un saņemt attiecīgas atļaujas un/vai izstrādājams detālplānojums, 

pirms plānot derīgo izrakteņu ieguvi ir jāveic ietekmes uz vidi sākotnējais izvērtējums, 

pamatojoties uz likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu" prasībām, sagatavo 

projektu un rekultivācijas plānu. 

2.10.5. Mežu teritorijās derīgo izrakteņu ieguve un karjeru izstrāde tiek reglamentēta līdz 

gruntsūdens līmenim 

2.10.6. VAS LVM piederošajos mežo atļauta derīgo izrakteņu ieguvi, ja karjeri nav uzrādīti 

teritorijas plānojuma grafiskajā daļā, veido LR normatīvajos aktos paredzētajā 

kārtībā ar nosacījumiem: 

1) ne tuvāk par 500 m no ciemiem un pilsētām; 

2) nav atļauti teritorijas, kurās ir aizsargājami dabas objekti vai tuvāk par 500 m; 

3) kultūras pieminekļu aizsargjoslās; 

4) ūdensobjektu aizsargjoslās; 

5) ainaviski vērtīgajās teritorijās; 

 

III nodaļa. Prasības apbūvei 
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 3.1. Apbūves parametri 

3.1.1.  Galvenie apbūvi raksturojošie rādītāji ir apbūves blīvums, intensitāte, brīvā teritorija 

un apbūves augstums. Šie rādītāji tiek noteikti pašvaldības apbūves noteikumos 

atbilstoši  zonējumam un konkrētās teritorijas izmantošanas veidam.  

3.1.2. Apbūves rādītāji, kas apbūves noteikumos ir noteikti attiecīgās apbūves teritorijas 

zemesgabaliem, nav attiecināma uz tiem zemesgabaliem, kuru atļautā izmantošana ir 

tikai automašīnu novietošana, transporta infrastruktūras vai inženiertehniskās apgādes 

objekts. 

1) Apbūves blīvums ir apbūvētās teritorijas (visu ēku un būvju apbūves laukuma 

summas) attiecība pret visa zemesgabala platību. To izsaka procentos un 

aprēķina ar sekojošu formulu: 

L 

A = ---------x 100 %, 

Z 

 

kur: 

A – apbūves blīvums, 

L – visu ēku apbūves laukumu summa, 

Z – zemesgabala platība 

2) Apbūves intensitāti nosaka procentos (%) kā ēku virszemes stāvu platības 

summas attiecību pret zemesgabala platību un aprēķina ar sekojošu formulu 

S 

I = ---------x 100 %, 

Z 

kur: 

I – apbūves intensitāte 

S - virszemes stāvu platības summa kvadrātmetros (m2) ēkas ārējā perimetra robežās, 

Z - zemesgabala platība 

Aprēķinot apbūves intensitāti, brīvo teritoriju un apbūves blīvumu, zemes gabala platībā 

neskaita to teritorijas daļu, kas atrodas sarkanajās līnijās. 

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

formulas 

B= (Z- L1- L2 -L3) 

 

B – brīvā zaļā teritorija 

Z  - zemesgabala platība, 

L1- visu ēku apbūves laukums, 

L2 - piebraucamo ceļu aizņemtā platība,  

L3 – autostāvvietu aizņemtā platība 

4) Brīvo zaļo teritoriju (B) raksturo brīvās zaļās teritorijas rādītājs (b). To 

nosaka procentos (%) kā brīvās zaļās teritorijas attiecību pret visu apbūvēto 

teritoriju summu un aprēķina pēc formulas 

B 
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b= ...................x100% 

Z 

b- brīvās zaļās teritorijas rādītājs; 

B – brīvā zaļā teritorija 

Z  - zemes vienības platība, 

5) Apbūves augstums tiek noteikts pašvaldības apbūves noteikumos katrā 

konkrētā teritorijā atkarībā no funkcionālā zonējuma vai apakšzonējuma. 

Pašvaldība var noteikt gan maksimālo, gan minimālo pieļaujamo apbūves 

augstumu. 

Apbūves augstumu var izteikt ar ēku stāvu skaitu, pieņemot, ka stāva augstums 

dzīvojamām ēkām ir ekvivalents 3,5 metriem. 

3.2.  Ēku un būvju augstums, stāvu skaits 

3.2.1.  Ēkas un citas būves augstumu mēra ielas vai piebraucamā ceļa pusē no zemes līmeņa 

līdz jumta korei, vai tai ēkas daļai, kas aiztur gaismas iekļūšanu zem 45
o
 leņķa (dzegai, 

jumta malai, jumta korei, kas stāvāka par 45
o
.  

3.2.2. Ja dažādās fasādēs ir atšķirīgs stāvu skaits, tad ēkas vai būves stāvu skaitu un 

augstumu aprēķina no augstākās fasādes puses. 

3.2.3. Jumta stāva izbūvi ieskaita ēkas stāvu skaitā, ja tās platība 2,5 m augstumā pārsniedz 

70% no ēkas pirmā stāva platības: 

3.2.4. Pagrabstāvu ieskaita ēkas stāvu skaitā, ja pagrabstāva griestu augstums virs zemes 

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

3.2.5. Ēku un būvju augstuma ierobežojumi nav attiecināmi uz arhitektoniskām vai 

tehniskām izbūvēm - virsgaismām, skursteņiem, torņiem, karoga mastiem, radio vai 

televīziju uztverošu vai pārraidošu iekārtu, sakaru torņiem, vējrādītājiem, zibens 

novadītājiem, baznīcas torņiem vai kupoliem, kā arī inženiertehniskām būvēm. 

3.3.  Pagalmu noteikumi 

3.3.1.  Būves zemes vienībā izvieto, veidojot vienu vai vairākus pagalmus- priekšpagalmu, 

sānpagalmu, aizmugures pagalmu (skat.2.att.). 

3.3.2.  Šajos noteikumos ir noteikti minimālie vai obligātie priekšpagalmu un sānpagalmu 

dziļumi. 

3.3.3.  Ēkas un būves var izvietot ne tuvāk kā 4 m no zemesgabala robežām. Izvietot tuvāk 

vai tieši pie robežām ēkas un būves drīkst tikai tādā gadījumā, ja to pieļauj 

ugunsdrošības un sanitārās normas, tiek ievērotas ēku un zemesgabalu insolācijas 

prasības, un ir saņemta kaimiņa zemes gabala īpašnieka rakstiska piekrišana, ko tas 

apliecina ar personisku parakstu uz būvprojekta ģenplāna lapas. 

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

sienai, kas atrodas uz robežas, jābūt veidotai kā pretuguns mūrim ar iespēju kaimiņam 

piebūvēt pie tās savu ēku vai būvi. Tādā gadījumā jumts jāveido ar kritumu uz sava 

zemesgabala pusi. 

3.3.5.  Daudzdzīvokļu māju koplietošanas pagalmus drīkst apbūvēt tikai ar pašvaldības un 

ēkas īpašnieku vai apsaimniekotāju piekrišanu. Koplietošanas pagalmos jāsaglabā 

esošie labiekārtojuma elementi un jānodrošina bērnu rotaļu laukumi, pieaugušo 

atpūtas vietas, saimnieciskie laukumi atkritumu konteineru izvietošanai, kā arī 

īslaicīgas autostāvvietas iedzīvotājiem. 
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3.3.6.  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 

3.3.7.  Priekšpagalmos ciemu teritorijās aizliegts izvietot būves virszemes daļas, izņemot 

šādus objektus: 

1) inženiertehniskās apgādes tīkli un objekti, kas atļauti attiecīgajā teritorijā; 

2) funkcionālas un dekoratīvas būves, ieskaitot saulessargus, strūklakas, piemiņas 

plāksnes un žogus; 

3) atklātas ugunsdzēsības vai āra kāpnes, kas aprīkotas ar margām, un kas 

projicējas pagalmā ne vairāk par 1,5 m 

4) erkerus, kas projicējas nepieciešamajā pagalmā ne vairāk par 1 m. 
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2.attēls. Pagalmi un būvju izvietojuma varianti zemes vienībā 

 

 

5) balkonus, segtas un nesegtas terases, kas projicējas nepieciešamajā pagalmā ne 

vairāk par 2,5 m 

3.3.8. Priekšpagalmā un ārējā sānpagalmā aizliegts veidot jebkādas krautnes (būvmateriālu, 

kurināmā u.c.), izņemot materiālu īslaicīgu (pagaidu) novietošanu (līdz 1 mēnesim).  

3.3.9. Pagalmus uztur kārtībā, tīrus un sausus, nodrošina lietus ūdens novadīšanu no tiem.  

3.3.10. Priekšpagalmā (priekšdārzā) veido zālāju, dekoratīvos stādījumus, ierīko un izvieto 

labiekārtojuma elementus: iesegtus celiņus, laukumus, piebraucamos ceļus, apgaismes 

ķermeņus, u.c. 



Raunas novada teritorijas plānojums 2012.-2024. gadam 

II sējums. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 

21 

Raunas novada dome, 2012. 

3.4.  Būvlaides 

3.4.1.  Prasības būvju izvietojumam zemes gabalā nosaka definējot būvlaides, kā minimālos 

vai obligātos būvju attālumus no ielas sarkanās līnijas vai zemes gabala robežas. 

3.4.2.  ciemos būvlaides nosaka no ielas sarkanās līnijas. 

3.4.3.  Galvenās ēkas novietnei zemes gabalā iedibinātas (esošas) būvlaides gadījumā, ja tā 

nav spēkā esošajās sarkanajās līnijās, neskatoties uz jebkādiem citiem teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumiem, jāievēro šī iedibinātā būvlaide. 

3.4.4.  Galvenās ēkas novietnei zemes gabalā, kur nav iedibināta būvlaide vai nav izveidots 

ielu tīkls, starp sarkano līniju un būvlaidi jāievēro šādi minimālie attālumi: 

1) vietējas nozīmes  ielai – ne mazāk kā 3 m; 

2) maģistrālajai ielai – ne mazāk kā 6 m. 

3.4.5.  Gar maģistrālajām ielām un vietējiem autoceļiem būvlaide nedrīkst būt mazāka par  

6 m, izņemot jau esošos apbūves gadījumus vai iedibinātās būvlaides. 

3.4.6.  Gar vietējas nozīmes ielām un ceļiem priekšpagalma (būvlaides) platums nedrīkst būt 

mazāks par 3 m, izņemot esošos apbūves gadījumus. 

3.5. Minimālās zemes gabala platības 

3.5.1.  Minimālās jaunveidojamā zemes gabala platības ir noteiktas katram no atļautās 

izmantošanas veidiem, skat VII nodaļu. Plānojot jaunveidojamā zemes gabala 

minimālo platību, katrā konkrētajā gadījumā jānodrošina attiecīgajā zonējumā 

noteiktie apbūves parametri. 

3.5.2.  Minimālas jaunveidojamā zemes gabala platība pēc funkcionālās nepieciešamības 

attiecināma uz: 

1) sakaru torņu izvietošanu; 

2) antenu mastiem; 

3) dūmeņiem; 

4) ūdenstorņiem; 

5) Transformatoru izvietošanu; 

6) kioskiem līdz 10m
2
; 

3.6.  Apbūves atbilstība zemes gabala robežām  

3.6.1.  Jaunbūvējamām ēkām un būvēm ir jāatrodas attiecīgās zemes vienības robežās un to 

daļas nedrīkst projicēties ārpus savas zemes vienības robežas, izņemot gadījumus.  

1) ja būve ir žogs starp zemesgabaliem; vai arī būves daļa ir ugunsmūris un 

kopēja siena;  

2) ja saņemta blakus zemes vienības īpašnieka rakstiska piekrišana, ko tas 

apliecina ar parakstu uz būvprojekta ģenerālplāna lapas vai detālplānojuma galvenās 

kartes 

3.6.2. 3.6.1. punktā minētā prasība nav attiecināma uz inženiertehniskām būvēm – tiltiem, 

estakādēm, tuneļiem, satiksmes pārvadiem un inženiertīkliem 

3.7.  Prasības satiksmes kustības drošības nodrošināšanai 

3.7.1. Apbūvējot zemes vienību, kas piekļaujas ceļiem, ievēro normatīvajos aktos noteikto 

pārredzamības zonu, ko nedrīkst apbūvēt. (skat. 3. attēlu). 
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3.7.2.  Redzamības trīsstūra robežas nedrīkst atrasties  ēkas, būves, mobili objekti (kioski, 

furgoni, reklāmas stendi, mazās arhitektūras formas u.c.), koki, krūmi augstāki par 0,5 

m.  

3.7.3.  Ja būves pasūtītājs vēlas izvietot būvi tuvāk ielu krustojumam un risinājums atbilst 

teritorijas plānojuma prasībām, būves pasūtītājs nodrošina gājēju un transporta 

kustības drošību ar kustības regulēšanas vai speciālām tehniskām ierīcēm. 

 

3. attēls. Redzamības trijstūri ielu krustojumos 

 

 

 

3.8.  Attālumi starp ēkām un būvēm 

3.8.1. Insolācijas prasības 

1) Insolācijas (izsauļojuma) prasības jāpieņem saskaņā ar spēkā esošo būvnormatīvu 

prasībām. 

2) Aprēķinot attālumus starp būvēm, jāņem vērā, ka laika posmā no 22.marta līdz 

22.septembrim jānodrošina sekojošas insolācijas prasības: 

a) dzīvojamo un sabiedrisko ēku izvietojumam un orientācijai (izņemot pirmsskolas 

bērnu iestādes un izglītības iestādes) jānodrošina dzīvojamo telpu un teritoriju 

nepārtraukta insolācija ne īsāka par 2,5 stundas dienā; 

b) izvietojot izglītības, pirmsskolas izglītības, ārstniecības un atpūtas iestādes, 

atbilstoši būvnormatīviem jānodrošina vismaz 3 stundu ilga, nepārtraukta šo telpu 

insolācija 

3) Teritoriju, ēku un citu būvju dabīgo un mākslīgo apgaismojumu nodrošina atbilstoši 

normatīvo aktu prasībām. 
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3.8.2. Ugunsdrošības prasības 

1) Ugunsdrošības attālumi starp dzīvojamām ēkām, publiskām ēkām, kā arī rūpniecības 

uzņēmumu saimniecības ēkām un starp rūpnīcu un lauksaimniecības nozīmes ražošanas 

ēkām jāpieņem atbilstoši normatīvo aktu prasībām attiecībā uz šīm ēkām vai 

uzņēmumiem. 

2) Nosakot ugunsdrošības attālumus, jāievēro Latvijas būvnormatīva LBN 201- 10" Būvju 

ugunsdrošība”  prasības. 

3) Paredzēt novada teritorijā trauksmes skaņu signāla iekārtas uzstādīšanu; 

4) Ugunsdzēsības un glābšanas tehnikai paredzētās piebrauktuves projektē vismaz gar vienu 

būves fasādi, ja būve nav augstāka par 9 m, vai 14m – publisko pasākumu un 

komercdarbības būvēm un telpām, un platāka par 36 m. Ja ēkas vai būves platums ir 100 

m un lielāks, ugunsdzēsības piebrauktuves nepieciešamas pa visu būves perimetru 

3.8.3. Prasības ēkām un būvēm mājlopiem 

1) Mājlopiem paredzētas saimniecības ēkas un citas būves izvieto atbilstoši veterinārajām 

prasībām un sanitāri higiēniskajām normām. 

2) Saimniecības ēkas un būves mājlopiem un mājputniem aizliegts novietot priekšpagalmā 

un ārējā sānpagalmā.  

3) Attālumi starp vienas zemes vienības robežās izvietotām dzīvojamām un saimniecības 

ēkām ne mazāk kā 7 m. 

4) Zemes vienības, uz kuras atrodas mājlopu turēšanai paredzēta būve, robežās jānodrošina 

pasākumi, lai netiktu ietekmēta apkārtējo teritoriju vides kvalitāte. Zemes vienības 

robežās ir jānodrošina pasākumi aizsardzībai pret troksni, smakām un neestētiskām 

ainavām. 

4) Projektējot lauksaimniecības dzīvnieku novietņu teritorijas, paredz pietiekošas platības 

visu nepieciešamo funkciju nodrošināšanai, tai skaitā vietu dzīvnieku pastaigu 

aplokiem, palīgēkām, veterinārajiem objektiem, barības noliktavām, pievedceļiem utt. 

5) . Nosakot maksimāli vienlaikus pieļaujamo dzīvnieku skaitu lopkopības fermā vai 

zemnieku saimniecības kūtī, atbilstoši normatīvo aktu prasībām ievērtē pieejamo 

lauksaimniecības zemes platību ganībām un kūtsmēslu iestrādei, kā kūtsmēslu iestrādei 

paredzēto platību izvietojumu. 

6) Vircas krājrezervuāriem jābūt hermētiskiem, slēgtiem un noslēgtiem. 

7) Vircas krājrezervuāru, kūtsmēslu glabātuvju un kompostēšanas laukumu izvietošana 

nav atļauta priekšpagalmā un ārējā sānpagalmā. 

8) Vircas krājrezervuāri, kūtsmēslu glabātuves un kompostēšanas laukumi lauku teritorijās 

nedrīkst atrasties tuvāk par 150m no jebkuras zemesgabala robežas 

9) Kūtsmēslu glabātuvēm jābūt betonētiem pamatiem ar 0,8-1,0 m augstām malām, apkārt 

jābūt nobetonētam vircas grāvītim uz vircas bedres pusi. Kūtsmēslu glabātuvēm jābūt 

valdošo vēju virzienā no fermas un dzīvojamām ēkām un zemākā reljefa vietā. Nokrišņu 

ūdens un vircas uztveršanai apkārt krātuvei jāizveido 0,3-0,4 m plats un 0,3 m dziļš 

grāvītis. Mēslu krātuves abos galos jāizveido cieta seguma iebrauktuves.  

10) Kūtsmēslu glabātuvi veido vietās, kur lauka reljefs nesekmē virszemes noteces 

veidošanos, bet ne tuvāk par 50 m no upes, strauta, grāvja, meliorācijas sistēmu akām 

vai akas, kurā tiek ņemts ūdens mājsaimniecībai; 
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11) Projektējot lauksaimniecības dzīvnieku novietnes, no blakus zemes īpašumos esošajām 

dzīvojamām mājām un publiskajām ēkām līdz dzīvnieku turēšanai paredzētajām ēkām 

un būvēm fermām, ievēro šādus minimālos attālumus: 

a) tuvāk par 15 metriem no pierobežnieku dzīvojamo telpu logiem; 

b) aizliegts ierīkot publiskās un daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku apbūves teritorijās; 

c) 50 metri - ja būve paredzēta līdz 20 dzīvnieku vienībām; 

d) 100 metri - ja būve paredzēta līdz 21 līdz 50 dzīvnieku vienībām; 

e) 300 metri - ja būve paredzēta līdz 51 līdz 500 dzīvnieku vienībām; 

f) 500 metri - ja būve paredzēta līdz 501 līdz 1500 dzīvnieku vienībām; 

g) 100 m - kūtsmēslu glabātuvei; 

h) 100 m -vircas bedrei  ; 

i) klētij, šķūnim, nojumei - pēc ugunsdrošības normām 

12) 3.8.3.12. punktā minētie attālumi ir jāievēro arī gadījumā, kad jau esošu dzīvnieku 

novietņu tuvumā tiek plānota jauna dzīvojamā vai sabiedriskas nozīmes apbūve. 

13) Plānojot apbūvi, ir jāizvērtē valdošo vēju virzieni, kā arī katras fermas specifika - 

(smakas, trokšņi u.c. faktori), savlaicīgi paredzot nepieciešamos aizsardzības pasākumus. 

3.8.4. Attālumi līdz autoceļiem 

Dzīvojamās, sabiedriskās ēkas un būves ārpus apdzīvotajām vietām, ja vien tās nav 

sasaistītas ar ceļu apkalpes infrastruktūru, ne tuvāk no ceļa ass, kā: 

1) valsts galvenajiem autoceļiem - 100 m; 

2) valsts reģionāliem autoceļiem - 60 m; 

3) valsts vietējiem autoceļiem - 30 m; 

4) pašvaldību autoceļiem - 30 m. 

3.8.5. Attālumi līdz dzīvojamām mājām 

Minimālos attālumus starp dzīvojamiem namiem nosaka ievērojot šādus minimālos attālumus: 

1) starp ēku garenfasādēm – ne mazāk par 15 m divu un triju stāvu ēkām un ne mazāk par 

20 m – četru stāvu un augstākām ēkām; 

2) starp ēku gala fasādēm, kurās ir dzīvojamo istabu logi, – ne mazāk par 10 m; 

3) starp vienas ēkas garenfasādi un tai pretī izvietoto otras ēkas gala fasādi – ne mazāk par 

10 m 
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3.8.6. Attālums no ēkām, būvēm, inženiertīkliem līdz kokiem un krūmiem 

1) Attālums no ēkām, būvēm, inženiertīkliem un labiekārtojuma elementiem līdz kokiem 

un krūmiem jāpieņem saskaņā ar 2. tabulu 

 

2. tabula Attālumi no ēkām līdz kokiem, krūmiem 

 

Ēkas būves, inženiertīkli, labiekārtojuma elementi  

 

attālums metros līdz 

 koka 

stumbram 

krūmam 

Ēkas un būves ārsiena 5,0 1,5 

Ietves un gājēju celiņa mala 0,7 3,0 

Ielas brauktuves, ceļa nostiprinātās apmales 

mala , vai grāvja augšmala 

2,0 1,0 

Tilta, estakādes, apgaismojuma balsts vai stabs 4,0 - 

Nogāzes , terases pamata pēda 1,0 0,5 

Atbalsta pamata pēda vai iekšējā mala 3,0 1,0 

Pazemes inženierkomunikācijas : 

- gāzes vads , kanalizācija, 

- siltumtrase (no ārējā trases gabarīta ) 

- ūdensvads, drenāža, 

- strāvas un sakaru kabelis 

 

1,5 

2,0 

2,0 

2,0 

 

- 

1,0 

- 

0,7 

 

Norādītie normatīvie attālumi attiecināmi uz kokiem ar lapotnes (kroņa) diametru līdz 5 

metriem. 

2) . Ēku un būvju tuvumā stādāmie koki nedrīkst traucēt to apsaimniekošanu un drošu 

ekspluatāciju, kā arī dzīvojamo un sabiedrisko telpu insolāciju un izgaismošanu 

3.9. Saimniecības ēkas un būves 

3.9.1. Saimniecības ēku un būvi, nedrīkst ierīkot priekšpagalmā, vai stūra zemesgabala 

gadījumā, ārējā sānu priekšpagalmā, kā arī uzskatīt par saimniecības ēku vai būvi, ja 

tā piebūvēta dzīvojamajai mājai vai iebūvēta tajā. 

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

zemesgabalos nedrīkst būt mazāks par 8 m. 

3.9.3. Saimniecības ēku nedrīkst ierīkot tuvāk kā 4,0 m no zemesgabala sānu vai aizmugures 

robežas. Šo minimālo attālumu var samazināt vai būvēt uz robežas, ja saņemta 

kaimiņu zemesgabala īpašnieka rakstiska piekrišana, ko viņš apliecina ar parakstu uz 

zemesgabala plānojuma lapas. 

3.9.4. Esošās apbūves teritorijās lokālplānojumā vai detālplānojumā var noteikt citus 

attālumus un prasības, atkarībā no konkrētās situācijas. 
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3.10. Prasības ēkas un būves vai to daļu funkcionalitātes maiņai 

3.10.1. Jebkura ēku, būvju vai to daļu funkcionalitātes maiņa ir jāsaskaņo ar pašvaldību. 

Ieplānotajai jaunajai funkcijai ir jāatbilst pašvaldības apbūves noteikumu atļautās 

izmantošanas prasībām konkrētajā teritorijā. 

3.10.2. Nav pieļaujama tādu funkciju paredzēšana, kas pasliktina apstākļus blakus zemes 

gabalos, apgrūtina tur piekļūšanu, likumīgi uzsākto zemes izmantošanu un ēku 

ekspluatāciju, vai pasliktina vides stāvokli. No jauna plānotā funkcija nedrīkst būt 

pretrunā ar Apbūves noteikumiem vai pārkāpt kādu tās punktu. 

3.10.3. Paredzot kādai ēkas daļai vai telpu grupai publiskas funkcijas, funkciju maiņu drīkst 

veikt tikai pie nosacījuma, ka tiks nodrošināta vides pieejamība, veicot atbilstošus 

pielāgošanas pasākumus 

3.10.4. Būvi drīkst izmantot tikai atbilstoši projektētajām funkcijām un vienīgi pēc tās 

pieņemšanas ekspluatācijā. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā maināms ēku, būvju 

vai telpu statuss. 

3.10.5. Par publiskām (sabiedriskām) telpām atļauts pārbūvēt dzīvokļus daudzdzīvokļu 

dzīvojamo ēku pirmajos stāvos vai telpas cokola stāvos, ja tos iespējams nodrošināt 

ar atsevišķu ieeju no ielas (pagalma) un šo telpu ekspluatācija pēc pārbūves 

nepasliktina citu ēkas iedzīvotāju dzīves apstākļus, kā arī tad, ja iecerēto telpu 

izvietošanu dzīvojamās telpās pieļauj būvnormatīvi. 

3.10.6. Par publiskām telpām (mazumtirdzniecības, sadzīves pakalpojumu uzņēmumiem) 

aizliegts pārbūvēt daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku koplietošanas telpas (piemēram, 

koridorus, ratiņtelpas, vējtverus). 

3.11. Prasības teritorijas, ēku un būvju uzturēšanai 

3.11.1.Teritorijas, ēkas un būves jāuztur kārtībā visām fiziskām un juridiskām personām, kuru 

īpašumā, lietošanā vai valdījumā atrodas šie objekti. 

3.11.2. Nav pieļaujama teritorijas piesārņošana, piegružošana un aizaudzēšana ar nezālēm, kā 

arī apstākļu pasliktināšana blakus esošajos zemes gabalos 

3.11.3. Pagalmi ir jāuztur kārtībā, nodrošinot lietus ūdeņu novadīšanu no teritorijas, tā lai 

netiktu applūdināti blakus esošie zemes gabali, kā arī koplietošanas ielas un ceļi. 

3.11.4. Ēkas īpašniekam vai lietotājam ir jānodrošina nekustamā īpašuma estētiskā kvalitāte 

un jāuztur kārtībā ēkas fasādes, sienas, logi, durvis, jumts, ūdens notekcaurules, renes 

un citi elementi. 

3.11.5. Ciemu teritorijās fasādes krāsošana ir jāveic saskaņā ar būvvaldes izdoto krāsu pasi 

vai būvprojektā akceptētu krāsojumu. 

3.11.6. Zaļajā zonā, zālājos aizliegts veikt jebkādas darbības, kas bojā zaļo zonu un 

apstādījumus. 

3.12. Aizsardzība pret trokšņiem u.c. negatīvo ietekmi 

3.12.1. Vietās vai teritorijās ar paaugstinātu trokšņu līmeni un/vai paaugstinātu vibrāciju, 

jāveic trokšņu un vibrācijas samazināšanas pasākumi saskaņā ar spēkā esošajiem 

normatīviem. 

3.12.2. Trokšņa līmeņa rādītāji galvenajiem trokšņa avotiem nosakāmi pēc to novietnei 

atbilstošām trokšņa kartēm, bet, ja tādu nav, akustisko mērījumu vai aprēķinu 

rezultātā (atbilstoši LVS ISO 1996:2002); 
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3.13. Prasības vides pieejamībai 

3.13.1. Novada sabiedriskās un darījumu iestādēs, jānodrošina vides pieejamību cilvēkiem ar 

īpašām vajadzībām. Tas attiecināms arī uz teritoriju labiekārtošanu, ceļu, ielu, 

laukumu, sabiedriskā transporta pieturvietu aprīkošanu lai nodrošinātu šo personu 

brīvu iekļūšanu un pārvietošanos sabiedriskos un apkalpes objektos, gan mājokļos, 

gan publiskajā ārtelpā. 

3.13.2. Jaunu ēku un būvju projektos, kas funkcionāli ir pieejamas apmeklētājiem, un esošo 

publisko ēku un telpu rekonstrukcijas vai kapitālo remontu projektos jāparedz vides 

pieejamības pasākumus, lai tajās ērti un droši varētu pārvietoties cilvēki ar invaliditāti 

t.sk. cilvēki ar kustību traucējumiem, ar dzirdes invaliditāti un ar redzes invaliditāti.  

3.13.3. Publisko ēku ieejas, liftu priekšlaukumus un pieejas, kā arī citas apmeklētājiem 

pieejamās telpas projektē bez sliekšņiem. Ja starp telpām vai starp ēku un ietvi ir 

līmeņu starpība, nepieciešami pandusi (uzbrauktuves). 

3.13.4. Optimālais uzbrauktuves slīpums garenvirzienā ir 1:20 (5%), bet maksimālais 

atļautais slīpums ir 1:12 (8%). 

3.13.5. Esošajās sabiedriskajās un pakalpojumu ēkās, kurās tehniski nav iespējams 

nodrošināt iekļūšanu personām ar īpašām vajadzībām, ir jābūt iespējai attiecīgās 

iestādes pakalpojumus saņemt citā veidā (ierīkojot zvana pogu pie ieejas vai veicot 

citus pasākumus). 

3.13.6. Ielu pārejās jāveido uzbrauktuves uz ietves bērnu un invalīdu ratiņiem ar ielas 

apmales vertikālo daļu ne augstāku par 2,5 cm. 

3.14. Prasības potenciāli piesārņoto teritoriju izmantošanai 

3.14.1. Pirms jaunas būvniecības uzsākšanas potenciāli piesārņotās vietās ir jāveic izpēte un 

atbilstoši konstatētajam piesārņojuma līmenim, jāveic vietas piesārņojuma 

samazināšanas un kontroles pasākumi saskaņā ar spēkā esošo MK noteikumu 

prasībām: 

1) pasākumi, lai precizētu piesārņojuma areāla robežas, novērtētu, vai piesārņojums 

nerada risku cilvēku veselībai un videi, kā arī novērstu turpmāku pazemes ūdeņu, ja 

pazemes ūdeņu piesārņojuma līmenis pārsniedz mērķlieluma un robežlieluma vidējo 

aritmētisko vērtību; 

2) novērtē, vai vides sanācija ir nepieciešama un tehniski iespējama bez tādu pasākumu 

īstenošanas, kuri paaugstinātu apdraudējumu cilvēku veselībai vai videi, kā arī 

novērtē, vai pasākumiem piesārņoto pazemes ūdeņu vietu sanācijai un kontrolei nav 

nesamērīgi augstas izmaksas, ja pazemes ūdeņu piesārņojuma līmenis pārsniedz 

robežlielumu 
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3)  

IV nodaļa. Prasības inženiertehniskās apgādes tīkliem un 

objektiem 

 

4.1. Vispārīgās prasības ūdensapgādei un notekūdeņu savākšanai un komposta kaudžu 

ierīkošanai 

4.1.1. Centralizētās ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanu risinājumus plāno ņemot vērā 

konkrēto situāciju, atbilstoši izvēloties pieslēgumus kopīgajiem centralizētajiem 

tīkliem vai veidojot lokālās centralizētās ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas 

sistēmas. 

4.1.2. Viensētās, kā arī jaunveidojamās savrupmāju apbūves teritorijās, kur plānots mazāk kā 

30 mājsaimniecības atļauts ierīkot individuālo ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu. 

4.1.3. Dzīvojamās apbūves teritorijās, kas netiek plānotas pieslēgt centralizētajiem tīkliem, 

jāierīko hermētiskas, izsūknējamas tvertnes vai bioloģiskās attīrīšanas iekārtas, 

nodrošinot normatīvo aktu prasības. 

4.1.4. Plānojot kompleksu teritorijas apbūvi (jaunu mazstāvu dzīvojamo teritoriju apbūvi 

utt.) inženiertehniskās apgādes risinājumi un tīklu izbūves shēmas jāiekļauj 

lokālplānojuma detālplānojuma sastāvā. 

4.1.5. Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijās, sabiedriskās apbūves teritorijās, jauktas 

centru apbūves teritorijās, kā arī jaunveidojamās savrupmāju apbūves teritorijās, kur 

ieplānota vairāk kā 30 mājsaimniecību (dzīvojamā māja ar saimniecības ēkām, 

palīgēkām utt.) būvniecība, jāparedz centralizētas ūdensapgādes un centralizētas 

kanalizācijas ierīkošana, ar pieslēgumiem pie katra zemesgabala. Ūdens avotiem, 

kurus izmanto ūdensapgādei, jābūt aizsargātiem no piesārņojuma. 

4.1.6. Ap tiem ierīko aizsargjoslas atbilstoši ūdensņemšanas un ūdensapgādes objektu 

aizsardzību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām. LBN 007-10. 

4.1.7. Līdz centralizēto ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu izbūvei jaunveidojamās 

savrupmāju teritorijās, kur ieplānota vairāk kā 30 mājsaimniecību, kā pagaidu 

risinājums atļauta individuālās ūdensapgādes ierīkošana un hermētiski izolēti 

krājrezervuāru izbūve katrā apbūves gabalā, paredzot iespēju perspektīvā pieslēgties 

centralizētajiem tīkliem. 

4.1.8. Visas artēziskās akas, t.sk. bezsaimnieku, jāsakārto vai tehniski nederīgās akas 

jātamponē atbilstoši normatīvo aktu prasībām” 

4.1.9. Teritorijās, kur iespējams pieslēgties centralizētai ūdensapgādes un centralizētai 

kanalizācijas sistēmai jaunbūvējamas ēkas būvprojektā ietver šo pieslēgumu 

risinājumus. Šī prasība attiecas uz objektiem, kam nepieciešama ūdensapgāde un 

kanalizācija 

4.1.10. Nav pieļaujama neattīrītu sadzīves notekūdeņu ieplūdināšana vaļējās ūdenskrātuvēs, 

meliorācijas grāvjos, upēs, dīķos, kā arī to iesūcināšana gruntī. 

4.1.11. Nav pieļaujama virszemes, lietus un gruntsūdeņu novadīšana sadzīves kanalizācijas 

tīklā 

4.1.12. Komposta kaudzes aizliegts novietot: 

1) Priekšpagalmā; 

2) tuvāk kā 1,5 metru attālumā no kaimiņu zemes gabala robežas 
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4.2. Inženierkomunikāciju būvniecība, rekonstrukcija, uzturēšana 

4.2.1. Veicot detālplānojuma teritorijas apbūvi, pirms atsevišķo zemes gabalu apbūves 

vispirms veicama ielu un ceļu projektēšana un izbūve kopā ar nepieciešamajiem 

inženiertīkliem, atbilstoši detālplānojuma realizācijas kārtībā noteiktajam. 

4.2.2. Inženierkomunikācijas būvē, rekonstruē, ekspluatē atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 

Inženiertehniskās komunikācijas jāizvieto ielu sarkano līniju koridoros, pēc iespējas 

joslā starp sarkano līniju un būvlaidi (apbūves līniju) 

4.2.3. Inženiertehniskās apgādes nodrošinājuma galvenos objektus (inženierbūves) izvieto 

tehniskās apbūves teritorijās. 

4.2.4. Inženierkomunikāciju būvniecības darbos ietilpst arī teritorijas sakārtošana un ceļu, 

ielas, ietves seguma un zaļo stādījumu atjaunošana. 

4.2.5. Inženierkomunikāciju īpašnieks vai būvniecības pasūtītājs nodrošina iebūvēto 

inženierkomunikāciju uzmērīšanu un iesniedz novada domē (Būvvaldē) topogrāfisko 

plānu digitālā un izdrukas veidā. 

4.2.6. Pēc inženierkomunikāciju pārbūves (rekonstrukcijas), ekspluatācijā nelietojamās 

inženierkomunikāciju sistēmas daļas nojauc. 

4.2.7. Par inženierkomunikāciju uzturēšanu ir atbildīgs šo tīklu īpašnieks vai nomātājs 

saskaņā ar noslēgto līgumu. Ja avāriju gadījumā radušās sekas, kas skar trešās 

personas un to īpašumus, inženierkomunikāciju turētāja pienākums ir novērst visas 

sekas un kompensēt zaudējumus. 

4.2.8. Visi būvniecības darbi saistībā ar inženiertehnisko apgādi jāveic atbilstoši spēkā 

esošajiem būvnormatīviem un ievērojot Aizsargjoslu likumā un Ekspluatācijas 

aizsargjoslu noteikšanas metodikās ietvertās normas. 

4.2.9. Apbūves teritorijas jānodrošina ugunsdzēsības hidrantu tīkla izbūve un funkcionēšana, 

atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 

4.3. Prasības elektrolīniju būvniecībai un uzturēšanai 

4.3.1. Plānojot jaunas apbūves teritorijas, paredz atbilstošu nodrošinājumu ar elektroenerģiju, 

rezervējot teritoriju transformatoru un apakšstaciju izvietošanai. 

4.3.2. Elektroapgādes tīkliem un būvēm nodrošina ērtu un drošu apkalpošanas iespēju. 

Brīvstāvošiem objektiem (transformatoru apakšstacijām, sadales punktiem u.c) 

jāiekļaujas ainavā. 

4.3.3. Ciemu teritorijās izbūvējot jaunas ielas un rekonstruējot esošās, elektroapgādes tīklus 

pēc iespējas izvieto vienotā kabeļu tīklā 

4.3.4. Pašvaldības teritorijā neatkarīgi no to izmantošanas veida, atļauta inženiertehniskās 

apgādes objektu (inženierkomunikāciju, inženiertehniskās apgādes objektu) 

izvietošana 

4.3.5. Jaunveidojamās vai esošās zemes vienības, kas paredzētas tikai inženiertehniskās 

apgādes tīklu un būvju izvietošanai, platība var būt mazāka par apbūves noteikumos 

noteikto minimālo platību. Šādā gadījumā zemes vienību veido atbilstoši konkrētā 

objekta izvietošanai un apsaimniekošanas nepieciešamībai. 

4.3.6. Plānojot jaunu objektu būvniecību, paredzēt vietu inženierkomunikāciju koridoriem ar 

pieslēgšanu pie esošajiem vai jaunizveidotajiem inženiertīkliem. 

4.3.7. Ievērot īpašuma lietošanas tiesību ierobežojumus elektropārvades līniju (EPL) 

aizsargjoslās, kas noteikti ar Aizsargjoslu likumu 35., 45. Pantiem, nodrošinot iespēju 

brīvai piekļuvei esošo inženierkomunikāciju apkalpei un rekonstrukcijai. 
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4.3.8. Plānojot elektroapgādes objektu un elektroietaišu izvietojumu jāparedz to netraucēta 

apkalpošana (ārpus iežogotām teritorijām) un transporta piekļūšanas iespējas. 

4.3.9. Nav pieļaujama apbūve energoapgādes objektu aizsargjoslās. 

4.3.10. Saskaņā ar Enerģētikas likuma 19. Pantu „Jaunu energoapgādes komersantu objektu 

ierīkošanai energoapgādes komersantiem ir tiesības izmantot jebkuru zemi par 

vienreizēju samaksu tās īpašniekam saskaņā ar šā likuma 24. Pantu. 

4.3.11. Energoapgādes komersantam ir pienākums saskaņot ar zemes īpašnieku jaunu 

energoapgādes objektu ierīkošanas nosacījumus, kā arī tiesības saskaņošanas 

procedūru aizstāt ar zemes īpašnieka informēšanu gadījumos, ja zeme tiek izmantota 

jaunu energoapgādes komersanta objektu — iekārtu, ierīču, ietaišu, tīklu, līniju un to 

piederumu ierīkošanai, ja ir iestājies vismaz viens no šādiem nosacījumiem: 

1) energoapgādes komersanta objekta ierīkošana paredzēta vietējās pašvaldības 

teritorijas plānojumā vai detālplānojumā; 

2) . energoapgādes komersanta objekts tiek ierīkots sarkanās līnijas robežās; 

3) vietējā pašvaldība atzinusi, ka sabiedrības interesēs jauna energoapgādes 

komersanta objekta ierīkošana vai esošā objekta vai tā daļas izmantošana nav 

iespējama bez šīs zemes izmantošanas; 

4) citos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos. 

4.3.12. Energoapgādes komersanta ir tiesības veikt jebkura sava objekta rekonstrukciju vai 

modernizāciju, savlaicīgi informējot par to zemes īpašnieku. Zemes īpašniekam 

pienākas vienreizēja samaksa saskaņā ar Enerģētikas likuma 24. pantu, ja 

rekonstrukcijas rezultātā palielinās energoapgādes komersanta objekta vai 

aizsargjoslas ap vai gar šo objektu aizņemtā zemes platība. Energoapgādes komersants 

par jaunu objektu ierīkošanu vai esošā objekta paplašināšanu brīdina nekustamā 

īpašuma īpašnieku vismaz 30 dienas pirms darbu uzsākšanas. 

4.3.13. Energoapgādes komersantam ir nekustamā īpašuma servitūta tiesības ierīkot, attīstīt un 

ekspluatēt energoapgādes uzņēmuma objektus. 

4.3.14. Servitūta tiesības realizē, savstarpēji vienojoties ar nekustamā īpašuma īpašnieku. Ja 

puses nevar vienoties, servitūtu nodibina ar tiesas spriedumu normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā. 

4.3.15. Neatkarīgi no noteiktā aizsargjoslu platuma darbs ar celšanas mehānismiem 30 m joslā 

no gaisvadu elektrolīnijas malējā vada pirms darba sākšanas ir jāsaskaņo ar attiecīgo 

elektrisko tīklu valdītāju. Veicot darbus aizsargjoslās, kuru dēļ nepieciešams objektus 

aizsargāt, tie jāveic pēc saskaņošanas ar attiecīgā objekta īpašnieku, veicot darbus 

augstsprieguma (330, 110kV) EPL aizsargjoslā tie jāsaskaņo ar AS „Augstsprieguma 

tīkls” , bet darbu veikšana vid. sprieguma (20, 10kV) un zemsprieguma (0,4kV) EPL 

aizsargjoslās jāsaskaņo ar A/S „Sadales Tīkls”. 

4.3.16. Apdzīvotā teritorijā izvietojamās apakšstacijas ar 16 MVA un lielākas jaudas 

transformatoriem un gaisvadu – kabeļu līniju pārejas punkti ir jāparedz slēgtā tipa 

4.3.17. Izbūvējot jaunu vai rekonstruējot esošo ielu apgaismojuma tīklu, gaisa vadu līnijas pēc 

iespējas nomaina pret pazemes kabeļiem. 

4.3.18. Vidējā sprieguma ( 20 kV) elektrolīnijas – lauku apvidū izbūvēt, rekonstruēt kā 

gaisvadu elektrolīnijas ar alumīnija – tērauda kailvadiem, bet mežos un apdzīvotās 

vietās gaisvadu elektrolīnijas ar alumīnija – tērauda kailvadu, izolētu vadu vai zemē 

guldāmas kabeļu līnijas. 
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4.4. Prasības telekomunikāciju un elektronisko sakaru izbūvei un uzturēšanai 

4.4.1. Izbūvējot jaunus vai rekonstruējot esošos telekomunikāciju tīklus, gaisvadu līnijas pēc 

iespējas nomaina pret pazemes kabeļiem. 

4.4.2. Jauniem elektronisko sakaru objektiem (virszemes elektronisko sakaru būves – torņi, 

masti u.c., kurām nepieciešami atsevišķi zemesgabali) primāri izvērtējamas 

inženiertehnisko objektu un komunālās saimniecības apbūves teritorijas vai jauktas 

ražošanas, darījumu un tehnisko objektu apbūves teritorijas. Citās apbūves teritorijās 

šāda tipa objektu izbūve ir atļaujama, pieņemot atsevišķu pašvaldības lēmumu 

4.4.3. Uz elektronisko sakaru būvēm un to apgādes infrastruktūru neattiecas apbūves 

teritorijās noteiktie zemesgabala minimālā platība un maksimālais apbūves augstums. 

4.4.4. SIA “Lattelecom” publiskajam tīklam pieslēdzamiem privātiem telekomunikāciju 

tīkliem jāatbilst Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas noteiktajiem 

tehniskajiem noteikumiem privāto telekomunikāciju tīklu pieslēgšanai publiskajam 

telekomunikāciju tīklam. 

4.4.5. Lai veiktu telekomunikāciju tīkla infrastruktūras attīstības plānošanu un pakalpojumu 

savlaicīgu nodrošināšanu, savlaicīgi jāinformē komunikāciju turētāji par jaunas 

dzīvojamās, darījumu vai ražošanas objektu celtniecību. Katra kalendārā gada beigās 

ielu (ceļu) īpašniekiem jāinformē komunikāciju turētājus par nākamajā gadā 

plānotajiem būvniecības (rekonstrukcijas) darbiem. 

4.4.6. Privātie un publiskie telekomunikāciju tīkli jāierīko un jāizbūvē atbilstoši MK 

apstiprinātajiem Telekomunikāciju tīklu ierīkošanas un būvniecības noteikumiem. 

4.5.  Prasības atkritumu apsaimniekošanai 

4.5.1. Katram zemes īpašniekam jābūt noslēgtam līgumam ar sadzīves cieto atkritumu 

apsaimniekošanas organizāciju. 

4.5.2. Dzīvnieku izcelsmes atkritumu utilizāciju ir jāveic, noslēdzot attiecīgu līgumu ar 

specializētu atkritumu apsaimniekošanas organizāciju. 

4.5.3. Raunas novadā aizliegts ierīkot jebkāda veida atkritumu izgāztuves un glabātuves. 

4.5.4. Plānojot atkritumu tvertņu novietņu izvietojumu, izvērtē funkcionālos, estētiskos 

aspektus un apkārtējās apbūves raksturu un ievēro šādus attālumus no atkritumu 

tvertņu novietnes laukuma malas: 

1) Ne tuvāk par 10 m no daudzdzīvokļu mājas fasādes ar logiem; 

2) Ne tuvāk par 20 m no izglītības iestādes, bērnu rotaļu laukuma, rekreācijas 

zonas, sporta laukuma; 

3) Ne tuvāk par 5 m no saglabājamu koku stumbriem; 

4) Ne tuvāk par 1.5 m no zemes vienības robežas, izņemot gadījumus, ja saņemta 

blakus zemes vienības īpašnieka rakstiska piekrišana; 

5) Ne tālāk par 100 m no visattālākās ieejas dzīvojamā mājā vai publiskā ēkā. 

4.5.5. Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku teritorijās, atkritumu tvertnes izvieto īpaši šim nolūkam 

iekārtotās vietās. 

4.6.  Alternatīvā energoapgāde 

4.6.1.  Siltumsūkņa zemes kolektora ārējā kontūra jāizvieto ne tuvāk par 3 m no zemesgabala 

robežas, izņemot gadījumus, kad ir panākta vienošanās ar blakus esošā zemesgabala 

īpašnieku. 

4.6.2. Jebkura veida kurināmā un jaudas koģenerācijas stacijas var izvietot rūpniecības un 

tehniskās apbūves teritorijās, kā arī lauku zemēs, atbilstoši normatīvo aktu prasībām 



Raunas novada teritorijas plānojums 2012.-2024. gadam 

II sējums. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 

32 

Raunas novada dome, 2012. 

4.6.3.  Pēc siltumsūkņa kontūra izbūves – izpilduzmērījums digitālā (paplašinājums *.dgn) un 

izdrukas formā jāiesniedz pašvaldībā saskaņošanai.  

4.6.4.  Vēja ģeneratorus ar maksimālo jaudu 20 kW un vairāk atļauts izvietot tikai ārpus 

ciemu teritorijām rūpniecības apbūves teritorijās, tehniskās apbūves teritorijās un 

lauku teritorijās atbilstoši normatīvo aktu prasībām, ja zemesgabala robežās ir 

iespējams nodrošināt vēja ģeneratora aizsargjoslu, kas vienāda ar  masta augstums x 

1,5 un, ja ir panākta vienošanās ar blakus esošā nekustamā īpašuma īpašnieku; 

4.6.5.  Vēja ģeneratorus ar maksimālo jaudu līdz 20 kW atļauts izvietot ciemu teritorijās, ja: 

1) vēja ģeneratora masta augstums (līdz rotorai asij) nepārsniedz 12 m ; 

2) zemesgabala robežās ir iespējams nodrošināt vēja ģeneratora aizsargjoslu, kas 

vienāda ar – masta augstums x 1,5 un, ja ir panākta vienošanās ar blakus esošā 

nekustamā īpašuma īpašnieku; 
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V nodaļa. Prasības publiskai ārtelpai 

 

5.1. Prasības žogiem ciema teritorijā 

5.1.1. Zemesgabala žogs ir uzskatāms par būvi, tā novietojums un vizuālais risinājums ir 

jāsaskaņo Būvvaldē. 

5.1.2. Žogus ierīko: 

1) ielas vai ceļa pusē- pa ielas vai ceļa sarkano līniju; 

2) stūra zemesgabalos- pa redzamības trīsstūra līniju; 

3) gar ūdens objektiem- ne tuvāk ūdens objektam par tauvas joslas robežu; 

4) funkcionālai zemes vienības sadalīšanai tās iekšpusē- pēc nepieciešamības; 

5) pārējos gadījumos- pa zemes vienības robežām. 

5.1.3. Ja blakus esošo zemes īpašumu īpašnieki nevar vienoties par robežžoga veidu un 

augstumu, to ar lēmumu nosaka Raunas novada dome. 

5.1.4. Aizliegts krāsot dabisko akmeni, keramiku un cēlapmetumu žogos. 

5.1.5. Aizliegta dzeloņstiepļu un surogātmateriālu (piemēram, metāllūžņu vai plastmasas 

atgriezumu) izmantošana žogu būvniecībā. 

5.1.6. Žogiem un vārtiem gar ielām, ceļiem un laukumiem jābūt saskanīgiem ar būvju 

arhitektūru un kaimiņu zemesgabalu žogiem, ja tādi ir redzamības robežās. 

5.1.7. Žoga risinājumus jaunbūvējamām ēkām jāizstrādā kopīgā projektā ar ēku. 

5.1.8. Būvlaukumi un jaunbūves, ēkas avārijas stāvoklī, kā arī ēkas, kas bojā vidi un kuru 

teritorija robežojas ar ielu,  nožogojamas ar estētiskiem, necaurredzamiem žogiem. 

5.1.9. Būvlaukumi un jaunbūves pārējā teritorijā ir jānorobežo. 

5.1.10. Gar ielām, kurām nav asfalta seguma līdz tā ieklāšanai pieļaujami 2,0 m un augstāki 

blīvi dzīvžogi vai koku un krūmu stādījumi putekļu barjeras veidošanai. 

5.1.11. Rūpniecības objektiem  ne augstāki kā 2,5 m, ieteicami caurskatāmi žogi, metāla, 

metāla sieta, ar zaļu pārklājumu, ar vai bez metāla rāmja žogi. 

5.1.12. Aizliegts nožogot daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo namu koplietošanas pagalmu 

teritorijas, izņemot inženierkomunikāciju zonas. 

5.1.13. Žogu konstrukcijām gar meliorācijas novadgrāvjiem jābūt viegli transformējamiem un 

nojaucamiem. 

5.1.14. Aizliegts nožogot zemesgabalus: 

1) dabas un apstādījumu teritorijās; 

2) ūdensteču tauvas joslās; 

3) ielu krustojumu pārredzamības zonās 

5.2.  Prasības apgaismes ķermeņiem 

5.2.1. Ciema ielu apgaismošanai izmanto virs ielām iekārtus vai arī pie stabiem 

piestiprinātus apgaismes ķermeņus. 10m platās un šaurākās ielās vai piebrauktuvēs 

atļauts izmantot arī pie būvju fasādēm piestiprinātus apgaismes ķermeņus. 

5.2.2. Dzīvojamo ēku, sabiedrisko un darījumu iestāžu ieejas, kā arī daudzdzīvokļu 

dzīvojamo ēku koplietošanas pagalmus un citas sabiedriskas teritorijas nodrošina ar 

apgaismojumu. 
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5.2.3. Izvietojot apgaismes ķermeņus sabiedriskās vietās, ievēro, lai to novietojums netraucē 

satiksmes kustības drošību un nepasliktina iedzīvotāju sadzīves apstākļus. 

5.2.4. Apgaismes ķermeņus pēc iespējas pieslēdz pazemes kabeļiem vai kabeļiem būvju 

sienās. Kabeļi nedrīkst būt redzami būvju fasādēs. 

5.3.  Prasības koku un to sakņu sistēmas aizsardzībā 

5.3.1. Izbūvējot inženiertīklus un veicot būvdarbus koku tiešā tuvumā, jāievēro koku un to 

sakņu sistēmas aizsardzības noteikumi. 

5.3.2. Lai nodrošinātu aizsargājamo koku saglabāšanu un to augšanas apstākļus, ap 

aizsargājamiem kokiem 10m rādiusā aizliegta jebkura saimnieciskā darbība. 

5.3.3. Koku un krūmu stādīšana ir pieļaujama ne tuvāk kā 3m no zemes gabala robežas, ja 

pieauguša koka vai krūma augstums pārsniedz 10m. 

5.3.4. Saņemot kaimiņu zemes gabala īpašnieka vai lietotāja rakstisku piekrišanu, uz zemes 

gabala robežas var veidot dzīvžogus ne augstākus kā 1,6m. 

5.3.5. Ēku tuvumā stādāmie koki nedrīkst traucēt dzīvojamo un sabiedrisko telpu insolāciju 

un izgaismošanu. 

5.3.6. Zemes gabalā maksimāli jāsaglabā augsnes virskārta (sega) un esošie koki. Lai to 

nodrošinātu: 

1) Kokaugiem apdobē augsnes līmeņa maiņa pieļaujama tikai 30 cm biezā 

augsnes slānī, pie sakņu kakla saglabājot iepriekšējo zemes līmeni; 

2) Ierīkojot vai remontējot pazemes komunikācijas, atļauts veikt rakšanas darbus 

tikai noteiktā kokaugu tuvumā (kokiem līdz 15 cm diametrā – ne tuvāk par 2 

m, resnākiem kokiem – ne tuvāk par 3 m). 

5.4.  Prasības reljefa un augsnes virskārtas aizsardzībai 

5.4.1.  Veicot būvniecību un teritorijas cita veida izmantošanu, pēc iespējas saglabā reljefu un 

dabīgo augsnes virskārtu. Pēc būvniecības pabeigšanas augsnes virskārtu atjauno. 

5.4.2. Būvprojekta vai teritorijas labiekārtošanas projekta sastāvā iekļauj teritorijas vertikālo 

plānojumu, ja paredzēta zemes līmeņa pazemināšana vai paaugstināšana vairāk par 1 

m. Ja minētie darbi paredzēti tuvāk par 6 m no zemesgabala robežas, zemes līmeņa 

pazemināšana vai paaugstināšana jāsaskaņo ar kaimiņu zemes vienības īpašnieku 

5.4.3.  Nav atļauts aizbērt esošos novadgrāvjus un dabīgas ūdens noteces, ja nav izstrādāts 

meliorācijas sistēmu pārkārtošanas projekts un atbilstoši normatīvo aktu prasībām 

nodrošināta cita vienota ūdeņu savākšanas un novadīšanas sistēma. 

5.4.4.  Ēkas un būves drīkst izvietot: 

1) ne tuvāk par 5 m no susinātājgrāvja krants (augšmalas), ja tas atrodas 

zemesgabala robežās ciema teritorijās; 

2) ne tuvāk par 10 m no ūdensnoteku (maģistrālo grāvju) un novadgrāvju krotes 

(augšmalas) lauku teritorijās; 

3) ne tuvāk par 10 m no ūdensnoteku (maģistrālo grāvju) un novadgrāvju krotes 

(augšmalas). 

5.5.  Prasības, grāvju, ūdensnoteku un mākslīgo ūdenskrātuvju ierīkošanai 

5.5.1.  Uzsākot neapbūvētas teritorijas apbūvi vai labiekārtošanu, jāparedz virszemes ūdeņu 

noteces organizēšana. 

5.5.2.  Būvprojekta vai teritorijas labiekārtošanas projekta sastāvā iekļauj teritorijas vertikālo 

plānojumu, ja paredzēta zemes līmeņa pazemināšana vai paaugstināšana vairāk par     
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1 m. Ja minētie darbi paredzēti tuvāk par 6 m no zemesgabala robežas, zemes līmeņa 

pazemināšana vai paaugstināšana jāsaskaņo ar kaimiņu zemes vienības īpašnieku 

5.5.3.  Ierīkojot virszemes ūdeņu savākšanas sistēmas vai meliorācijas sistēmas tikai vienam 

īpašumam, jāvēro nosacījums, ka grāvju augšmala nedrīkst atrasties tuvāk par 2 m no 

kaimiņu zemes vienības robežas. Šo attālumu var samazināt, ja saņemta kaimiņu 

zemes vienības īpašnieka rakstiska piekrišana vai saskaņojums uz būvprojekta 

ģenerālplāna lapas 

5.5.4.  Būvējot jaunas ielas vai ceļus pāri atklātam grāvim vai ūdensnotekai, jāparedz 

atbilstoša diametra caurteka vai tilts 

5.5.5.  Zemes gabalu nedrīkst apbūvēt tuvāk kā grāvja aizsargjoslas mala. Tas attiecas uz 

visiem meliorācijas sistēmas grāvjiem. 

5.5.6.  Ūdens novadīšanai un caurvadīšanai zemes īpašumu īpašniekiem atļauts izbūvēt 

grāvjus sava zemes īpašuma robežās saskaņā ar Raunas novada domes un 

Ziemeļvidzemes reģionālās lauksaimniecības pārvalde izdotajiem tehniskajiem 

noteikumiem. 

5.5.7.  Ierīkojot dīķus un mākslīgās ūdenskrātuves ar platību virs 0,1 ha, jāizstrādā projekts. 

5.5.8.  Mākslīgās ūdenstilpes, tai skaitā dīķus, nevar ierīkot tuvāk par 6 m no kaimiņu zemes 

vienības robežas. Šo attālumu var samazināt, ja saņemta kaimiņu zemes vienības 

īpašnieka rakstiska piekrišana 

5.6.  Prasības citiem ārtelpas elementiem 

5.6.1. Stacionārus, arī sezonas, mazumtirdzniecības punktus (kioskus, nojumes, stendus, 

paviljonus un citus), neatkarīgi no to piederības, atļauts būvēt vai novietot gatavus tikai 

ar Būvvaldes akceptu. Ja minētie objekti robežojas ar valsts autoceļa sarkano līniju vai 

atrodas sarkanajās līnijās nepieciešams arī LR Satiksmes ministrijas Autoceļu 

direkcijas reģionālās nodaļas akcepts. 

5.6.2. Pie mazumtirdzniecības un pakalpojumu objektiem, kā arī sabiedrisko un darījumu 

iestāžu ieejām to īpašnieki vai lietotāji izvieto atkritumu urnas. 

5.6.3. Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku teritorijās atkritumu tvertnes izvieto īpaši šim nolūkam 

iekārtotās vietās. 

5.6.4. Pie ēkas galvenās fasādes piestiprina karoga turētāju valsts karoga uzvilkšanai. 

Savrupmājas pagalmā var uzstādīt brīvi stāvošu karoga mastu. 

5.6.5. Ciemu teritorijās ielu krustojumos jāuzstāda norādes zīmes ar ielu nosaukumiem. 

5.7.  Prasības fasādēm, jumtiem un notekcaurulēm, atkritumu urnām 

5.7.1. Ēkas īpašniekam (lietotājam) ir pienākums uzturēt kārtībā ēkas fasādes, jumtu un 

lietus ūdens novadīšanas sistēmu. 

5.7.2. Ēku fasādēs nav atļauta patvaļīga logu, durvju, lodžiju un balkonu pārbūvēšana. 

5.7.3. Fasādes krāsošanu veic atbilstoši akceptētā būvprojektā noteiktai krāsai. 

5.7.4. Jumtus izbūvē tā, lai lietus ūdens no tiem netecētu uz kaimiņu zemes gabala. 

5.7.5. Ja ēka novietota uz ceļa (ielas) sarkanās līnijas, to vismaz ceļa (ielas) pusē aprīko ar 

lietus ūdens novadīšanas sistēmu. 

5.7.6. Daudzdzīvokļu ēkās satelītantenu uzstādīšanu saskaņo ar ēkas apsaimniekotāju. 

5.7.7. Katra daudzdzīvokļu nama ielas pusē, cik tālu tas saskaras ar ietvi, ir jābūt ierīkotai 

lietus ūdens renei un notekai, vai citai lietus ūdens novadīšanas sistēmai. Tie jāierīko 

tā, lai netraucētu kustību pa ietvi, ūdens notekcaurules jāizbeidz ne augstāk par 15 cm 

virs ietves. 
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5.7.8. Plānojot atkritumu tvertņu novietņu izvietojumu, izvērtē funkcionālos, estētiskos 

aspektus un apkārtējās apbūves raksturu un ievēro šādus attālumus no atkritumu 

tvertņu novietnes laukuma malas 

1) ne tuvāk par 10 m no daudzdzīvokļu mājas fasādes ar logiem; 

2) ne tuvāk par 20 m no izglītības iestādes, bērnu rotaļu laukuma, rekreācijas 

zonas, sporta laukuma; 

3) ne tuvāk par 5 m no saglabājamu koku stumbriem; 

4) ne tuvāk par 1,5 m no zemes vienības robežas, izņemot gadījumus, ja saņemta 

blakus zemes vienības īpašnieka rakstiska piekrišana; 

5) ne tālāk par 100 m no visattālākās ieejas dzīvojamā mājā vai publiskā ēkā; 

6) Aprēķinot atkritumu savākšanas laukuma kopējo platību, vienai tvertnei paredz 

vismaz 2 m
2
 un ņem vērā specializētā transportlīdzekļa ērtu piekļūšanu 

atkritumu tvertnēm 

5.8.  Prasības logiem, durvīm, skatlogiem, lodžijām, balkoniem, markīzēm, reklāmām 

un pagrabu ieejām 

5.8.1. Nav atļauta patvaļīga jaunu skatlogu, durvju ierīkošana pret ielu vērstajās ēku fasādēs. 

5.8.2. Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju logu nomaiņu pret citāda dalījuma logiem veic 

atbilstoši mājas fasādes projektam (projekts satur mājas fasādes kopējo risinājumu) 

5.8.3. Lodžiju un balkonu pārbūvēšana un aizstiklošana ir būvniecība, to veic atbilstoši 

Būvvaldē akceptētam projektam. 

5.8.4. Izvietojot brīvstāvošus reklāmu stendus, nepieciešama arī zemes īpašnieka piekrišana. 

Nav atļauta reklāmu izvietošana ielu un ceļu redzamības trijstūros. 

5.8.5. Reklāmu izvietošana valsts autoceļu aizsargjoslās un zemes nodalījuma joslās, ir 

jāsaskaņo ar VAS „Latvijas Valsts ceļi”. 

5.8.6. Jaunu skatlogu un ieejas durvju izbūvēšanu fasādēs veic atbilstoši Būvvaldē 

akceptētam fasādes projektam 

5.8.7. Virs skatlogiem - vitrīnām atļauts izbūvēt markīzes, kas neprojicējas brauktuvei tuvāk 

kā 0,5 m un kuru apakšējā mala ir vismaz 2,2 m virs ietves. 

5.8.8. Markīzes (pie sienas piestiprinātus sauljumus) izvieto tā, lai tās netraucē gājēju un 

transporta kustību, ielas pusē markīzes izvietojumu, formu, krāsu un materiālu saskaņo 

Būvvaldē. 

5.8.9. Ieejas laukumu pagrabstāvā nodrošina ar lietus ūdens savākšanas aprīkojumu. 

5.9. Prasības degvielas uzpildes stacijām (DUS) 

5.9.1. Jaunu DUS būvniecība atļauta tikai Raunas novada teritorijas plānojumā norādītajās 

vietās, ja nepieciešams, izstrādājot detālplānojumu. 

5.9.2. Degvielas un gāzes uzpildes staciju projektēšana, būvniecība un ekspluatācija nav 

atļauta: 

1) īpaši aizsargājamu dabas teritoriju, augu un dzīvnieku sugu atradņu teritorijās; 

2) virszemes ūdensobjektu aizsargjoslās 10 m platā joslā; 

3) aizsargjoslās ap ūdens ņemšanas vietām; 

4) aizsargjoslās ap gāzes vadiem, gāzes noliktavām un krātuvēm; 

5) elektrisko tīklu, siltumtīklu, ūdensvadu, kanalizācijas tīklu aizsargjoslās; 

6) valsts ģeodēzisko atbalsta punktu aizsargjoslās; 

7) karjeru aizsargjoslās; 
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8) Valsts kultūras pieminekļu teritorijās. 

5.9.3. DUS būvniecībā ir pieļaujamas tikai plastificētas apakšzemes degvielas tvertnes. 

Tvertņu atrašanās daļēji vai pilnīgi virs zemes pieļaujama tikai atsevišķos gadījumos, 

ja nav iespējami citi risinājumi. Šādos gadījumos nepieciešams veikt īpašus drošību 

pastiprinošus pasākumus, kuri pirms projektēšanas tiek noteikti īpaši. 

5.9.4.  Degvielas uzpildes vietām jābūt segtām; 

5.9.5.  DUS jābūt nodrošinātām ar izstrādātās degvielas un lietus notekūdeņu savākšanas un 

attīrīšanas iekārtām, kā arī ar gruntsūdens novērošanas aku tīklu pazemes ūdeņu un 

grunts kvalitātes kontrolei. 

5.9.6.  Kaitīgo vielu izmešu koncentrācijas jebkādos tehnoloģiskos procesos uz teritorijas 

robežas un ārpus tās nedrīkst pārsniegt šo vielu maksimāli pieļaujamās koncentrācijas 

apdzīvotās vietās. 

5.9.7.  Degvielas uzpildes stacijas tvertnes un pildnes jāizvieto speciālos laukumos ne tuvāk 

par 50 m no dzīvojamām, sabiedriskām un administratīvām ēkām, 30 m no skuju koku 

mežu masīviem, 25 m no lapu koku masīviem, 40 m no gaisa elektropārvades līnijām 

attālumā, kas vienlīdzīgs 1,5 balsta augstumam. Degvielas tvertnes jāizvieto ne tuvāk 

par 15 m no kopējās lietošanas ceļiem, 10 m no vadības pults būves un 9 m no pildnēm. 

Ja tvertnes ir apakšzemes, tad šos attālumus var samazināt par 50 procentiem 

5.9.8.  Attālums no degvielas uzpildes stacijām ar pazemes rezervuāriem šķidrās degvielas 

glabāšanai līdz pirmsskolas bērnu iestāžu, vispārizglītojošu skolu, internātskolu, 

ārstniecības iestāžu ar stacionāru zemesgabalu robežām vai līdz dzīvojamo un 

sabiedrisko ēku un būvju sienām jāpieņem ne mazāk par 50m. Šis attālums jānosaka no 

degvielas pildnēm un degvielas pazemes rezervuāriem. 

5.10. Prasības automašīnu un velosipēdu novietošanai 

5.10.1. Minimālo autostāvvietu skaitu pie jaunbūvējamiem daudzdzīvokļu namiem, 

publiskām iestādēm, darījumu un rūpniecības objektiem nosaka detālplānojumos, vai 

būvprojektos, atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 

5.10.2. Pie publiskās ēkas ierīko speciāli aprīkotas velosipēdu novietnes, to skaitu nosakot 

konkrētā situācijā.. 

5.10.3. Atklātās auto novietnēs ir jānodrošina lietus ūdeņu savākšana un novadīšana lietus 

ūdens kanalizācijas sistēmā. 

5.10.4. Transportlīdzekļu novietnēs pie sabiedriskas nozīmes telpām un publiskajā ārtelpā, 

tirdzniecības un pakalpojumu objektiem, publiskām pārvaldes, kultūras, izglītības 

ārstniecības, sporta un atpūtas objektiem, ir jāparedz speciāli pielāgotas autostāvvietas 

personām ar īpašām vajadzībām. 

5.11. Autostāvvietu un garāžu piebraucamie ceļi: 

5.11.1. Autostāvvietu un garāžu piebraucamajiem ceļiem jābūt vismaz 3 m platiem (katrai 

braukšanas joslai), izņemot gadījumus, ja detālplānojumā noteikts citādi: 

5.11.2. Attālums no iebrauktuves garāžā vai izbrauktuves jāpieņem ne mazāks par: 

1) 50 m no krustojuma ar valsts autoceļu; 

2) 20 m no krustojuma ar vietējas nozīmes ielu; 

3) 30 m no sabiedriskā pasažieru transporta pieturvietas. 
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VI nodaļa. Aizsargjoslas un citi aprobežojumi 
Aizsargjoslas Raunas novada teritorijas plānojumā noteiktas saskaņā ar spēkā esošajiem 

normatīvajiem aktiem, t.i. LR Saeimas 11.07.1997. likumu “Aizsargjoslu likums”, 

atbilstošajām aizsargjoslu noteikšanas metodikām un citiem normatīvajiem aktiem, kas regulē 

aizsargjoslas. 

 

6.1. Vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas 

6.1.1. Virszemes ūdens objektu aizsargjoslas  

Šīs aizsargjoslas Raunas novadā noteiktas atkarībā no reālās situācijas. 

3. tabula. Ūdensobjektu aizsargjoslu platumi 

Nr.p.k. Nosaukums (sinonīmi) 

Kopgarums/ 

Virsmas laukums 

(km/ha) 

Aizsargjoslas platums un kods 

Virszemes ūdensteces 

1.  Gauja (no izteces līdz 

Lejasciemam) 

 300 m 

2.  Raunas upe 50 100m plata josla katrā krastā 

 

3.  Lisas upe 32 100m plata josla katrā krastā 

4.  Palsa 78 100 

5.  Ludze  50 m 

6.  Dzestrene  50 m 

7.  Līčupe  14 50 m plata josla katrā krastā 

 

8.  Cimziņa 12  50 m plata josla katrā krastā 

 

9.  Veģupīte 9 10 m 

10.  Ārupīte 8 10 m 

11.  Klampupīte 7 10 m 

12.  Pērļupīte 6.2 10 m 

13.  Ubeja 7.6 10 m 

Virszemes dabiskās ūdenstilpes  

14.  Draudzesskolas ezers 34.3 100 m 

15.  Kreiļu 29.5 100 

16.  Auļukalna 23 50 m 

17.  Seisums 19 50 m 

18.  Brengūzis 19 50 m, ciema teritorijā 10 m 

19.  Tulču dīķis  50 m 

20.  Lubūzis  14,2 50 m plata josla 

 

21.  Dūķis 13.3 50 m 

22.  Krogus ezers 10.7 50 m ciema teritorijā 10 m 

23.  Līnaizis 8.1 10 m 
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24.  Vieslavēnu 6.1 10 m 

25.  Valdieris 5.6 10  

1) līdz 10 ha lieliem ezeriem – ne mazāk kā 10 m plata josla ( 11 ezeri vai dīķi ar platību 

mazāku par 5 ha), 

2) ūdenstilpei vai ūdenstecei ar izteiktu palieni – ne mazāk kā visā palienes platumā 

neatkarīgi no iepriekšējos apakšpunktos noteiktā minimālā joslas platumā; 

3) ciemos – ne mazāk kā 10 m platā joslā katrā krastā, izņemot gadījumus, kad tas nav 

iespējams esošās apbūves dēļ; 

4) Virszemes ūdeņu ( ūdensteču) aizsargjoslās netiek noteikti papildus nosacījumi 

Aizsargjoslu likumā minētajiem aprobežojumiem; 

5) Aizsargjoslā ap ūdenstilpnēm Raunas novadā darbojas Aizsargjoslu likumā minētie 

aprobežojumi, kādi noteikti virszemes ūdensobjektiem; 

6) Aizsargjoslā ap virszemes ūdenstilpnēm aizliegtas darbības, kas varētu izraisīt reljefa 

izmaiņas. 

6.1.2. Aizsargjoslas ap purviem 

1) Minimālie aizsargjoslu platumi ap purviem tiek noteikti: 

a) 10-100 ha lielam platībām – 20 m josla; 

b) par 100 ha lielākām platībām – 50 m josla meža augšanas apstākļu tipos uz 

sausām, nosusinātām, slapjām minerālaugsnēm un nosusinātām kūdras 

augsnēm un vismaz 100 m joslā meža augšanas apstākļu tipos uz slapjām 

kūdras augsnēm.  

6.1.3. Aizsargjoslas (aizsardzības zonas) ap kultūras pieminekļiem 

Raunas novadā 2011.gadā ir izstrādātas nekustamo kultūras pieminekļu individuālās 

aizsargjoslas (aizsardzības zonas). Individuālās aizsargjoslas sagatavotas atbilstoši Ministru 

kabineta 2003. gada 15. jūlija noteikumu Nr. 392.“Kultūras pieminekļu aizsargjoslas 

(aizsardzības zonas) noteikšanas metodika” prasībām, ņemot vērā VKPAI sniegtos 

nosacījumus.  

Vispārīgie noteikumi 

1) Kultūras pieminekļus ir aizliegts iznīcināt. Nekustamos kultūras pieminekļus drīkst 

pārvietot vai pārveidot tikai izņēmuma gadījumā ar Kultūras ministrijas Valsts kultūras 

pieminekļu aizsardzības inspekcijas (turpmāk – Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības  

inspekcija) atļauju. Kultūras pieminekļa pārveidošana vai tā oriģinālo daļu aizstāšana ar 

jaunām daļām pieļaujama tikai tad, ja tā ir vienīgā iespēja, kā saglabāt pieminekli, vai arī 

tad, ja pārveidojuma rezultātā nepazeminās pieminekļa kultūrvēsturiskā vērtība. (KL, 

3.pants) 

2) Valsts pārvaldi kultūras pieminekļu aizsardzībā un izmantošanā nodrošina MK, un to 

realizē Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija. Likumos un MK noteikumos 

noteiktās kompetences ietvaros Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas 

izdotie administratīvie akti – norādījumi – par katra atsevišķa kultūras pieminekļa 

izmantošanu un saglabāšanu ir saistoši attiecīgā kultūras pieminekļa īpašniekam 

(valdītājam). (KL, 5.pants) 

3) Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija katrā rajonā un republikas pilsētā ieceļ 

valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspektoru, kas ir pakļauts tieši inspekcijai un 

darbojas saskaņā ar dienesta instrukciju. (KL, 6.pants) 



Raunas novada teritorijas plānojums 2012.-2024. gadam 

II sējums. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 

40 

Raunas novada dome, 2012. 

4) Nostiprinot īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu, kas atzīts par kultūras pieminekli, 

Zemesgrāmatā izdarāma attiecīga atzīme par tiesību aprobežojumiem. Šāda atzīme tiek 

izdarīta, pamatojoties uz Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas iesniegumu. 

Ja nekustamais īpašums ir kultūras piemineklis, tas ir pietiekams pamats attiecīgās 

atzīmes izdarīšanai Zemesgrāmatā. Atzīme izdarāma 10 dienu laikā no Valsts kultūras 

pieminekļu aizsardzības inspekcijas iesnieguma saņemšanas dienas vai vienlaikus ar 

īpašuma tiesību reģistrāciju. Nekustamo kultūras pieminekļu sarakstus Zemesgrāmatu 

nodaļām iesniedz attiecīgais valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspektors. (KL, 

7.pants) 

5) Ja kultūras pieminekļa īpašnieks atsavina kultūras pieminekli, valstij ir pirmpirkuma 

tiesības. Kārtību, kādā valsts realizē pirmpirkuma tiesības, nosaka MK noteikumi. 

Aizliegts atsavināt viena kultūras pieminekļa vai pieminekļu kompleksa atsevišķas daļas, 

kā arī sadalīt zemi, ja tādējādi tiek apdraudēta kultūras pieminekļa saglabāšana. Kultūras 

pieminekļu atsavināšana var notikt, ja par nodomu atsavināt kultūras pieminekli, tā 

īpašnieks ir paziņojis Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijai, attiecīgā rajona 

valsts kultūras pieminekļu inspektors ir apsekojis kultūras pieminekli un nākamais tā 

īpašnieks ir iepazīstināts ar norādījumiem par attiecīgā kultūras pieminekļa izmantošanu 

un saglabāšanu. (KL, 8.pants) 

6) Zemesgabalus, uz kuriem atrodas kultūras pieminekļi, drīkst piešķirt lietošanā vai iegūt 

īpašumā zemes tiesību aktos noteiktajā kārtībā tikai tad, ja nākamais lietotājs vai 

īpašnieks ir iepazīstināts ar norādījumiem par attiecīgā kultūras pieminekļa izmantošanu 

un saglabāšanu; 

7) Fiziskajām un juridiskajām personām jānodrošina, lai tiktu saglabāti kultūras pieminekļi, 

kas ir to īpašumā (valdījumā). Valsts īpašumā esošo kultūras pieminekļu saglabāšanu 

nodrošina to valdītāji. Kultūras pieminekļa īpašnieka (valdītāja) pienākums ir: 

a) Ievērot likumus un citus normatīvos aktus, kā arī Valsts kultūras pieminekļu 

aizsardzības inspekcijas norādījumus par kultūras pieminekļu izmantošanu un 

saglabāšanu; 

b) Informēt Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju par katru bojājumu, 

kas radies īpašumā (valdījumā) esošajam kultūras piemineklim 

8) Objekta izslēgšana no valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksta pieļaujama, ja 

objekts pilnībā zaudējis savu kultūras pieminekļa vērtību. Objektus no valsts 

aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksta izslēdz MK pēc Valsts kultūras pieminekļu 

aizsardzības inspekcijas ierosinājuma 

9) Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspektors nosūta kultūras pieminekļa 

īpašniekam (valdītājam) norādījumus par attiecīgā kultūras pieminekļa izmantošanu un 

saglabāšanu. Šie norādījumi stājas spēkā ar brīdi, kad kultūras pieminekļa īpašnieks 

(valdītājs) tos saņēmis un ar parakstu apliecinājis, ka iepazinies ar tiem; 

10) Kultūras pieminekļi konservējami, restaurējami un remontējami tikai ar inspekcijas 

rakstveida atļauju un tās kontrolē. Kultūras pieminekļu izpētes darbus, kas var novest pie 

kultūras pieminekļa pārveidošanas, arī arheoloģisko izpēti, drīkst veikt tikai ar 

inspekcijas rakstveida atļauju un tās kontrolē; 

11) Pirms būvniecības, meliorācijas, ceļu būves, derīgo izrakteņu ieguves un citu 

saimniecisko darbu uzsākšanas šo darbu veicējam jānodrošina kultūras vērtību 

apzināšana paredzamo darbu zonā. Fiziskajām un juridiskajām personām, kas 

saimnieciskās darbības rezultātā atklāj arheoloģiskus vai citus objektus ar 

kultūrvēsturisku vērtību, par to nekavējoties jāziņo inspekcijai un turpmākie darbi 

jāpārtrauc; 

12) Lai nodrošinātu kultūras pieminekļu aizsardzību, tiek noteiktas kultūras pieminekļu 

aizsargjoslas. To izveidošanai nav vajadzīga zemes lietotāja vai īpašnieka piekrišana. Ap 
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kultūras pieminekļiem, kam nav noteiktas aizsargjoslas, un jaunatklātajiem kultūras 

pieminekļiem ir 500 m aizsargjosla. Jebkuru saimniecisko darbību pieminekļu 

aizsargjoslā, kas var atstāt iespaidu uz aizsargājamo pieminekli, drīkst veikt tikai ar 

inspekcijas atļauju. Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas priekšnieks, 

ņemot vērā MK noteikumus, var noteikt vidi degradējošus objektus, kas atrodas kultūras 

pieminekļu aizsargjoslās. Šie objekti paredzami nojaukšanai, un nav pieļaujama to 

turpmākā attīstība; 

13) Attālums starp kultūras pieminekļiem un inženierkomunikācijām rekonstrukcijas situācijā 

jāpieņem ne mazāks par:  

a) 5,0 m līdz ūdensvadam, kanalizācijai vai siltumvadam, 

b) 2,0 m līdz pārējām inženierkomunikācijām. 

14) Šajos gadījumos jāgarantē speciālu tehnisku pasākumu veikšana būvdarbu laikā; 

15) Kultūras pieminekļa konservāciju, uzturēšanu, remontu un restaurāciju veic kultūras 

pieminekļa īpašnieks (valdītājs) par saviem līdzekļiem. Pēc Valsts kultūras pieminekļu 

aizsardzības inspekcijas ierosinājuma no valsts budžeta piešķir līdzekļus kultūras 

pieminekļa izpētei un saimnieciski neizmantojamu valsts nozīmes kultūras pieminekļu 

konservācijai un restaurācijai, bet no pašvaldību budžetiem – līdzekļus saimnieciski 

neizmantojamu vietējās nozīmes kultūras pieminekļu konservācijai un restaurācijai; 

16) Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija katrā konkrētajā gadījumā slēdz 

līgumu ar attiecīgā pieminekļa īpašnieku (valdītāju) par valsts budžeta līdzekļu 

piešķiršanu kultūras pieminekļu izpētei un valsts nozīmes kultūras pieminekļu 

konservācijai un restaurācijai, kā arī kontrolē šo līdzekļu izlietojumu. Izpētes darbus, kas 

nepieciešami sakarā ar būvniecību, meliorāciju, ceļu būvi un citas saimnieciskās darbības 

veikšanu, finansē darbu izpildītājs uz pasūtītāja rēķina; 

17) Kultūras pieminekļus, kuru saglabāšanu īpašnieks nenodrošina, pēc Valsts kultūras 

pieminekļu aizsardzības inspekcijas ierosinājuma atsavina tiesas ceļā. Namīpašumu 

atsavināšanas gadījumā īrnieku tiesības tiek saglabātas saskaņā ar LR tiesību aktiem; 

18) Katram kultūras piemineklim var noteikt tā kultūrvēsturisko vērtību. To veic Valsts 

kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija. Atlīdzība par kaitējumu, kas izdarīts kultūras 

piemineklim, tiek aprēķināta atbilstoši šim kultūras piemineklim noteiktajai 

kultūrvēsturiskajai vērtībai; 

19) Darījumi ar kultūras pieminekļiem, kas veikti, pārkāpjot likumā noteikto kārtību, 

atzīstami par spēkā neesošiem. Par kultūras pieminekļu aizsardzības, izmantošanas, 

uzskaites, restaurācijas un remonta noteikumu neizpildīšanu, kultūras pieminekļu 

aizsargjoslu režīma pārkāpšanu un par citiem tiesību aktos paredzētajiem pārkāpumiem 

personas saucamas pie kriminālās, administratīvās vai citas atbildības saskaņā ar LR 

tiesību aktiem 

Aprobežojumi aizsargjoslā (aizsardzības zonā) ap kultūras pieminekli.(AL, 38.pants) 

 

20) Jebkuru saimniecisko darbību aizsargjoslās (aizsardzības zonās) ap kultūras 

pieminekļiem drīkst veikt tikai ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas un 

kultūras pieminekļa īpašnieka atļauju; 

21) Pārdodot vienam īpašniekam piederošu kultūras pieminekļa un tā aizsargjoslas zemi, 

aizliegts to sadalīt; 

22) Aizliegts izvietot lopbarības, minerālmēslu, degvielas, eļļošanas materiālu, ķīmisko vielu, 

kokmateriālu un citu veidu materiālu un vielu glabātavas, izņemot šim nolūkam īpaši 

paredzētas un iekārtotas vietas; 

23) Aizliegts ierīkot atkritumu apglabāšanas poligonus; 

24) Aizliegts aizkraut pievedceļus un pieejas pie kultūras pieminekļa; 

25) Aizliegts glabāt un izliet ķīmiski aktīvas un koroziju izraisošas vielas; 
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26) Kultūras pieminekļu individuālajā aizsargjoslā (aizsardzības zonā), papildus Aizsargjoslu 

likumā noteiktajām prasībām, aizliegts būtiski izmainīt reljefu, ja tas mazina kultūras 

pieminekļu vērtību 

 

4. tabula Raunas novada Aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksts 

RAUNAS NOVADA LATVIJAS VALSTS AIZSARGĀJAMO KULTŪRAS PIEMINEKĻU 

AIZSARDZĪBAS PASĀKUMI UN AIZSARDZĪBAS  PRASĪBAS 

RAUNAS PAGASTS 
Valsts aizsardzības 

Nr./Nr.kartē  

Pieminekļa veids, 

vērtības grupa 

Nosaukums, 

atrašanās vieta 

Aizsardzības pasākumi Aizsardzības prasības 

527 

 

Valsts nozīmes, 

arheoloģija 

 

Jaundānieļu 

senkapi(Velna 

kapenes) 

Raunas novads, 

Raunas pag, pie 

Alksnīšiem(Jaundā

nieļiem) 

 

Kadastra 

Nr.42760020274 

Saimnieciskas darbības laikā 

neizjaukt akmeņu konstrukciju, 20 

m rādiusā ap senkapiem neveikt 

nekādas ar zemes reljefa 

pārveidojumiem saistītas darbības. 

Aizsardzības zona noteikta tā, lai 

tās teritorijā, saskaņojot 

saimniecisko darbību, tiktu 

nodrošināti arī arheoloģiskā 

pieminekļa saglabāšanas pasākumi. 

Aizsardzības zonas robežas 

noteiktas, ievērojot dabīgās reljefa 

robežas, zemes vienību kadastra 

robežpunktus un ņemot vērā 

attālumu, kāds būtu nepieciešams 

arheoloģiskā pieminekļa 

aizsardzības nodrošināšanai 

Jāievēro nepieciešamība saskaņot plānotos meža 

izstrādes darbus vai cita veida  saimnieciskos 

pasākumus, kas saistīti ar zemes reljefa 

izmaiņām, Valsts kultūras pieminekļu 

aizsardzības inspekcijā. Senkapu aizsardzības 

zonā nav vēlams veikt kailcirti, citi meža 

izstrādes darbi atsevišķi saskaņojami.  

 

528 

 

Vietējās nozīmes, 

arheoloģija 

 

Baložkalnu 

viduslaiku 

kapsēta 

‘’Baložkalni’’,Rau

nas pag.,Raunas 

novads 

Kadastra 

Nr.42760080137 

Baložkalnu viduslaiku kapsētas 

aizsardzības pasākumu 

nodrošināšanā arheoloģiskā 

pieminekļa vizuālās uztveramības 

nodrošināšana nav būtiska. 

Apdraudējumu var radīt ar zemes 

reljefa izmaiņām saistītas 

saimnieciskās aktivitātes. Apkārtnes 

ainava viena zemes īpašuma 

robežās no Z, ZR, A un D puses ir 

saimnieciski maz pārveidota, 

savukārt R pusē ierīkots autoceļš 

Vidzemes šoseja - Rauna. Šī 

autoceļa posma iekļaušana 

aizsardzības zonas robežās 

nodrošinās Baložkalnu viduslaiku 

kapsētas aizsardzību gadījumā, ja 

tiks plānoti ceļa remonta vai 

labiekārtošanas darbi, kas saistīti ar 

zemes reljefa izmaiņām. 

Ievērojot arheoloģiskā pieminekļa aizsardzības 

prasības, Baložkalnu viduslaiku kaspētas 

aizsardzības zonas robežas noteiktas pa zemes 

īpašuma „ Baložkalni” kadastra robežām, jo 

minētajā īpašumā pilnībā iekļaujas zemes reljefa 

pacēlums, kurā atrodas Baložkalnu viduslaiku 

kapsēta. Aizsardzības zonā ietverts arī autoceļa 

Vidzemes šoseja - Rauna posms, kas ZR- DA 

virzienā piekļaujas zemes īpašumam „ 

Baložkalni” . 

 

 

529 

Vietējās nozīmes, 

Jaunlaiviņu viduslaiku kapsētas ar 

krustakmeni aizsardzības pasākumu 

Ievērojot arheoloģiskā pieminekļa aizsardzības 

prasības, Jaunlaiviņu viduslaiku kaspētas ar 
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arheoloģija 

Jaunlaiviņu 

viduslaiku 

kapsēta  ar 

krustakmeni 

Kadastra Nr. 4276 

010 0080) 

  

nodrošināšanā arheoloģiskā 

pieminekļa vizuālās uztveramības 

nodrošināšana nav būtiska. 

Apdraudējumu var radīt ar zemes 

reljefa izmaiņām saistītas 

saimnieciskās aktivitātes. Apkārtnes 

ainava viena zemes īpašuma 

robežās no visām pusēm ir 

saimnieciski pārveidota ar senākām 

un ne tik senām meža cirtēm.   

 

krustakmeni aizsardzības zonas robežas 

noteiktas pa zemes īpašuma „Jaunlaiviņas” 

kadastra robežāM, jo minētajā īpašumā pilnībā 

iekļaujas zemes reljefa pacēlums, kurā atrodas 

Jaunlaiviņu viduslaiku kapsēta ar krustakmeni. 

Aizsardzības zonā ietverti arī ceļa posms uz 

„Jaunlaiviņu” mājām, kas R - ZA virzienā 

piekļaujas zemes īpašumam „Jaunlaiviņas”, kā 

arī ceļa posms uz „Kalna Rempju” mājām, kas 

minētajam īpašumam piekļaujas ZR – DA 

virzienā. „Jaunlaiviņu” māju ceļa posma un ceļa 

posma uz „Kalna Rempju” mājām iekļaušana 

aizsardzības zonas robežās nodrošinās 

pieminekļa aizsardzību gadījumā, ja tiks plānoti 

ceļu remonta darbi, kas saistīti ar zemes reljefa 

izmaiņām. Jaunlaiviņu viduslaiku kapsēta ar 

krustakmeni nav iekļauta tūrisma apritē un 

ņemot vērā tās, kā arheoloģiskā pieminekļa 

specifiku, tas nebūtu arī īpaši akcentējams 

tūrisma maršrutu sastādīšanā.  

Aizsardzības zonas teritorijā kā galvenā prasība 

būtu jāievēro nepieciešamība saskaņot 

saimniecisko darbību, kas saistīta ar zemes 

reljefa izmaiņām, Valsts kultūras pieminekļu 

aizsardzības inspekcijā . 

530 

 

Vietējās nozīmes; 

arheoloģija 

 

Krieviņu 

viduslaiku 

kapsēta 

(Turku kapi) 

Raunas novads, 

Raunas pagasts, 

pie Krieviņiem 

(bij. Krieviņkrogs) 

kadastra Nr. 4276 

002 0093  

 

Krieviņu viduslaiku kapsētas 

(Turku kapu) aizsardzības 

pasākumu nodrošināšanā 

arheoloģiskā pieminekļa vizuālās 

uztveramības nodrošināšana nav 

būtiska. Apdraudējumu var radīt ar 

zemes reljefa izmaiņām saistītas 

saimnieciskās aktivitātes. Apkārtnes 

ainava viena zemes īpašuma 

robežās ir saimnieciski pārveidota.   

 

Ievērojot arheoloģiskā pieminekļa aizsardzības 

prasības, Krieviņu viduslaiku kaspētas (Turku 

kapu) aizsardzības zonas robežas noteiktas 

zemes īpašuma „ Krieviņi” robežās, jo minētajā 

īpašumā pilnībā iekļaujas zemes reljefa 

pacēlums, kurā atrodas Krieviņu viduslaiku 

kapsēta. 

Aizsardzības zonas teritorijā kā galvenā prasība 

būtu jāievēro nepieciešamība saskaņot  

saimniecisko darbību, kas saistīta ar zemes 

reljefa izmaiņām, Valsts kultūras pieminekļu 

aizsardzības inspekcijā . 

Nr. 531 

 

Vietējās nozīmes;  

arheoloģija  

Lielķipju 

viduslaiku 

kapsēta  

 

Raunas 

novads,Raunas 

pagasts, pie 

Lielķipjiem 

Zemes īpašums 

Lielkipju viduslaiku kapsētas 

aizsardzības pasākumu 

nodrošināšanā arheoloģiskā 

pieminekļa vizuālās uztveramības 

nodrošināšana nav būtiskākais 

faktors. Ņemot vērā to, ka Lielķipju 

viduslaiku kapsēta atrodas dabīgi 

norobežotā, savrupā zemes reljefa 

pacēlumā, tās aizsardzības zona 

noteikta tā, lai tās teritorijā, 

saskaņojot saimniecisko darbību, 

tiktu nodrošināti arī arheoloģiskā 

pieminekļa saglabāšanas pasākumi.  

Ievērojot arheoloģiskā pieminekļa aizsardzības 

prasības, Lielķipju viduslaiku kapsētas 

aizsardzības zona ietver teritoriju ap kapsētu, 

kurā veicot nepārdomātas saimnieciskās 

darbības, var tikt apdraudēts tās aizsardzības 

stāvoklis. Aizsardzības zona sakrīt ar Lejas 

Gaiķu un Kalna Gaiķu māju ceļu ( robeža B- C) 

un Raunas- Brantu ceļu (robeža A-B). Pārējās 

aizsardzības zonas robežas noteiktas pa 

iedomātām līnijām, ietverot apkārtējās pļavas un 

daļēji arī mežu teritoriju.   

Aizsardzības zonas teritorijā kā galvenā prasība 

jāievēro nepieciešamība saskaņot  saimniecisko 
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„Lielķipi”  

kadastra Nr. 4276 

002 0070 

 

 darbību, kas saistīta ar zemes reljefa izmaiņām, 

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības 

inspekcijā. Kapsētas teritorijas tiešā tuvumā ar 

zemes reljefa izmaiņām saistīti darbi veicami to 

laikā nodrošinot arheoloģisko uzraudzību. 

Nr. 532 

Mūru senkapi  

Valsts nozīmes 

arheoloģija 

Atrašanās vieta: 

Raunas novads, 

Raunas pagasts, 

pie Mūriem 

Zemes vienības 

kadastra Nr. 4276 

003 0013;  4276 

003 0066 

 

Mūru senkapu aizsardzības 

pasākumu nodrošināšanā būtiski ir 

saimnieciskas darbības laikā 

neizjaukt saglabājušās akmeņu 

konstrukcijas un vismaz 20 m 

rādiusā ap senkapiem, teritorijā, kur 

neatrodas kādreizējās fermas būves, 

neveikt nekādas ar zemes reljefa 

pārveidojumiem saistītas darbības. 

Aizsardzības zona noteikta tā, lai 

tās teritorijā, saskaņojot 

saimniecisko darbību, tiktu 

nodrošināti arī arheoloģiskā 

pieminekļa saglabāšanas pasākumi.  

 

Ievērojot arheoloģiskā pieminekļa aizsardzības 

prasības, Mūru senkapu aizsardzības zonas 

robežas noteiktas  ievērojot dabīgās reljefa 

robežas un ņemot vērā attālumu, kāds būtu 

nepieciešams arheoloģiskā pieminekļa 

aizsardzības nodrošināšanai.  

Mūru senkapu aizsardzības zona ir pļavas, 

saimnieciski neizmantota teritorija. Kā galvenā 

prasība aizsardzības zonā jāievēro 

nepieciešamība saskaņot tajā plānotos 

saimnieciskos pasākumus, kas saistīti ar zemes 

reljefa izmaiņām, Valsts kultūras pieminekļu 

aizsardzības inspekcijā. Senkapu aizsardzības 

zonā nav vēlama jaunu ēku būvniecība, karjeru 

un dīķu ierīkošana. Aizsardzības zonas teritorija 

izmantojama lauksaimnieciskai darbībai.  

Nr. 533 

Pakuļu 

viduslaiku 

kapsēta (Kapīni)  

 

Vietējās nozīmes 

 

arheoloģija  

Atrašanās vieta: 

Raunas novads, 

Raunas pagasts, 

pie Pakuļiem 

Zemes īpašums 

„Druvas”, Raunas 

pagasts, Raunas 

novads 

(zemes vienības 

kadastra Nr. 4276 

001 0002)  

 

Pakuļu viduslaiku kapsētas 

(Kapīnu) aizsardzības pasākumu 

nodrošināšanā arheoloģiskā 

pieminekļa vizuālās uztveramības 

nodrošināšana nav būtiska. 

Apdraudējumu var radīt ar zemes 

reljefa izmaiņām saistītas 

saimnieciskās aktivitātes. Apkārtnes 

ainava viena zemes īpašuma 

robežās ir saimnieciski pārveidota 

A pusē izveidojot ceļu Rauna – 

Lisa, bet Z un ZA  pusē veikti 

meliorācijas darbi.   

 

Ievērojot arheoloģiskā pieminekļa aizsardzības 

prasības, Pakuļu viduslaiku kapsētas (Kapīnu) 

aizsardzības zonas robežas noteiktas pa zemes 

īpašuma „Druvas” kadastra robežām, jo 

minētajā īpašumā pilnībā iekļaujas zemes reljefa 

pacēlums, kurā atrodas Pakuļu viduslaiku 

kapsēta (Kapīni). Aizsardzības zonā ietverts arī 

Raunas – Lisas ceļa posms, kas DR- ZA 

virzienā piekļaujas zemes īpašumam „ Druvas” . 

Ceļa Rauna – Lisa  posma iekļaušana 

aizsardzības zonas robežās nodrošinās Pakuļu 

viduslaiku kapsētas aizsardzību gadījumā, ja 

tiks plānoti ceļa remonta vai labiekārtojuma 

darbi, kas saistīti ar zemes reljefa izmaiņām. 

Aizsardzības zonas teritorijā kā galvenā prasība 

būtu jāievēro nepieciešamība saskaņot  

saimniecisko darbību, kas saistīta ar zemes 

reljefa izmaiņām, Valsts kultūras pieminekļu 

aizsardzības inspekcijā . 

Nr. 534 

 

Rimšu senkapi 

 

Vietējās nozīmes  

arheoloģija 

Atrašanās vieta: 

Raunas novads, 

Raunas pagasts, 

pie Rimšām 

Zemes īpašums 

„Vecrimšas”, 

Raunas pagasts, 

Rimšu senkapu aizsardzības 

pasākumu nodrošināšanā 

arheoloģiskā pieminekļa vizuālās 

uztveramības nodrošināšanā vēlams 

to attīrīt no krūmiem un kritušiem 

kokiem. Apdraudējumu var radīt ar 

zemes reljefa izmaiņām saistītas 

saimnieciskās aktivitātes. Apkārtnes 

ainava viena zemes īpašuma 

robežās ir saimnieciski pārveidota. 

Rimšu senkapu teritorija situēta 

jauktu koku mežā, bet gar D un DA 

malu pleša labības lauks un pļava.  

Ievērojot arheoloģiskā pieminekļa aizsardzības 

prasības, Rimšu senkapu aizsardzības zonas 

robežas noteiktas pa zemes īpašuma 

„Vecrimšas” kadastra robežām, jo minētajā 

īpašumā pilnībā iekļaujas zemes reljefa 

pacēlums, kurā atrodas Rimšu senkapi. 

Aizsardzības zona tiek saimnieciski izmantota – 

D un R atrodas labības lauks, bet DA daļā pļava. 

Savukārt Rimšu senkapu aizsardzības zonas ZR, 

Z, ZA un A daļā ir jauktu koku mežs. 

Aizsardzības zonas teritorijā kā galvenā prasība 

būtu jāievēro nepieciešamība saskaņot  

saimniecisko darbību, kas saistīta ar zemes 
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Raunas novads  

(zemes vienības 

kadastra Nr. 4276 

001 0104)  

 reljefa izmaiņām, Valsts kultūras pieminekļu 

aizsardzības inspekcijā . 

Nr. 535 

 

Strīķeļu 

viduslaiku 

kapsēta  

Vietējās nozīmes  

arheoloģija 

Atrašanās vieta: 

Raunas novads, 

Raunas pagasts, 

pie Strīķeļiem 

Zemes īpašums 

„Strīķeļi”, Raunas 

pagasts, Raunas 

novads 

(zemes vienības 

kadastra Nr. 4276 

006 0398)  

 

Strīķeļu viduslaiku kapsētas 

aizsardzības pasākumu 

nodrošināšanā arheoloģiskā 

pieminekļa vizuālās uztveramības 

nodrošināšana nav būtiska. 

Apdraudējumu var radīt ar zemes 

reljefa izmaiņām saistītas 

saimnieciskās aktivitātes. Apkārtnes 

ainava viena zemes īpašuma 

robežās ir saimnieciski pārveidota. 

Īpašumam „Strīķeļi” Z pusē 

piekļaujas autoceļš Priekuļi – 

Rauna, bet pārējā teritorijā ainavai 

raksturīga 20.gs. sākuma un vēlāku 

laiku apbūve un saimnieciskās 

darbības radītās izmaiņas.   

 

Ievērojot arheoloģiskā pieminekļa aizsardzības 

prasības, Strīķeļu viduslaiku kapsētas 

aizsardzības zonas robežas noteiktas pa zemes 

īpašuma „ Strīķeļi” kadastra robežām, jo 

minētajā īpašumā pilnībā iekļaujas nelielais 

zemes reljefa pacēlums, kurā atrodas Strīķeļu 

viduslaiku kapsēta. Aizsardzības zonā ietverts 

arī autoceļa Priekuļi - Rauna posms, kas Z 

virzienā piekļaujas zemes īpašumam . 

Autoceļa Priekuļi - Rauna posma iekļaušana 

aizsardzības zonas robežās nodrošinās Strīķeļu 

viduslaiku kapsētas aizsardzību gadījumā, ja 

tiks plānoti ceļa remonta vai labiekārtojuma 

darbi, kas saistīti ar zemes reljefa izmaiņām. 

Aizsardzības zonas teritorijā kā galvenā prasība 

būtu jāievēro nepieciešamība saskaņot  

saimniecisko darbību, kas saistīta ar zemes 

reljefa izmaiņām, Valsts kultūras pieminekļu 

aizsardzības inspekcijā . 

Nr. 536 

Stuķu skansts- 

viduslaiku 

nocietinājums 

Vietējās nozīmes  

arheoloģija  

Atrašanās vieta: 

Raunas novads, 

Raunas pagasts, 

pie Stuķiem 

Zemes vienības 

kadastra Nr. 4276 

003 0019) 

 

Stuķu skansts- viduslaiku 

nocietinājuma aizsardzības 

pasākumu nodrošināšanā būtiski ir 

saimnieciskas darbības laikā 

nemainīt zemes reljefu, kas radītu 

bojājumus viduslaiku fortifikācijas 

sistēmā. Stuķu skansts- viduslaiku 

nocietinājumu teritoriju saudzīgi 

attīrot no apauguma ar roku darbu, 

bez transporta tehnikas 

izmantošanas, izdalītos skansts 

ārējais veidols un tad to varētu 

veiksmīgi iesaistīt arī tūrisma 

apritē. Vismaz 20 m rādiusā ap 

Stuķu skansts- viduslaiku 

nocietinājuma teritoriju neveikt 

nekādas ar zemes reljefa 

pārveidojumiem saistītas darbības. 

Aizsardzības zona noteikta tā, lai 

tās teritorijā, saskaņojot 

saimniecisko darbību, tiktu 

nodrošināti arī arheoloģiskā 

pieminekļa saglabāšanas pasākumi.  

Ievērojot arheoloģiskā pieminekļa aizsardzības 

prasības,Stuķu skansts- viduslaiku 

nocietinājuma aizsardzības zonas robežas 

noteiktas gar Raunas- Kalāču ceļa malu, kā arī 

mežā, ievērojot dabīgās reljefa robežas (Raunas 

upes krasti) un ņemot vērā attālumu, kāds būtu 

nepieciešams arheoloģiskā pieminekļa 

aizsardzības nodrošināšanai.  

Stuķu skansts – viduslaiku nocietinājuma 

aizsardzības zonas teritorijā kā galvenā prasība 

jāievēro nepieciešamība saskaņot tajā plānotos 

meža izstrādes darbus vai cita veida  

saimnieciskos pasākumus, kas saistīti ar zemes 

reljefa izmaiņām, Valsts kultūras pieminekļu 

aizsardzības inspekcijā. Senkapu aizsardzības 

zonā nav vēlams veikt kailcirti, citi meža 

izstrādes darbi atsevišķi saskaņojami VKPAI.  

Nr. 537 

Upmaļu senkapi  

Valsts nozīmes  

arheoloģija. 

Atrašanās vieta: 

Raunas novads, 

Raunas pagasts, 

pie Upmaļiem 

Upmaļu senkapu aizsardzības 

pasākumu nodrošināšanā būtiski ir 

neveikt nekādas ar zemes reljefa 

pārveidojumiem saistītas darbības. 

Aizsardzības zona noteikta tā, lai 

tās teritorijā, saskaņojot 

saimniecisko darbību, tiktu 

nodrošināti arī arheoloģiskā 

Ievērojot arheoloģiskā pieminekļa aizsardzības 

prasības, Upmaļu senkapu aizsardzības zonas 

robežas noteiktas  ievērojot dabīgās reljefa, 

zemes īpašumu kadastra robežas un ņemot vērā 

attālumu, kāds būtu nepieciešams arheoloģiskā 

pieminekļa aizsardzības nodrošināšanai.  

Upmaļu senkapu aizsardzības zonas teritorijā ir 

piemājas sakņu dārzi, tīrumi un pļavas, 
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Zemes īpašums 

„Kalna Upmaļi” 

Zemes vienības 

kadastra Nr. 4276 

006 0341 

 

pieminekļa saglabāšanas pasākumi.  

 

pašreizējā saimnieciskā darbība aizsardzības 

zonā ir pieļaujama, tā nerada apdraudējumu 

arheoloģiskajam piemineklim. Kā galvenā 

prasība aizsardzības zonā jāievēro 

nepieciešamība saskaņot tajā plānotos 

saimnieciskos pasākumus, kas saistīti ar 

būtiskām kultūrvēsturiskās ainavas un zemes 

reljefa izmaiņām, Valsts kultūras pieminekļu 

aizsardzības inspekcijā. Senkapu aizsardzības 

zonā nav vēlama jaunu ēku būvniecība, karjeru 

un dīķu ierīkošana. Aizsardzības zonas teritorija 

izmantojama lauksaimnieciskai darbībai.  

Nr. 538 

 

Vilciņu senkapi 

(Kapu nora) 

Valsts nozīmes 

arheoloģija. 

Atrašanās vieta: 

Raunas novads, 

Raunas pagasts, 

pie Vilciņiem 

Zemes vienības 

kadastra Nr. 4276 

006 0414  

 

Vilciņu senkapu aizsardzības 

pasākumu nodrošināšanā būtiski ir 

saimnieciskas darbības laikā 

neizjaukt saglabājušās akmeņu 

konstrukcijas un vismaz 20 m 

rādiusā ap senkapiem neveikt 

nekādas ar zemes reljefa 

pārveidojumiem saistītas darbības. 

Aizsardzības zona noteikta tā, lai 

tās teritorijā, saskaņojot 

saimniecisko darbību, tiktu 

nodrošināti arī arheoloģiskā 

pieminekļa saglabāšanas pasākumi. 

Vilciņu senkapu II teritorijā veicot 

būtiskas zemes reljefa izmaiņas, 

jāpieaicina arheologs. 

 

Ievērojot arheoloģiskā pieminekļa aizsardzības 

prasības, Vilciņu senkapu I (Kapu noras) un II 

aizsardzības zonas robežas noteiktas  ievērojot 

dabīgās reljefa robežas un ņemot vērā attālumu, 

kāds būtu nepieciešams arheoloģiskā 

pieminekļa aizsardzības nodrošināšanai.  

Vilciņu senkapu (Kapu noras) aizsardzības zona 

ir mežs un pļavas, saimnieciski maz izmantota 

teritorija. Kā galvenā prasība aizsardzības zonā 

jāievēro nepieciešamība saskaņot tajā plānotos 

saimnieciskos pasākumus, kas saistīti ar zemes 

reljefa izmaiņām, Valsts kultūras pieminekļu 

aizsardzības inspekcijā. Tiešā senkapu tuvumā 

darbi veicami arheoloģiskās uzraudzības 

kārtībā. Senkapu aizsardzības zonā nav vēlama 

jaunu ēku būvniecība, karjeru un dīķu 

ierīkošana. Aizsardzības zonas teritorija 

izmantojama lauksaimnieciskai darbībai.  

Nr. 539 

Raunas baznīcas 

viduslaiku 

kapsēta 

Vietējās nozīmes  

arheoloģija  

Atrašanās vieta: 

Raunas novads, 

Raunas pagasts, 

Rauna 

Zemes vienības 

kadastra Nr. 

42760060186 

Raunas luterāņu baznīca un 

viduslaiku kapsēta pie tās veido 

vienotu ansambli, ko ietver no 

akmeņiem mūrēts žogs. Baznīca ar 

kapsētu atrodas zemes stūrī starp 

Raunas upes senleju ziemeļos un 

neliela strauta gravu austrumos. 

Iespējams, ka kapsētas teritorija 

skarta, ierīkojot un labiekārtojot 

ielas, kas atrodas cieši blakus 

kapsētai rietumos un dienvidos. 

Raunas luterāņu baznīca ar žogu ir labā 

aizsardzības stāvoklī. Ēka ir ievērojams 

arhitektūras piemineklis, kur atrodamas arī 

izcilas mākslas un vēstures liecības. Teritorijā 

ap baznīcu atrodas viduslaiku kapsēta. 

Pieminekļu aizsardzības zona atrodas kopējā 

Raunas senvietu kompleksa aizsardzības zonā. 

Pie ēkas ir izvietoti informācijas stendi.Baznīca 

un pārējās kultūras vērtības, kas koncentrējas 

baznīcā, iekļaujamas tūrisma maršrutos. 

Nr. 540 

 

Raunas senkapi 

un viduslaiku 

kapsēta ar 

krustakmeni  

Vietējās nozīmes  

arheoloģija 

Atrašanās vieta: 

Raunas novads, 

Raunas pagasts, 

 

Raunas senkapu un viduslaiku 

kapsētas ar krustakmeni 

aizsardzības pasākumu 

nodrošināšanā būtiski ir neveikt 

nekādas ar zemes reljefa 

pārveidojumiem saistītas darbības. 

Aizsardzības zona noteikta tā, lai 

tās teritorijā, saskaņojot 

saimniecisko darbību, tiktu 

nodrošināti arī arheoloģiskā 

Ievērojot arheoloģiskā pieminekļa aizsardzības 

prasības, Raunas senkapu un viduslaiku 

kapsētas ar krustakmeni aizsardzības zonas 

robežas noteiktas ņemot vērā attālumu, kāds 

būtu nepieciešams arheoloģiskā pieminekļa 

aizsardzības nodrošināšanai un līdzšinējo 

pansionāta ēku apbūvi, kā arī līdz šim veiktos 

Raunas senkapu un viduslaiku kapsētas ar 

krustakmeni tuvākās apkārtnes 

apsaimniekošanas pasākumus.  

Raunas senkapu un viduslaiku kapsētas ar 
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Raunā, pie bij. 

Mācītājmuižas 

dārzā 

Zemes vienības 

kadastra Nr. 4276 

008 0054 

 

pieminekļa saglabāšanas pasākumi.  

 

 

krustakmeni aizsardzības zonas teritorijā atrodas 

Sociālā aprūpes centra iekopts dārzs, 

siltumnīcas, kā arī R daļā- neapstrādāta pļava.   

Pašreizējā apsaimniekošana aizsardzības zonā ir 

pieļaujama, tā nerada apdraudējumu 

arheoloģiskajam piemineklim. Kā galvenā 

prasība aizsardzības zonā jāievēro 

nepieciešamība saskaņot tajā plānotos 

saimnieciskos pasākumus, kas saistīti ar 

būtiskām kultūrvēsturiskās ainavas un zemes 

reljefa izmaiņām, Valsts kultūras pieminekļu 

aizsardzības inspekcijā. Aizsardzības zonā nav 

vēlama jaunu ēku būvniecība, karjeru un dīķu 

ierīkošana. Aizsardzības zonas teritorija 

izmantojama lauksaimnieciskai darbībai.  

 

Nr. 541 

 

Raunas 

viduslaiku pils ar 

pilsētu 

Valsts nozīmes  

arheoloģija 

Atrašanās vieta: 

Raunas novads, 

Raunas pagasts, 

Rauna 

Zemes īpašums  

(zemes vienības 

kadastra Nr...) 

 

Raunas pilsdrupas ir vizuāli 

pievilcīgs kultūras piemineklis, kas 

izceļas ainavā. Tās labi eksponējas 

arī tuvplānos pils drupu teritorijā. 

Pils DA daļā bijušo nocietinājumu 

teritorijā ierīkota piemiņas vieta 

1941.g. fašistiskā terora upuriem.  

Tā kā pils atrodas zemes stūrī ar 

stāvām nogāzēm, tas ir dabīgi 

norobežots, tāpēc maz skarts no 

pārveidojumiem. Kā traucējošs 

objekts ir pils teritorijā uzbūvētā 

estrāde. 

Apdraudējumu piemineklim rada 

mūru erozija, tāpēc turpināma 

pieminekļa izpēte un mūru 

konservācija. 

Raunas viduslaiku pils aizsardzības zona 

iekļaujas kopējā Raunas senvietu, dabas objektu 

un kultūras pieminekļu aizsardzības zonā. 

Raunas viduslaiku pils ir ievērojams, vizuāli un 

informatīvi pievilcīgs kultūras piemineklis, 

tāpēc veicināma un popularizējama tā 

izmantošana tūrisma apritē. Pils ziemeļu torņa 

skatu laukumi ļauj vērot pili un tās apkārtni no 

augsta skatu punkta, torņa telpās ir izvietota 

informācija par pils vēsturi un izpētes gaitu. 

Aizsardzības zonas teritorijā saskaņojama 

saimnieciskā darbība, kas saistīta ar zemes 

reljefa un ainavas izmaiņām. 

 

Nr. 542 

Tanīskalns – 

pilskalns 

Valsts nozīmes 

arheoloģija  

Atrašanās vieta: 

Raunas novads, 

Raunas pagasts, 

Rauna 

Zemes vienību 

kadastra Nr. 

42760060168; 

42760060544; 

42760060181 

 

 

Tanīskalna – pilskalna vizuālā 

uztveramība ir laba, tā plakums un 

DR, D un DA labi pārskatāmas. 

Vizuālā uztveramība jāsaglabā, jo tā 

ir svarīga senvietas aizsardzībai. 

Pilskalna tuvākā ainava ir 

pārveidota, tā DR un ZA pakājē 

uzbūvējot dzīvojamās ēkas. 

Iespējams, ka būvniecības rezultātā 

postīts senpilsētas kultūrslānis. 

Pilskalna DA pakāje pārveidota, 

izveidojot Cēsu ielu. Pilskalna 

aizsardzības zona ietilpst kopējā 

Raunas kultūras pieminekļu 

aizsardzības zonā. Tanīsa kalns – 

pilskalns ir izcils senvēstures 

objekts, kas būtu īpaši akcentējams 

tūrisma maršrutos. Vēlams pie 

pilskalna novietot informācijas 

stendu ar īsu senvietas 

raksturojumu, papamatojoties uz 

1927. un 1930.g. arheoloģiskās 

Aizsardzības zonas teritorijā saskaņojama 

saimnieciskā darbība, kas saistīta ar zemes 

reljefa izmaiņām, zemes rakšanas darbiem, 

celtniecību u.c. 
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izpētes materiāliem. 

 

Nr. 6273 

Raunas luterāņu 

baznīca ar žogu 

Valsts nozīmes  

arhitektūra 

Atrašanās vieta: 

Raunas novads, 

Raunas pagasts, 

Rauna 

Zemes vienības 

kadastra Nr. 

42760060186 001 

 

Raunas luterāņu baznīca un 

viduslaiku kapsēta pie tās veido 

vienotu ansambli, ko ietver no 

akmeņiem mūrēts žogs. Baznīca ar 

kapsētu atrodas zemes stūrī starp 

Raunas upes senleju ziemeļos un 

neliela strauta gravu austrumos. 

Iespējams, ka kapsētas teritorija 

skarta, ierīkojot un labiekārtojot 

ielas, kas atrodas cieši blakus 

kapsētai rietumos un dienvidos. 

 

Raunas luterāņu baznīca ar žogu ir labā 

aizsardzības stāvoklī. Ēka ir ievērojams 

arhitektūras piemineklis, kur atrodamas arī 

izcilas mākslas un vēstures liecības. Teritorijā 

ap baznīcu atrodas viduslaiku kapsēta. 

Pieminekļu aizsardzības zona atrodas kopējā 

Raunas senvietu kompleksa aizsardzības zonā. 

Pie ēkas ir izvietoti informācijas stendi. 

Baznīca un pārējās kultūras vērtības, kas 

koncentrējas baznīcā, iekļaujamas tūrisma 

maršrutos. 

Visa saimnieciskā darbība, kas notiks 

pieminekļu aizsardzības zonā, saskaņojamas 

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības 

inspekcijā. 

Nr. 3150 

Piemineklis 

kritušajiem 

karavīriem 

Valsts nozīmes  

māksla 

Atrašanās vieta: 

Raunas novads, 

Raunas pagasts, 

Rauna 

 Apkārtnes labiekārtošanas projekti, kā arī cita 

saimnieciskā darbība aizsardzības zonas 

teritorijā saskaņojama Valsts kultūras 

pieminekļu aizsardzības inspekcijā. 

 

Nr. 8543/ 23 

Raunas 

ūdensdzirnavas 

Valsts nozīmes  

arhitektūra 

Atrašanās vieta: 

Raunas novads, 

Raunas pagasts, 

Rauna, Raunas 

dzirnavu HES 

Zemes vienības 

kadastra Nr. 

42760060551 001; 

42760060551 002; 

42760060551 051; 

42760060551 052; 

42760060551 053 

Raunas ūdensdzirnavas atrodas 

ainaviski pievilcīgā vietā pie 

Raunas upes un dzirnavu dīķa. Taču 

daļa ēkas ir kritiskā tehniskā 

stāvoklī. Dzirnavu ēku 

nepieciešams restaurēt, apkārtni 

sakārtot un labiekārtot. Pieminekļa 

aizsardzības zona atrodas Raunas 

senvietu kompleksa kopējā 

aizsardzības zonā.  

Pēc pieminekļa un tā apkārtnes 

sakārtošanas tas kļūtu par vizuāli 

interesantu tūrisma objektu. Pie tā 

vēlams novietot informācijas 

stendu. 

Raunas ūdensdzirnavu atjaunošanas un 

apkārtnes labiekārtošanas projekti, kā arī cita 

saimnieciskā darbība aizsardzības zonas 

teritorijā saskaņojama Valsts kultūras 

pieminekļu aizsardzības inspekcijā. 

 

   

DRUSTU PAGASTS 

Nr. 417 

Lejasmīlakšu 

senkapi (Kapiņu 

kalns) 

Valsts nozīmes  

arheoloģija,  

Atrašanās vieta: 

Raunas novads, 

Lejasmīlakšu senkapu (Kapiņu 

kalna) aizsardzības pasākumu 

nodrošināšanā būtiski ir 

saimnieciskas darbības laikā 

neizjaukt akmeņu konstrukcija un 

vismaz 20 m rādiusā ap senkapiem 

neveikt nekādas ar zemes reljefa 

pārveidojumiem saistītas darbības. 

Ievērojot arheoloģiskā pieminekļa aizsardzības 

prasības, Lejasmīlakšu senkapu (Kapiņu kalna)  

aizsardzības zonas robežas noteiktas gar  

autoceļa Dīķii- Mīlakšas- Briņģi ((V 337) malu, 

kā arī mežā ievērojot dabīgās reljefa robežas un 

ņemot vērā attālumu, kāds būtu nepieciešams 

arheoloģiskā pieminekļa aizsardzības 

nodrošināšanai. Lejasmīlakšu senkapu (Kapiņu 
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Drustu pagasts, 1,5 

km no Mīlakšiem, 

Briņģu- Mīlakšu 

ceļa kreisajā pusē 

Zemes īpašums „ 

Aizpurvi”  

(zemes vienības 

kadastra Nr. 4248 

004 0064); 

 

Aizsardzības zona noteikta tā, lai 

tās teritorijā, saskaņojot 

saimniecisko darbību, tiktu 

nodrošināti arī arheoloģiskā 

pieminekļa saglabāšanas pasākumi.  

 

kalna) aizsardzības zonas teritorijā kā galvenā 

prasība jāievēro nepieciešamība saskaņot tajā 

plānotos meža izstrādes darbus vai cita veida  

saimnieciskos pasākumus, kas saistīti ar zemes 

reljefa izmaiņām, Valsts kultūras pieminekļu 

aizsardzības inspekcijā. Senkapu aizsardzības 

zonā nav vēlams veikt kailcirti, citi meža 

izstrādes darbi atsevišķi saskaņojami VKPAI.  

Nr. 418 

Ješķu senkapi 

Vietējās nozīmes  

arheoloģija  

Atrašanās vieta: 

Raunas novads, 

Drustu pagasts, 

300m A Ješķiem 

Zemes īpašums 

„Madaras”, 

īpašniece Madara 

Kaparkalēja 

(zemes vienības 
kadastra Nr. 
424480090032) 

Ješķu senkapu teritorija vizuāli vāji 

uztverama, jo paugurs nolīdzināts 

un izplūdis aršanas un grants 

ņemšanas rezultātā. Pašlaik senvieta 

netiek postīta, visā pieminekļa 

teritorijā un arī to ietverošajā 

aizsardzības zonā ir ganības. 

Aizsardzības zonas robežas veido 

dabiski ainavas elementi: austrumos 

ezera krasts, rietumos meliorācijas 

grāvis, citās pusēs lapu koku 

apaugums. Rietumos aizsardzības 

zonas robeža sakrīt ar zemes 

kadastra robežu. 

Ješķu senkapu uzkalns saimnieciskās darbības 

rezultātā ir izplūdis un vizuāli vāji uztverams, 

tāpēc kā tūrisma objekts neraisa interesi. 

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības 

inspekcijā nepieciešams saskaņot iespējamo 

saimniecisko darbību, ja tāda tiks plānota Ješķu 

senkapu aizsardzības zonas teritorijā.  

 

Nr. 419 

Auļukalna ezera 

mītne  

Valsts nozīmes  

arheoloģija 

Atrašanās vieta: 

Raunas novads, 

Drustu pagasts, 

Auļukalna ezera A 

daļā uz D no 

pussalas 

Īpašums „ 

Auļukalna ezers”  

( kadastra Nr. 

4248 006 0143)  

 

Auļukalna ezra mītnes aizsardzības 

pasākumu nodrošināšanā būtiski ir 

tādi apstākļi kā hidroloģiskā režīma 

izmaiņas ezerā (tai skaitā ūdens 

līmeņa pazemināšana), ko var 

ietekmēt arī meliorācijas sistēmu 

atjaunošana vai izveide, tāpēc 

aizsardzības zonā iekļauts viss ezera 

ūdens baseins, pussala un iepretim 

konstatētajai apmetnes vietai arī 

pārpurvojusies un aizaugošā ezera 

krasta zona, kur vēl varētu būt 

saglabājušās atsevišķas liecības par 

apmetnes apdzīvotības laiku.   

 

Auļukalna ezera mītnes aizsardzības zonā, t.i. 

ezerā un tā pārpurvojušā piekrastes daļā un 

pussalā, kas iekļauta aizsardzības zonā 

saimnieciskā darbība, kas saistīta ar vides 

pārveidojumiem un hidroloģiskā režīma 

izmaiņām saskaņojama VKPAI. 

 

Nr. 420 

Dūķu ezera mītne 

Valsts nozīme 

arheoloģija 

Atrašanās vieta: 

Raunas novads, 

Drustu pagasts, 

Dūķu ezera A 

daļā, sēklī pie 
krasta,Zemes 

īpašums Raunas 

novada pašvaldība, 

zemes kadastra Nr. 

Senvietas aizsardzības 

nodrošināšanai tās vizuālā 

uztveršana nav būtiska, jo ezera 

mītne atrodas zem ūdens. 

Aizsardzības nodrošināšanai ir 

būtiski  Dūķu ezerā nodrošināt 

minimālas ūdens līmeņa svārstības, 

lai ūdens virspusei tuvākās ezera 

mītnes daļas nenonāktu ūdens 

virspusē. Tādēļ pieminekļa 

aizsardzības zonā ietverta visa 

Dūķu ezera akvatorija, kā arī ezera 

mītnei tuvākā  austrumu krasta 

Dūķu ezera mītni varētu iekļaut tūrisma apritē, 

kaut arī senvieta vizuāli nav uztverama. Tomēr 

ezera krastā varētu izvietot informācijas stendu 

par senvietu.    

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības 

inspekcijā ir jāsaskaņo saimnieciskā darbība, 

kas saistīta ar zemes darbiem vai iespējamām 

reljefa izmaiņām Dūķu ezera austrumu krasta 

pussalā, kā arī darbības, kas var izraisīt ezera 

hidroloģiskā režīma izmaiņas pieminekļa 

aizsardzības zonas teritorijā. 
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42480090066) un 

zemes īpašums 

„Dūķi”, īpašnieks 

Guntars Podnieks 

(zemes kadastra 

Nr. 42480090008) 

pussalas rietumu daļa. Tas 

nodrošinās objekta aizsardzību 

iespējamo reljefa izmaiņu laikā 

austrumu krastā, kā arī iespējamas 

ezera hidroloģiskā režīma maiņas 

gadījumā. 

Nr. 421 

Mīlakšu 

krustakmens 

Vietējā nozīme 

arheoloģija 

Atrašanās vieta: 

Raunas novads, 

Drustu pagasts, 

Mīlakšas 

Zemes īpašums 

„Vecmmīlakšas”  

(zemes vienības 

kadastra Nr. 4248 

004 0069) 

 Tā kā Mīlakšu krustakmens ir kustams kultūras 

piemineklis, tam īpaša aizsardzības zona nav 

jānosaka. 

 

Nr. 422 

Jauntēvenēnu 

senkapi 

Valsts nozīme, 

arheoloģija  

Atrašanās vieta: 

Raunas novads, 

Drustu pagasts, pie 

bij. 

Jauntēvenēniem 

un Rideļiem, 

Zemes īpašums 

Tēvenēni, 

īpašnieks SIA 

Lauku apgāds un 

meliorācija (zemes 

vienības kadastra 

Nr. 42480010029) 

Senkapus iekļauj blīvs mežs, kurā 

daudz vētras izgāztu koku, tāpēc 

objekta atrašana un vizuālā 

uztveramība ir apgrūtināta. 

Pieminekļa apdraudējumu var 

izraisīt apkārtējā meža izstrādes 

darbi, kā arī tiešā senkapu tuvumā 

esošo kritalu novākšana. 

Aizsardzības zona ap pieminekli ir 

taisnstūris ar 45-48m garām malām.  

 

Jauntēvenēnu senkapi nav iekļauta tūrisma 

apritē. Tomēr, ja tiek sakopts mežs pieminekļa 

apkārtnē un izveidota piekļuves taka, akmens 

krāvums ir vizuāli interesants arheoloģijas 

objekts. Rekomendējams izveidot arī 

informācijas stendu par senvietu.    

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības 

inspekcijā ir jāsaskaņo saimnieciskā darbība 

(piemēram, meža izstrāde) pieminekļa 

aizsardzības zonas teritorijā. 

Nr. 423 

Valstskalnu 

viduslaiku 

kapsēta 

Vietējā nozīme, 

arheoloģija 

Atrašanās vieta: 

Raunas novads, 

Drustu pagasts, pie 

bij. Valstskalniem 

Zemes īpašums 

„Valstskalns”  

(zemes vienības 

kadastra Nr. 4248 

004 0084) 

 

Valstskalnu viduslaiku kapsētas 

aizsardzības pasākumu 

nodrošināšanā arheoloģiskā 

pieminekļa vizuālās uztveramības 

nodrošināšana nav būtiskākais 

faktors. Ņemot vērā to, ka 

Valstskalnu viduslaiku kapsēta 

atrodas dabīgi norobežotā zemes 

reljefa pacēlumā, tās aizsardzības 

zona noteikta tā, lai tās teritorijā, 

saskaņojot saimniecisko darbību, 

tiktu nodrošināti arī arheoloģiskā 

pieminekļa saglabāšanas pasākumi.  

 

Valstskalnu viduslaiku kapsētas 

aizsardzības apdraudējumu var radīt 

Ievērojot arheoloģiskā pieminekļa aizsardzības 

prasības, Valstskalnu viduslaiku kapsētas 

aizsardzības zona noteikta D- Z virzienā pa 

piebraucamo māju ceļu,R-A virzienā pa 

iedomātu līniju līdz dabiski izveidojušamies 

robežpunktam izcirtuma malā, tālāk turpinoties 

gar izcirtuma malu Z- D virzienā, D robeža 

noteikta pa iedomātu līniju no izcirtuma DR 

stūra, gar reljefa pacēluma D malu, līdz 

piemājas ceļam. Tādējādi aizsardzības zona 

ietver teritoriju ap Valstskalnu viduslaiku 

kapsētu, kurā veicot nepārdomātas 

saimnieciskās darbības, var tikt apdraudēts 

Valstskalnu viduslaiku kapsētas aizsardzības 

stāvoklis. Piemineklis nav iekļauts tūrisma 

apritē un ņemot vērā tā kā arheoloģiskā 
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ar zemes reljefa izmaiņām saistītas 

saimnieciskā darbība –dīķu, karjeru 

vai jaunu ceļu ierīkošana tiešā 

kapsētas tuvumā., kā arī būvniecība 

nepārdomāti tuvu kapsētas 

teritorijai. Valstskalnu viduslaiku 

kapsētas apkārtnei ir raksturīga 

lauku ainava, kurā nelielas izmaiņas 

radušās 20./21.gs. Līdzšinējā 

saimnieciskā darbība aizsardzības 

zonā apdraudējumu 

arheoloģiskajam piemineklim nav 

radījusi.  

pieminekļa specifiku, tas nebūtu arī īpaši 

akcentējams tūrisma maršrutu sastādīšanā. 

Aizsardzības zonas teritorijā kā galvenā prasība 

jāievēro nepieciešamība saskaņot  saimniecisko 

darbību, kas saistīta ar zemes reljefa izmaiņām, 

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības 

inspekcijā. Kapsētas teritorijas tiešā tuvumā ar 

zemes reljefa izmaiņām saistīti darbi veicami to 

laikā nodrošinot arheoloģisko uzraudzību. 

Nr. 424 

Drustu 

viduslaiku 

kapsēta  

 

Vietējā nozīme 

arheoloģija 

Atrašanās vieta: 

Raunas novads, 

Drustu pagasts, pie 

Drustu aptiekas 

Zemes īpašums 

„Aptiekas”, 

Drustos, Ozolu 

ielā 8  

(zemes vienības 

kadastra Nr. 4248 

007 0188)  

 

Drustu viduslaiku kapsētas 

aizsardzības pasākumu 

nodrošināšanā arheoloģiskā 

pieminekļa vizuālās uztveramības 

nodrošināšana nav būtiska. 

Apdraudējumu var radīt ar zemes 

reljefa izmaiņām saistītas 

saimnieciskās aktivitātes. Apkārtnes 

ainava viena zemes īpašuma 

robežās no D,A un R puses ir 

saimnieciski maz pārveidota, 

savukārt Z pusē ainavai raksturīga 

20.gs. apbūve un saimnieciskās 

darbības radītās izmaiņas.   

 

Ievērojot arheoloģiskā pieminekļa aizsardzības 

prasības, Drustu viduslaiku kaspētas 

aizsardzības zonas robežas noteiktas pa zemes 

īpašuma „ Aptiekas” kadastra robežām, jo 

minētajā īpašumā pilnībā iekļaujas zemes reljefa 

pacēlums, kurā atrodas Drustu viduslaiku 

kapsēta, kā arī to ietverošās ieplakas daļa. 

Aizsardzības zonā ietverts arī Ozolu ielas 

posms, kas ZR- ZA virzienā piekļaujas zemes 

īpašumam „ Aptiekas” . 

Ozolu ielas posma iekļaušana aizsardzības 

zonas robežās nodrošinās Drustu viduslaiku 

kapsētas aizsardzību gadījumā, ja tiks plānoti 

ielas remonta vai labiekārtojuma darbi, kas 

saistīti ar zemes reljefa izmaiņām. 

Ozolu ielas posmu iepretim īpašumam „ 

Aptiekas”  raksturo koku aleja, kas ierobežo ielu 

kā  ceļu, kas ved uz baznīcu. Aiz koku alejas Z 

pusē, ārpus aizsardzības zonai paliek 20.gs. 

dzīvojamās mājas un būves, kas saistītas ar 

zemes apsaimniekošanu 20.gadsimtā.  

Drustu viduslaiku kapsēta nav iekļauta tūrisma 

apritē un ņemot vērā tās kā arheoloģiskā 

pieminekļa specifiku, tas nebūtu arī īpaši 

akcentējams tūrisma maršrutu sastādīšanā.  

Aizsardzības zonas teritorijā kā galvenā prasība 

būtu jāievēro nepieciešamība saskaņot  

saimniecisko darbību, kas saistīta ar zemes 

reljefa izmaiņām, Valsts kultūras pieminekļu 

aizsardzības inspekcijā 
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Nr. 425 

Ķeveru senkapi 

 

Valsts nozīme 

 

arheoloģija 

 

Atrašanās vieta: 

Raunas novads, 

Drustu pagasts, pie 

Ķeveriem 

Zemes īpašums „ 

Ķeveru kalns”  

(zemes vienības 

kadastra Nr. 4248 

006 0087); 

 

Ķeveru senkapu aizsardzības 

pasākumu nodrošināšanā 

arheoloģiskā pieminekļa vizuālās 

uztveramības nodrošināšana nav 

būtiskākais faktors. Ziņas par 

senajiem apbedījumiem liecina, ka 

Ķeveru senkapi, iespējams, aizņem 

daudz plašāku teritoriju nekā līdz 

šim zināms, tāpēc aizsardzības zona 

noteikta tā, lai tās teritorijā, 

saskaņojot saimniecisko darbību, 

tiktu nodrošināti arī arheoloģiskā 

pieminekļa saglabāšanas pasākumi. 

Ķeveru senkapu aizsardzības 

apdraudējumu var radīt ar zemes 

reljefa izmaiņām saistītas 

saimnieciskā darbība –dīķu, karjeru 

vai jaunu ceļu ierīkošna, esošā ceļa 

paplašināšana u.c., kā arī 

būvniecība nepārdomāti tuvu 

kapsētas uzkalnam.  

Ķeveru senkapu apkārtnes ainava 

mainījusies 19.- 20.gs. laikā, 

uzceļot kādreizējā nespējnieku 

nama ēku un saimniecības ēkas, kas 

tagad pamestas.  

Ievērojot arheoloģiskā pieminekļa aizsardzības 

prasības, Ķeveru  senkapu aizsardzības zonas 

robežas noteiktas pa autoceļa Drusti- Dzērbene- 

Skujene ceļa D aizsargjoslu gar Ķeveriem, 

aizsardzības zonā iekļauts īpašums „ Saulgoži”, 

kura R robeža robežojas ar vietu, kur 20.gs. 

atrasti senie apbedījumi. Pārējās aizsardzības 

zonas robežas vilktas pa iedomātām līnijām tā, 

lai, apsaimniekojot šo teritoriju, tiktu novērsts 

apdraudējums Ķeveru senkapiem.  

Ķeveru senkapi nav iekļauti tūrisma apritē un 

ņemot vērā to kā arheoloģiskā pieminekļa 

specifiku, tas nebūtu arī īpaši akcentējams 

tūrisma maršrutu sastādīšanā.  

Aizsardzības zonas teritorijā kā galvenā prasība 

jāievēro nepieciešamība saskaņot  saimniecisko 

darbību, kas saistīta ar zemes reljefa izmaiņām, 

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības 

inspekcijā. Kapsētas teritorijas tiešā tuvumā ar 

zemes reljefa izmaiņām saistīti darbi veicami to 

laikā nodrošinot arheoloģisko uzraudzību. 

Nr. 426 

Ješku senkapi 

(Kapu kalniņš) 

Vietējā nozīme 

Arheoloģija 

Atrašanās vieta: 

Raunas novads, 

Drustu pagasts, pie 

Ješkām 

Zemes īpašums 

Dūķi, īpašnieks G. 

Podnieks (kad.Nr. 

42480090010) un 

ceļu īpašnieks 

VAS Latvijas 

valsts ceļi (ceļa 

Mīlakšas-Dūķi 

kad.Nr.424800900

79; ceļa Drusti-

Jaunpiebalga kad. 

Nr. 42480090074) 

Ješku senkapu (Kapu kalniņa) 

aizsardzības nodrošināšanā 

arheoloģiskā pieminekļa vizuālās 

uztveramības nodrošināšana nav 

būtiska. Apdraudējumu 

piemineklim var radīt ar zemes 

reljefa izmaiņām saistītas 

saimnieciskās aktivitātes (grants 

ņemšanas atsākšana) vai koku 

izciršana. Aizsardzības zonā 

ietvertajā apkārtnes ainavā uz 

dienvidiem un uz austrumiem no 

senkapiem dominē atklāta telpa ar 

ceļiem un pļavām un skatu uz Dūķu 

ezeru. Uz rietumiem un ziemeļiem 

ir krūmains, nepārskatāms 

apaugums, meža ceļa vieta.   

Ievērojot arheoloģiskā pieminekļa aizsardzības 

prasības, aizsardzības zonā ietverts arī Mīlakšu 

– Dūķu un Drustu – Jaunpiebalgas ceļa posms, 

kas pietuvojas pieminekļa teritorijai. 

Šo ceļa posmu iekļaušana aizsardzības zonas 

robežās nodrošinās Ješku senkapu (Kapu 

kalniņa)  aizsardzību gadījumā, ja tiks plānoti 

ceļu remonta vai labiekārtojuma darbi, kas 

saistīti ar zemes reljefa izmaiņām. 

Ješku senkapi (Kapu kalniņš) ir postīti grants 

ņemšanas rezultātā, objekts nav vizuāli 

izteiksmīgs, tāpēc tas nebūtu arī īpaši 

akcentējams tūrisma maršrutu sastādīšanā.  

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības 

inspekcijā nepieciešams saskaņot aizsardzības 

zonas teritorijā plānotu saimniecisko darbību, 

kas saistīta ar meža izstrādi vai zemes reljefa 

izmaiņām ceļu remonta vai paplašināšanas 

laikā. 

Nr. 427 

Kalnastādiņu 

senkapi I,II 

Valsts nozīme,  

arheoloģija  

Atrašanās vieta: 

Raunas novads, 

Kalnastādiņu senkapu I aizsardzības 

nodrošināšanā arheoloģiskā 

pieminekļa vizuālās uztveramības 

nodrošināšana nav būtiska. 

Senkapiem apdraudējumu var radīt 

aršanas atsākšana, kā arī senvietai 

piegulošā ceļa remonts vai ceļa 

Kalnastādinu senkapi I nav iekļauti tūrisma 

apritē, tas arī nebūtu ieteicams, ņemot vērā 

pieminekļa specifiku, agrākos postījumus un 

vizuālo neizteiksmību.  

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības 

inspekcijā nepieciešams saskaņot aizsardzības 

zonas teritorijā plānotu saimniecisko darbību, 
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Drustu pagasts, pie 

Kalnastādiņiem 

Kalnastādiņu 

senkapi I atrodas 

zemes īpašumā 

„Kalna Stādiņi”, 

īpašniece Natālija 

Kotona (zemes 

vienības kadastra 

Nr. 42480010016); 

Kalnastādiņu 

senkapi II zemes 

īpašumā „Stādiņi”, 

īpašnieks Kārlis 

Podnieks (zemes 

vienības kadastra 

Nr. 42480010019) 

 

paplašināšanas darbi. Tāpēc šis ceļa 

posms iekļauts aizsardzības zonas 

teritorijā. Zonā iekļauta arī 

senkapiem piegulošā lauka daļa. 

 

Kalnastādiņu senkapu II tuvākā 

apkārtne un daļēji arī senkapu 

teritorija pārveidota saimnieciskās 

darbības rezultātā, nostiprinot ezera 

uzpludinājumu, izcērtot mežu un 

izveidojot piebraucamos ceļus. 

Ievērojot senvietas aizsardzības 

prasības, aizsardzības zona ietver 

Stādiņu ezera akvatoriju, lai 

nodrošinātu senkapu aizsardzību 

tādas saimnieciskās darbības 

rezultātā, kas saistīta ar 

hidroloģiskā režīma izmaiņām 

ezerā. Aizsardzības zonā ietverta arī 

senvietai piegulošā ezera krasta 

josla un daļa no reljefa pacēluma 

austrumos Kalnastādiņu senkapiem 

II. 

kas saistīta ar  zemes reljefa izmaiņām, 

piemēram, projektējot ceļa remontu vai 

paplašināšanu.  

 

Kalnastādiņu senkapus II nav ieteicams iekļaut 

tūrisma apritē gan pieminekļa specifikas, gan 

degradētās apkārtējās vides dēļ.     

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības 

inspekcijā ir jāsaskaņo saimnieciskā darbība, 

kas saistīta ar meža izstrādi, zemes darbiem vai 

iespējamām reljefa izmaiņām Stādiņu ezera 

austrumu krastā. Tāpat arī saskaņojamas 

darbības, kas var izraisīt ezera hidroloģiskā 

režīma izmaiņas pieminekļa aizsardzības zonas 

teritorijā. 

 

Nr. 428 

Mindaugu 

viduslaiku 

kapsēta I 

(Kapīni) un II 

(Bedru kalniņš)   

Vietējā nozīme 

arheoloģija  

Atrašanās vieta: 

Raunas novads, 

Drustu pagasts, pie 

Mindaugiem 

Mindaugu 

viduslaiku kapsēta 

I (Kapīni) ir zemes 

īpašumā 

„Mindaugi”, 

īpašnieks Ilmārs 

Jurdžs (zemes 

vienības kadastra 

Nr. 42480020060) 

un zemes īpašumā 

„Kalna Mindaugi”, 

īpašnieks Jānis 

Ozols (zemes 

vienības kadastra 

Nr. 4240020006) 

 

Mindaugu 

viduslaiku kapsēta 

II (Bedru kalniņš) 

Mindaugu viduslaiku kapsēta I 

(Kapīni) ierīkota apkārtnes valdošās 

augstienes virsotnē, to iezīmē liels 

pīlādzis un egle. Kapsētas centrālajā 

daļā bijis ierīkots grants karjers, kas 

tagad piegružots sadzīves 

atkritumiem. Nelielos apjomos 

karjerā joprojām ņem granti. Gan 

tas, gan arī atkritumu izgāztuve 

karjerā apdraud pieminekli un 

degradē kultūrvidi. 

Aizsardzības zonā ietvertajā 

kapsētas apkārtnē augstienes 

nogāzēs ir ganības, krūmu skupsnas 

un atsevišķas koku grupas. Pret 

visām debess pusēm ir atklāta 

ainava.  

 

Mindaugu viduslaiku kapsēta II 

(Bedru kalniņš) ierīkota nelielā 

lēzenā smilšainā paugurā. Tā 

dienvidu daļā aug liela ieva, pārējā 

paugura teritorija pamazām sāk 

aizaugt ar krūmiem un eglītēm. 

Senvieta ir labā aizsardzības 

stāvoklī. 

Aizsardzības zonā ietvertajā 

kapsētas apkārtnē ir ganības ar 

pāraugušu zāli, krūmu skupsnas un 

atsevišķas koku grupas. Pret visām 

debess pusēm ir daļēji atklāta 

Mindaugu viduslaiku kapsēta I (Kapīni) ir ļoti 

postīta ar grantskarjeru, kuru joprojām izmanto. 

Karjera vieta un kapsētas teritorija piegružota 

sadzīves atkritumiem. Kaut arī kapsēta atrodas 

gleznainā vietā, objekts pašreizējā stāvoklī nav 

vizuāli pievilcīgs un nebūtu popularizējams un 

iekļaujams tūrisma maršrutos.  

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības 

inspekcijā nepieciešams saskaņot saimniecisko 

darbību, ja tā plānota viduslaiku kapsētas 

aizsardzības zonas teritorijā. Nepieciešams 

pārtraukt grants ņemšanu, rekultivēt karjeru un 

likvidēt sadzīves atkritumu izgāztuvi. 

 

 

Mindaugu viduslaiku kapsēta II (Bedru kalniņš) 

ir labā aizsardzības stāvoklī. Tā atrodas ganību 

vidū daļēji ar krūmiem un eglītēm apaugušā 

paugurā. Apkārtējās pļavas un ganības 

pamazām pārņem krūmi, tāpēc viduslaiku 

kapsētas vizuālās uztveramības uzlabošanai 

būtu ieteicams mazināt apaugumu. Senvieta 

nebūtu īpaši akcentējama tūrisma maršrutos. 

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības 

inspekcijā nepieciešams saskaņot saimniecisko 

darbību viduslaiku kapsētas aizsardzības zonas 

teritorijā.  
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ir zemes īpašumā 

„Kalna Mindaugi”, 

īpašnieks Jānis 

Ozols (zemes 

vienības kadastra 

Nr. 4240020006) 

 

ainava, kas pamazām aizaug ar 

krūmiem. 

Nr. 429 

Oškalnu 

viduslaiku 

kapsēta 

Vietējā nozīme 

arheoloģija  

Atrašanās vieta: 

Raunas novads, 

Drustu pagasts, pie 

Oškalniem 

Zemes īpašums 

„Eridānas”, 

īpašniece Maija 

Plūme 

(zemes vienības 

kadastra Nr. 

42480020051) 

 

Oškalnu viduslaiku kapsēta vizuāli 

apkārtnē izdalās kā neliels paugurs.  

Senvieta postīta, tajā iebūvējot 

Oškalnu dzīvojamo ēku. Turpmāku 

apdraudējumu piemineklim var 

radīt ar zemes reljefa izmaiņām 

saistītas saimnieciskās aktivitātes, 

piemēram, ja notiek ēkas 

atjaunošanas darbi. Aizsardzības 

zonā ietvertajā tuvākajā apkārtnē uz 

ZR, DR un DA no senvietas ir 

atklāta ainava ar pļavām un 

nelieliem koku un krūmu puduriem.  

Uz ziemeļrietumiem ir krūmājs, 

koku puduri un izcirtums.  

Oškalnu viduslaiku kapsēta ir postīta, tajā 

iebūvējot Oškalnu dzīvojamo ēku. Pašlaik 

uzkalnā vietām redzamas ēkas pamatu paliekas 

un citas reljefa izmaiņas, tāpēc  objekts nav 

vizuāli pievilcīgs. Tāpēc tas nebūtu arī īpaši 

akcentējams tūrisma maršrutu sastādīšanā.  

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības 

inspekcijā nepieciešams saskaņot saimniecisko 

darbību, ja tā plānota viduslaiku kapsētas 

aizsardzības zonas teritorijā.  

 

Nr. 430 

Skripstu senkapi 

Vietējā nozīme 

arheoloģija  

Atrašanās vieta: 

Raunas novads, 

Drustu pagasts, pie 

Skripstiem 

Zemes īpašums 

„Lejas Skripsti”, 

īpašniece Ilze 

Kumsāre 

(zemes vienības 

kadastra Nr. 

42480020019) 

 

Pašlaik senkapus dabā iezīmē 

aizmilzušas grantsbedres, zemes 

vaļņi un koku jaunaudze. Ziemeļos, 

rietumos un dienvidos senkapu 

pauguram ir lēzenas ieplakas ar 

meliorācijas grāvjiem. Rietumos 

senvietas teritorija saplūst ar pārējo 

augstieni. 

Senkapu teritorija saimnieciski 

netiek izmantota. 

Skripstu senkapi vizuāli apkārtnē 

izdalās kā neliels, jauniem lapu un 

skuju kokiem apaudzis paugurs.  

Senkapu DA daļā saskatāmas 

aizmilzušās grantsbedres, bet 

centrālajā un ziemeļu daļā ir 

neaizbērti izrakumu laukumi un 

izmesto zemju vaļņi, kas ir 

pieminekli degradējoši elementi.  

Turpmāku apdraudējumu senkapiem var radīt 

saimnieciskās aktivitātes, piemēram, zemes 

aršana, grants ņemšanas atjaunošana. 

Aizsardzības zonā ietvertajā tuvākajā apkārtnē 

uz Z, R un D no senvietas ir krūmiem 

aizaugošas ieplakas ar meliorācijas grāvjiem. 

Pret rietumiem ir atklāta ainava ar pļavām un 

tīrumiem viegli viļņotā zemes reljefā.  

Skripstu senkapi ir postīti gan aršanas, gan 

grants ņemšanas rezultātā. Objektu degradējošs 

elements ir nesakārtotie izrakumu laukumi. 

Senvietas teritorijā strauji veidojas koku un 

krūmu apaugums. Tāpēc pašlaik objekts nav 

vizuāli pievilcīgs, un tas nebūtu arī īpaši 

akcentējams tūrisma maršrutu sastādīšanā. 

Ieteicams senvietu sakārtot. 

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības 

inspekcijā nepieciešams saskaņot iespējamo 

saimniecisko darbību, ja tāda Skripstu senkapu 

aizsardzības zonas teritorijā.  

Nr. 431 

Žvīguru 

viduslaiku 

kapsēta  

 

Vietējā nozīme 

arheoloģija 

Atrašanās vieta: 

Raunas novads, 

Žvīguru viduslaiku kapsētas 

teritorija kā arheoloģiskais 

piemineklis ar īpašām ainaviskām 

vērtībām neizceļas, galvenā 

kultūrvēsturiskā vērtība- senie 

apbedījumi- atrodas zem augsnes 

virskārtas. Apkārtnes reljefā kapsēta 

lokalizējama atsevišķi nodalītā 

uzkalnā Palsas ielas malā, uz kura 

Žvīguru viduslaiku kapsētas apkārtnes ainava 

mainījusies 20.gs. laikā, apkārtnē veicot 

būvniecību, tomēr kopumā Z, A un R daļā esošā 

apbūve  (Līvānu tipveida mājas) kapsētas 

aizsardzību neietekmē, savukārt D pusē (Palsas 

ielas pretējā pusē) atrodas ainaviski 

izteiksmīgais Krogus ezers.   

Ievērojot arheoloģiskā pieminekļa aizsardzības 

prasības, Žvīguru viduslaiku kaspētas 
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Drustu pagasts, pie 

Žvīguriem 

Zemes īpašumi: 

 „Ezerkalns”, 

Drustos 

(kadastra Nr.4248 

007 0162) 

 Ezera iela 10, 

Drustos 

(zemes vienības 

kadastra Nr. 4248 

007 0146) 

 

aug vecs osis, kas minēts kapsētas 

apsekojumu laikā. Kapsētas 

teritorijas daļēji atrodas divos 

zemes īpašumos Drustos-  zemes 

īpašumā „Ezerkalns” un daļēji 

Ezera ielā 10 . Iespējams, ka daļa 

no kapsētas uzkalna nolīdzināta, 

ierīkojot ceļu-  tagadējo Palsas ielu.  

 

Žvīguru viduslaiku kapsētas 

aizsardzības pasākumu 

nodrošināšanā arheoloģiskā 

pieminekļa vizuālās uztveramības 

nodrošināšana nav būtiskākais 

faktors. Tomēr, ņemot vērā to, ka 

Žviguru viduslaiku kapsētas 

uzkalns reljefā jau tagad ir labi 

pamanāms, aizsardzības zonas D 

robeža noteikta ietverot Palsas ielas 

ceļa nodalījumu, jo tas vienlaikus 

rada iespēju gan vizuāli uztvert 

kapsētas teritoriju no D- no Palsas 

ielas puses, gan arī nodrošināt šajā 

posmā aizsardzības pasākumus ceļa 

remontdarbu laikā. 

Žvīguru viduslaiku kapsētas 

aizsardzības apdraudējumu var radīt 

ar zemes reljefa izmaiņām saistītas 

saimnieciskās darbības-  ceļa 

rekonstrukcijas darbi u.c., kā arī 

būvniecība nepārdomāti tuvu 

kapsētas uzkalnam. 

aizsardzības zonas robežas noteiktas pa zemes 

īpašumu Ezera ielā 10 un „ Ezerkalns” kadastru 

robežām, jo minētajos īpašumos daļēji atrodas 

Žvīguru viduslaiku kapsēta, savukārt, D robeža 

vilkta pa Drustu – Gatartas ceļa (Palsas ielas) 

labo pusi, tādējādi ietverot aizsardzības zonā arī 

daļu no Palsas ielas, kas nodrošinātu kapsētas 

aizsardzības pasākumus ceļa rekonstrukcijas 

darbu laikā .  

Žvīguru viduslaiku kapsēta nav iekļauta tūrisma 

apritē un ņemot vērā tās kā arheoloģiskā 

pieminekļa specifiku, tas nebūtu arī īpaši 

akcentējams tūrisma maršrutu sastādīšanā.  

Aizsardzības zonas teritorijā kā galvenā prasība 

būtu jāievēro nepieciešamība saskaņot  

saimniecisko darbību, kas saistīta ar zemes 

reljefa izmaiņām, Valsts kultūras pieminekļu 

aizsardzības inspekcijā. Kapsētas teritorijas tiešā 

tuvumā ar zemes reljefa izmaiņām saistīti darbi 

veicami to laikā nodrošinot arheoloģisko 

uzraudzību. 

 

Nr. 6232 

Gatartas muižas 

apbūve  

Vietējā nozīme 

arhitektūra 

Gatartā, Drustu 

pagastā, Raunas 

novadā 

 

2003. gadā izstrādāta un Valsts 

kultūras pieminekļu aizsardzības 

inspekcijā ar 1.12.2003. rīkojumu 

Nr. 25 apstiprināta kultūras 

pieminekļa „Gatartas muižas 

apbūve” teritorija 8,5 ha platībā. 

Pieminekļa teritorija ietver visas 

muižas apbūves ēkas – kultūras 

pieminekļus, kā arī daļu pārējās 

apbūves. Teritorijas robežas 

pārsvarā virzītas pa dabiskiem 

orientieriem – lauku ceļiem.  

Aizsargjoslas robežas noteiktas, 

pamatojoties uz apstiprināto 

pieminekļa teritoriju. Ievērtēti skatu 

punkti un redzamības robežas gan 

virzienā no pieminekļa teritorijas uz 

apkārtējo ainavu, gan pretējā 

virzienā. Aizsardzības zonā 

ietvertas arī tās muižas apbūves 

ēkas, kas atrodas ārpus apstiprinātās 

pieminekļa teritorijas robežas. 

Pateicoties tam, ka Gatartas apbūve 20. 

gadsimtā minimāli papildināta ar muižas 

kompleksam nepiederīgām celtnēm, no kurām 

daļa jau demontētas, apbūves ansamblis 

saglabājis savu kompozicionālo vienotību. 

Ansambļa kultūrvēsturiskā kvalitāte tam 

nodrošina potenciālu nākotnē kļūt par vienu no 

vērtīgākajiem novada tūrisma objektiem. 

 

 Muižas ēkas šobrīd dažādā saglabātības 

stāvoklī, sadalītas vairākos privātīpašumos. 

Apsaimniekoto ēku pašreizējais izmantojums 

nav pretrunā ar celtņu vēsturisko funkciju. 

Draudus apbūves ansambļa oriģinālās 

substances pastāvēšanai rada vairāku īpašumu 

neapsaimniekošana. Tās dēļ atsevišķas ēkas 

nonākušas avārijas un drupu stāvoklī. 
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Nozīmīgākās skatu līnijas vērstas 

no ansambļa galvenās celtnes – pils 

– ziemeļu un austrumu virzienā. 

Ziemeļu skatu virzienu noslēdz 

īpašuma „Alus darītava” celtnes un 

meža līnija. Astrumu pusē paceļas 

augsts paugurs – Kundziņkalns, kas 

ir labi pārskatāms ne tikai no pils 

puses, bet arī citiem skatu 

punktiem. Šajās abās zonās 

perspektīvā nebūtu vēlama apbūves 

attīstība. 

Teritorija ziemeļaustrumu daļā – 

zemas pļavas, līdz ar to apbūves 

iespējas un ainavisks apdraudējums  

maz iespējams. Dienvidu-

dienvidrietumu pusē, pateicoties 

reljefam,  aizsargjoslas platums 

noteikts neliels. Lauksaimnieciskā 

darbība pieminekļa vizuālo uztveri 

neapdraud. 

Aizsargjoslas robežas daļēji virzītas 

pa dabiskiem orientieriem - ceļiem 

vai sakrīt ar zemes īpašumu 

kadastra robežām, kas  vairumā 

gadījumu sakrīt ar vizuālās uztveres 

robežām. Daļēji aizsargjoslas 

robeža veidota ar noteikta platuma 

atkāpi paralēli pieminekļa teritorijas 

robežai. 

 

27) Aizsardzības zonā ap arheoloģijas pieminekli zemes rakšanas darbu laikā paredzama 

arheoloģiskā izpēte. 

28) Kultūras pieminekļu aizsargjoslā (aizsardzības zonā) papildus Aizsargjoslu likumā 

noteiktajām prasībām: 

a) aizliegta reljefa izmaiņa (ja tā nav saistīta ar kultūrvēsturiskās ainavas 

atjaunošanu); 

b) veidot rūpnieciska rakstura apbūvi; 

c) apbūvi aizsargjoslā ap kultūras pieminekli stilistiski jāsaskaņo ar vēsturisko ēku 

kompozīciju un arhitektūru (mērogu, izvietojumu ielas vidē, būvapjomiem, siluetu, 

fasāžu dalījumu, ēku daļu formu un materiāliem, teritorijas labiekārtojumu). 
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6.1.4. Aizsargjoslas ap ūdens ņemšanas vietām 

5. tabula Aizsargjoslas ap ūdens ņemšanas vietām 

 

 

 

Urbuma adrese 

 

 

Urbu

ma 

Nr. 

Koordinātas,m 

(LKS 92 sistēma) 

Stingra 

režīma 

aizsargjosla 

 

Ķīmiskā 

aizsargjosl

a 

Bakteoroloģsk

ā  

 

 

X 

 

 

Y 

Drustu pagasts, 

Drusti 

18644 6344784,8 612501.9 10 Nav 

nepiecieša

ms 

Nav 

nepieciešams  

Drustu pagasts, 

Drusti(nr.1) 

18063 6344922.2 611985,5 10 Nav 

nepiecieša

ms 

Nav 

nepieciešams 

Drustu pagasts, 

Drusti(nr.2) 

14257 6344890 611993,0 10 Nav 

nepiecieša

ms 

Nav 

nepieciešams 

Drustu pagasts, 

Gatarta(centrs) 

18066 6342841 614475 10 Nav 

nepiecieša

ms 

Nav 

nepieciešams 

Drustu pagasts, 

Mīlakšas 

20315 6347748,0 617407,0 10 Nav 

nepiecieša

ms 

Nav 

nepieciešams 

Drustu pagasts, 

pansionāts’’Gatarta

’’ 

13259 6344612.3 617212.7 10 Nav 

nepiecieša

ms 

Nav 

nepieciešams 

Raunas pagasts, 

Rauna, Baižkalns 1 

14216 6355650.1 596102.6 10 Nav 

nepiecieša

ms 

Nav 

nepieciešams 

Raunas pagasts, 

Rauna, Baižkalns 2 

20641 6355618.8 596086.6 10 Nav 

nepiecieša

ms 

Nav 

nepieciešams 

Raunas pagasts, 

Rauna, Dārza iela 

2,Lauktehnika 

14213 6355681.3 597423.5 10 Nav 

nepiecieša

ms 

Nav 

nepieciešams 

Raunas pagasts, 

Rauna, Parka 

iela4,Galdniecība 

14212 355065.8 597555.3 10 Nav 

nepiecieša

ms 

Nav 

nepieciešams 

Raunas pagasts, 

Rauna, Skolas 2, 

Nr.1 

14959 6355120.0 597163.0 10 325 Nav 

nepieciešams 

Raunas pagasts, 

Rauna, Skolas iela 

2, Nr.2 

14960 6355087 597128 10 325 Nav 

nepieciešams 

Raunas pagasts, 

Rozes, Saules iela 12 
14968 6360922 598693 10 295 Nav 

nepieciešams 
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6.2. Ekspluatācijas aizsargjoslas 

6.2.1. Aizsargjoslas gar autoceļiem  

6.tabula. Aizsargjoslu platumi lauku apvidos gar valsts autoceļiem  

 

Nr.p.k. Autoceļš Indekss Aizsargjoslas platums (m) 

Valsts galvenie autoceļi   

1. Rīga-Sigulda-Igaunijas robeža A2 100 

Valsts reģonālie autoceļi   

2. Priekuļi-Rauna P28 60 

3. 
Rauna-Drusti-Jaunpiebalga 

P29 60,  

ciema teritorijā-30 m 

Valsts vietējie autoceļi   

4. Rauna-Mārsnēni-Ķerves V183 30 

5. Valmiera-Rauna V187 30 

6. Lembis-Drusti-Vecpiebalga V235 30 

7. Smiltene-Rauna V234 30 

8. Strīķeļi-Pāvuli-Bormaņi V297 30 

9. Cimza-Lisa V298 30 

10. Rauna-Taurene-Abrupe V299 30 

11. Drusti-Dzērbene-Skujene V300 30 

12. Abrupe-Jēči-Gatarta V303 30 

13. Liepa-Smiltene V323 30 

14.  Dūķi-Milakšas-Brinģi V337 30 

15. Rauna-Vidzemes šoseja V355 30 

Raunas novada pašvaldības autoceļu saraksts 

Nr.p.k. Autoceļa 

nosaukums 

Platums m Garums 

km 

Seguma 

veids 

Aizsargjoslas 

platums, m 

Raunas pagastā 

A grupas ceļi, kas nodrošina transportlīdzekļu satiksmi starp apdzīvotām vietām vai savieno 

apdzīvotas vietas ar valsts autoceļiem 

Mucenieki-Zvirgzdiņi-Irbītes 12 6.40 grants 30 

Kareļi-Mūri 10 1.90 grants 30 

Cēsu iela-Alejas iela 12 0.18 grants 30 

Mucenieki-Labrenči 10 0.74 grants 30 

Amatnieki-Skaistlauku ferma 8 0.19 grants 30 

Bormaņi-Vagaļi-Mūrnieki 11 5.14 grants 30 

Kapsēta -Cimza 8 0.55 asfalts 30 

Cimza-Bormaņi 8 1.32 asfalts, grants 30 

Priedes-Lejas Rozes 10 0.73 asfalts 30 

Kraujas iela-Draudzības trase 10 0.38 grants 30 
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Draudzības trase 20 8.96 grants 30 

Vības-Kauliņi 13 3.28 grants 30 

Drūģi-Rempi-Vības 12 4.26 grants 30 

Pansionāts-Drūģi 12 1.93 grants 30 

Līči-Pansionāts 12 2.88 grants 30 

Cīruļi-Atgāzas 10 3.69 grants 30 

B grupas ceļi, kas nodrošina piebraukšanu ne mazāk kā trim viensētām 

Grantes-Viesuļi 8 0.89 grants 30 

Staiduļi-Dribas 8 0.78 grants 30 

Roze-Jāņaskola 10 2.16 grants 30 

Jāņaskola-Aukškāpi 8 1.98 grants 30 

Klinči-Immuri 10 43.91 grants 30 

Lācplēši-Liepkalni-Laiviņas 8 1.63 grants 30 

Stādiņi-Andrēni 6 1.38 grants 30 

Cimza-Dravēļi 12 5.68 grants 30 

Baiduri-Rauna 6 2.67 grants 30 

Priedes-Rozespurvs 10 1.80 grants 30 

Silenieki-Ķieģeļceplis 8 4.60 grants 30 

Kauliņi-Māliņi-Kieģelnieki 9 4.26 grants 30 

Līdači-Teikmaņi 16 1.25 grants 30 

Uz Stuķiem 6 0.81 grants 30 

Pāvulkalns-Lāčplēši 8 0.77 grants 30 

Ģipšļi-Bērziņi 6 0.35 grants 30 

Raudzēni-Vāružas 8 1.61 grants 30 

Cimzieši-Precinieki 12 1.60 grants 30 

Uz Preciniekiem 8 0.17 grants 30 

C grupas ceļi, kas nodrošina piebraukšanu pie mazāk kā 3 viensētām 

Veģeri-Priedkalni 8 1.67 grants 30 

Irbītes-Vidusjaunzemi 6 0.39 grants 30 

Karēļi-Pāvuli 8 0.37 grants 30 

Vagaļi-Norveļi 8 1.24 grants 30 

Vinnesti-Tūteri 4 
0.43 grants 

30 

Baižas-Maiplaukas 4 0.67 grants 30 

Zviedrukalns-Lenču purvs 6 1.31 grants 30 

Grāveļi-Ennēni 8 0.80 grants 30 

Uz Silniekiem 10 0.24 grants 30 
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Vārūzis-Stirņi 6 0.57 grants 30 

Zaļkalni-Straumītes 8 0.80 grants 30 

Krieviņi-Zeltiņi 6 0.44 grants 30 

Krieviņi-Ķrievkalni 8 0.43 grants 30 

Vecdānieļi-Kauliņi 6 1.13 grants 30 

Uz Podzēniem 8 0.79 grants 30 

Baldes-Jaunaiskrogs 10 1.39 grants 30 

Uz Gaiķiem 8 0.51 grants 30 

Brīdegas-Kulbāsi 8 1.23 grants 30 

Uz Vagaļiem 8 0.34 grants 30 

Uz Ziedugravām 6 0.31 grants 30 

Arāji-Rempji 6 1.45 grants 30 

Uz Staburagu 8 0.58 grants 30 

Uz Stalūnām  6 0.13 grants 30 

Uz Renslavām 8 0.31 grants 30 

Vēliņi -Birzītes 6 0.30 grants 30 

Ceplis-Virši 6 0.20 Asfalts 30 

Drustu pagastā 

A grupas ceļi, kas nodrošina transportlīdzekļu satiksmi starp apdzīvotām vietām vai savieno 

apdzīvotas vietas ar valsts autoceļiem 

Mazvījumi-Apiņi-Gatarta  5.27 grants 30 

Gībēni-Ķeveri  2.15 grants 30 

Skripsti-Pipari  9.03 grants 30 

Mazvīļumi-Tulči-Ķirši-Kaldavas-

Mīlakšas 

 

7.58 grants 

30 

Mīlakšas-Brūži-Glāznieki-Dunijas-

Gatartas pansionāts 

 

9.22 grants 

30 

Priedītes-Krāčavas  0.47 Grants 30 

B grupas ceļi, kas nodrošina piebraukšanu ne mazāk kā trim viensētām 

Doles-Stādiņi-Auļukalns  4.28 grants 30 

Vecariešas-Krāmi  3.56 grants 30 

Drusti-Silnieki  1.97 grants 30 

Drusti-Iepoļi  1.50 grants 30 

Grantskalni-Mārškalni  2.52 grants 30 

Stopiņi-Jaundrusti  0.78 grants 30 

C grupas ceļi, kas nodrošina piebraukšanu pie mazāk kā 3 viensētām 

Imanti-Liepēri  1.33 grants 30 
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Vecdrusti-Ezeriņi  1.09 grants 30 

Skripsti-Rideļi  2.28 grants 30 

Briņģi-Laukāres  1.26 grants 30 

Upeslīči  0.49 grants 30 

Glāznieki-Ozolkalns  1.73 grants 30 

Avotkalns-Lībieši  1.82 grants 30 

Žagari-Upmaļi  1.42 grants 30 

Dūķi-baižas  0.69 grants 30 

Jaunzemji I  0.18 grants 30 

Viesēni-tabiņas  1.02 grants 30 

Auļukalns-Robežnieki  1.35 grants 30 

Uz Drustu staciju  0.27 bez seguma 30 

Muižnieki  0.55 grants 30 

Klintis-Lejasknīkstes  1.35 grants 30 

Kundziņkalns  0.43 grants 30 

Brūži-Sila Rieksti  1.00 grants 30 

 

Ciemu teritorijās, sarkanā līnija ir noteikta pa ceļu nodalījuma joslu 

Ielu saraksts Raunas pagastā 

Kalna iela 6 1.21 Asfalts,grants 

Krasta iela 6 0.48 grants 

Madaras iela 4 0.24 grants 

Tanīsa iela 4 0.44 grants 

Alejas iela 10 0.61 grants 

Priežu iela 6 0.11 asfalts grants 

Jaunatnes iela 6 0.70 asfalts 

Puķu iela  6 0.15 grants 

Lejas iela 6 0.22 Grants,asfalts 

Parka iela  6 0.88 asfalts 

Dzirnavu iela 6 0.12 grants 

Dārza iela 10 0.69 Asfalts,grants 

Skolas iela  8 0.39 asfalts 

Dīķa iela  12 0.61 asfalts 

Lauku iela 6 0.15 grants 

Gravas iela 4 0.15 asfalts 

Miera iela 12 0.53 grants 
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Avotu iela 6 0.30 grants 

Kraujas iela 6 0.56 Asfalta 

Saules iela 10 0.45 Asfalts 

Kalna iela-Bērnudārza kurtuve 6 0.11 asfalts 

Bērziņi-Ielejas 6 0.03 grants 

Bērziņi-Avotkalni 6 0.09 grants 

Mucenieki-Labrenči 10 0.74 grants 

Jaunā iela 6 0.65 Grants 

Ielu saraksts Drustu pagastā  

Ezera iela  0.51 asfalts,grants 

Kalna iela  0.48 grants 

Ozolu iela  1.38 asfalts,grants 

Juku iela  0.58 grants 

Meistaru iela  0.38 grants 

Dīķu iela  0.18 asfalts 

Skolas iela  1.00 asfalts,grants 

Arodu iela  0.60 grants 

Pils iela  0.70 grants 

 

Aizsargjoslās gar autoceļiem netiek noteikti papildus nosacījumi Aizsargjoslu likumā 

minētajiem aprobežojumiem. 

6.2.2. Aizsargjoslas gar elektronisko sakaru tīkliem (telekomunikāciju līnijām). 

1) Aizsargjoslu platums gar elektronisko sakaru tīkliem: 

a) gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līnijām un kabeļu kanalizāciju, elektronisko 

sakaru tīklu gaisvadu līnijām- zemes gabals un gaisa telpa elektronisko sakaru tīkla 

līnijas augstumā, ko norobežo nosacītas vertikālas virsmas elektronisko sakaru 

tīkla līnijas katrā pusē 1 m attālumā no elektronisko sakaru tīkla līnijas vai no 

kabeļu kanalizācijas ass; 

b) ap virszemes un pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju neapkalpojamiem 

pastiprināšanas un reģenerācijas punktiem, kabeļu sadales skapjiem un kastēm - 

zemes gabals un gaisa telpa elektronisko sakaru tīkla līnijas augstumā, ko 

norobežo nosacīta vertikāla virsma 1 m attālumā no pastiprināšanas punkta, kabeļu 

sadales skapja vai kabeļu sadales kastes vistālāk izvirzīto daļu projekcijas uz 

zemes virsmas. 

c) gar elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līnijām zemes gabals un gaisa telpa, ko 

norobežo nosacītas vertikālas virsmas elektronisko sakaru tīkla līnijas katrā pusē 

2,5 m attālumā no elektronisko sakaru tīkla līnijas ass. 

2) Aizsargjoslas ap elektronisko sakaru tīklu radiosakaru līniju torņiem, antenu mastiem 

un to atsaitēm veido: 
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a) ap elektronisko sakaru tīklu radiosakaru līniju torņiem un antenu mastiem zemes 

gabals un gaisa telpa torņa vai masta augstumā, ko norobežo nosacīta vertikāla 

virsma 2.5 m attālumā ārpusē no to nožogojuma.  

3) Aizsargjoslās gar elektronisko sakaru tīkliem netiek noteikti papildus nosacījumi 

Aizsargjoslu likumā minētajiem aprobežojumiem. 

6.2.3. Aizsargjoslas gar elektriskajiem tīkliem 

1) Aizsargjoslas gar elektrisko tīklu gaisvadu līnijām ciemos: Rauna, Drusti, Rozes, 

Gatarta (zemes gabals un gaisa telpa, ko norobežo nosacītas vertikālas virsmas abpus 

līnijai): 

a) ar nominālo spriegumu līdz 20 kV – 2,5 m attālumā no līnijas ass, aizsargjoslas; 

b)  ar nominālo spriegumu 20 kV līdz 110 kV – 7 m attālumā no malējiem vadiem uz 

ārpusi no līnijas; 

2) Aizsargjoslas gar elektrisko tīklu gaisvadu līnijām ārpus ciemiem (zemes gabals un 

gaisa telpa, ko norobežo nosacītas vertikālas virsmas abpus līnijai): 

a) ar nominālo spriegumu līdz 20 kV – 6,5 m attālumā no līnijas ass, aizsargjoslas; 

b)  ar nominālo spriegumu vairāk par 20 kV līdz 110 kV – 30 m attālumā no malējiem 

vadiem uz ārpusi no līnijas; 

3) Aizsargjoslas gar elektrisko tīklu kabeļu līnijām (zemes gabals un gaisa telpa, ko 

norobežo nosacītas vertikālas virsmas kabeļu līnijas) katrā pusē 1 metra attālumā no 

kabeļu līnijas ass. Ja kabelis atrodas tuvāk par 1 metru no ēkas vai būves, tad šajā 

kabeļa pusē aizsargjoslas platums ir  tikai līdz ēkas vai būves pamatiem. Aizsargjoslas. 

4) Aizsargjoslas ap elektrisko tīklu sadales iekārtām, fīderu punktiem  un transformatoru 

apakšstacijām, zemes gabals un gaisa telpa, ko norobežo nosacīta vertikāla virsma, 1 

metra attālumā ārpus šo iekārtu nožogojuma vai to vistālāk izvirzīto daļu projekcijas 

uz zemes vai citas virsmas. 

5) Elektrisko tīklu īpašniekiem un lietotājiem: 

a) jāuztur elektrolīniju trases ugunsdrošā stāvoklī; 

b) jāuztur gaisvadu elektrolīniju trases mežos šādā platumā: 

c) līdz 0,4 kilovoltu elektrolīnijām –    5,0 m, 

d) 6 līdz 20 kilovoltu elektrolīnijām –    13 m, 

e) 110 kilovoltu elektrolīnijām –    26 m, 

f) 330 kilovoltu elektrolīnijām –    54 m; 

g) jāuztur kabeļlīniju trases mežos 2,0 m platumā; 

6) jāizcērt krūmi un koki elektrolīniju trasēs, kā arī koki, kas aug ārpus trasēm un var 

krist uz vadiem vai balstiem 

7) Aizsargjoslās gar elektriskajiem tīkliem netiek noteikti papildus nosacījumi 

Aizsargjoslu likumā minētajiem aprobežojumiem. 

6.2.4. Siltumtīklu aizsargjoslas  

1) Siltumtīklu aizsargjoslu platumi: 

a) gar pazemes siltumvadiem, siltumapgādes iekārtām un būvēm (zemes gabals, kuru 

aizņem siltumvadi, iekārtas un būves, kā arī zemes gabals un gaisa telpa, ko 
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norobežo nosacītas vertikālas virsmas) 2 m attālumā katrā pusē no cauruļvada 

apvalka, kanāla, tuneļa vai citas būves ārmalas; 

b) ap virszemes siltumvadiem, sadales iekārtām un siltuma punktiem (zemes gabals, 

kuru aizņem siltumvadi, iekārtas un būves, kā arī zemes gabals un gaisa telpa, ko 

norobežo nosacītas vertikālas virsmas) 1 m attālumā katrā pusē no siltumvadu, 

iekārtu un būvju nožogojuma vai to vistālāk izvirzīto daļu projekcijas uz zemes vai 

citas virsmas. 

2) Siltumtīklu aizsargjoslās netiek noteikti papildus nosacījumi Aizsargjoslu likumā 

minētajiem aprobežojumiem. 

 6.2.5. Aizsargjoslas ap meliorācijas būvēm un ierīcēm 

1) Aizsargjoslu platumi ap valsts un koplietošanas meliorācijas būvēm un ierīcēm: 

a) 10 m attālumā no ūdensnotekas krotes ūdensnotekas abās pusēs regulētām vai 

ierīkotām ūdensnotekām l/s izmantojamās zemēs;  

b) 10 m attālumā no ūdensnotekas krotes atbērtnes pusē regulētām ūdens notekām 

(maģistrālajiem grāvjiem) meža zemēs. 

3) Aizsargjoslās ap meliorācijas būvēm un ierīcēm netiek noteikti papildus nosacījumi 

Aizsargjoslu likumā minētajiem aprobežojumiem. 

6.2.6. Aizsargjoslas gar ūdensvadu un kanalizācijas tīkliem 

1)  Aizsargjoslu platumi gar ūdensvadu  un  kanalizācijas  tīkliem:  

a) gar ūdensvadiem un kanalizācijas spiedvadiem, ja tie atrodas līdz 2 metru 

dziļumam -3 m katrā pusē no cauruļvada malas; 

b) gar pašteces kanalizācijas vadiem- 3 m katrā pusē no cauruļvada malas. 

2) Aizsargjoslās gar ūdens vadu un kanalizācijas tīkliem netiek noteikti papildus 

nosacījumi Aizsargjoslu likumā minētajiem aprobežojumiem. 

6.2.7. Aizsargjoslas ap ģeodēziskajiem punktiem 

1) Aizsargjosla ap ģeodēzisko punktu ir 1 m plata zemes josla no ģeodēziskā punkta 

konstrukcijas ārējās malas. 

2) Aizsargjoslās ap ģeodēziskajiem punktiem Raunas novada teritorijas plānojuma 

ietvaros netiek noteikti papildus nosacījumi. 

6.2.8. Aizsargjoslas ap gāzesvadu 

6.2.8.1. Ekspluatācijas aizsargjoslas 

Aizsargjoslām gar gāzes vadiem, to iekārtām un būvēm, gāzes noliktavām un krātuvēm ir šāds 

minimālais platums: 

1) gar gāzes vadiem – zemes gabals un gaisa telpa, ko norobežo nosacītas vertikālas plaknes 

katrā pusē no gāzes vada ass - gāzes vads Pleskava- IPGK DN 700 mm, Izborska-IPGK 

DN 700 mm un Vireši –Tallina DN 700 mm, virs 1,6 megapaskāliem –   15 

m; 

2) ap pretkorozijas elektroķīmiskās aizsardzības staciju KAS 6   4.m 

3) ap anoda kabeli         2.5m 

Citos gadījumos; 

a) ap kondensāta uzglabāšanas tvertnēm –      25 m, 

b) ap gāzes regulēšanas stacijām –       6 m, 

c) ap dabasgāzes kompresoru stacijām un dabasgāzes savākšanas punktiem –30 m, 

d) ap skapjveida gāzes regulēšanas punktiem un mājas regulatoriem ar gāzes ieejas 

spiedienu līdz 0,4 megapaskāliem       1,0m 
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e) ap skapjveida gāzes regulēšanas punktiem un mājas regulatoriem ar gāzes ieejas 

spiedienu vairāk par 0,4 megapaskāliem līdz 0,6 megapaskāliem – 5,0m 

f) ap atsevišķās būvēs novietotiem gāzes regulēšanas punktiem ar gāzes ieejas spiedienu 

līdz 0,6 megapaskāliem –      5,0 m, 

g) ap skapjveida gāzes regulēšanas punktiem atsevišķās būvēs novietotiem gāzes 

regulēšanas punktiem ar gāzes ieejas spiedienu līdz 0,6 megapaskāliem – 6,0m 

h) ap automobiļu dabasgāzes uzpildes kompresoru stacijām (AGUKS) – 25 m, 

i) pretkorozijas elektroķīmiskas aizsardzības iekārtu anodu zemējumam – 4,0 m  

j) ap gāzes krātuvju urbumiem –       50,0 m, 

k) ap sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes noliktavām, krātuvēm un uzpildes stacijām – 

100m, 

l) ap gāzes balonu grupu iekārtām –      10 m, 

m) ap automobiļu gāzes uzpildes stacijām (AGUS) –    10 m, 

n) ap sašķidrinātās ogļūdenražu gāzes balonu noliktavāmun tirdzniecības punktie –10 m, 

o) ap sašķidrinātās ogļūdenražu gāzes pazemes cisternu (rezervuāru) grupu iekārtām – 

          10 m, 

 (AL, 22.p.2) 

6.2.8.2. Drošības aizsargjoslas 

1)  Aizsargjoslas ap gāzes vadu Pleskava- IPGK DN 700 mm, Izborska-IPGK DN 700 mm 

un Vireši –Tallina DN 700 mm, virs 1,6 megapaskāliem- — 150 metru attālumā no 

gāzesvada ass 

2)  Aizsargjoslās ap gāzes vadiem, gāzes iekārtām un būvēm netiek noteikti papildus 

nosacījumi Aizsargjoslu likumā minētajiem aprobežojumiem. 

6.3.Sanitārās aizsargjoslas 

6.3.1. Aizsargjoslas ap kapsētām 

1) Aizsargjoslas platums ap Raunas kapsētu un Drustu kapsētu ir 300 m, no kapsētas 

teritorijas ārējās malas. 

2) Aizsargjoslā ap kapsētām netiek noteikti papildus nosacījumi Aizsargjoslu likumā 

minētajiem aprobežojumiem.  

6.3.2. Aizsargjoslas ap notekūdeņu attīrīšanas iekārtām 

1) Aizsargjoslas platums ap notekūdeņu attīrīšanas iekārtām Raunas novadā ir noteiktas 

50 m, no teritorijas robežas. 

2) Aizsargjoslās ap notekūdeņu attīrīšanas iekārtām netiek noteikti papildus nosacījumi 

Aizsargjoslu likumā minētajiem aprobežojumiem. 
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6.4.Citi aprobežojumi  

6.4.1. Tauvas joslas 

1) Tauvas joslas platums saskaņā ar Zvejniecības likumu ir: 

a) gar privāto ūdeņu krastiem- 4 m; 

b) gar pārējo ūdeņu krastiem - 10 m. 

2) Piekrastes zemes īpašniekiem ir tiesības lietot tauvas joslu, ciktāl šīs tiesības neierobežo 

Zvejniecības likums, citi likumi un normatīvie akti. 

6.5. Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas 

Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas ietver dabas pieminekļu teritorijas 10 metru rādiusā 

ap aizsargājamiem kokiem (mērot no aizsargājamā koka vainaga projekcijas ārējās malas) un 

dabiskos meža biotopus, aizsargājamos meža biotopus, aizsargājamās zonas gar ūdeņiem, 

mitrzemēm, dabas liegums ‘’Raunas Staburags’’ 

7.tabula. Aizsargājamie koki Raunas novada teritorijā 

Nr.p.k.  Suga Atrašanās vieta Apkārt-

mērs(m) 

Augstums(m) 

1. Parastais ozols Baižkalns, 140m no mājas 

starp sakņu dārziem 

5,44 28 

2 Parastais ozols Baižkalns, 70m ZA no 

mājas, aiz iebraucamā 

ceļa, kraujas augšējā malā 

4,69 25 

3. Parastais ozols Baižkalns, 100m ZA no 

mājas, pie šķūnīša 

dienvidos 

4, 40 23 

4. Parastais ozols Baižkalns, 110m ZA no 

muižas 

4,09 26 

5. Parastā liepa Baižkalns, 20m ZA no pils 4, 36 7 

6. Parastā liepa Baižkalns, muižas 

iebraucamā ceļa labajā 

pusē, 150m no Raunas 

ceļa 

3, 96 29 

7. Parastā priede Baižkalns,100m A no 

Raunas-Mūrmuižas ceļa 

pretī Baižkalna muižai 

3,5 24 

8. Parastā priede Raunas parka ZR stūrī  2,75 29 

9. Parastā priede 50 m no Raunas-Lisas 

ceļa,500m no Rozes 

muižas 

3,22 32 

10. Parastais ozols Gatarta , D no mājas, 

dārzā 

5,2 23 

11. Parastais ozols Gatarta, D no mājas dārzā 3,97 31 
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12. Parastā priede Gatarta, parka D, 

saimniecības ēkas A 

2,94 24 

 

Prasības īpaši aizsargājamajām dabas teritorijām:  

Atļauta saimnieciskā darbība, kas nav pretrunā ar MK noteikumu prasībām u.c. normatīviem, 

kas regulē saimniecisko darbību šajās teritorijās. 

6.6. Prasības detālplānojumiem 

6.6.1. Detālplānojumos apbūves noteikumos noteikto prasību ietvaros (robežās) precizē: 

1) daudzfunkcionālās (jauktas izmantošanas) teritorijās - teritorijas plānoto (atļauto) 

izmantošanu (izmantošanas) detālplānojuma teritorijā; 

2) zemes vienību un viensētu pagalmu proporcijas, izmērus un robežas, arī ielu sarkanās 

līnijas un ceļu zemes nodalījuma joslu robežas;  

3) zemes vienību apbūves blīvuma vai apbūves intensitātes un brīvās teritorijas rādītājus; 

4) būvlaides (minimālos attālumus no zemes vienības robežām līdz būvēm) un pagalmu 

teritorijas; 

5) ēku stāvu skaitu un būvju augstumu; 

6) inženiertehnisko apgādi; 

7) automašīnu novietošanu, vietējās ielas (ciemu teritorijā) un piebraucamos ceļus, 

novada ceļus, uzņēmumu ceļus un māju ceļus; 

8) visa veida aizsargjoslas. 

6.6.2. Citas prasības detālplānojuma izstrādāšanai nosaka darba uzdevumā. 

6.6.3. Šo noteikumus papildina ar spēkā esošo detālplānojumu sarakstu. Šie papildinājumi nav 

Šo noteikumu grozījumi. 

6.6.4. Ja uzsākot detālplānojuma izstrādāšanu vai detālplānojuma izstrādāšanas gaitā rodas 

nepieciešamība grozīt Šajos noteikumos noteiktās prasības, detālplānojuma 

izstrādātājs iesniedz Raunas novada domei attiecīgu ziņojumu jautājuma izlemšanai. 

Raunas novada dome pieņem lēmumu par to, vai tiek uzsākta Raunas novada 

teritorijas plānojuma grozījumu izstrādāšana. Pozitīva lēmuma gadījumā 

detālplānojums tiek izstrādāts (apstiprināts) pēc attiecīgo teritorijas plānojuma 

grozījumu stāšanās spēkā.  

 

VII nodaļa. Raunas novada teritorijas daļu atļautā izmantošana 

(funkcionālais zonējums) 
 

Raunas novada teritorijas daļas (turpmāk – teritorijas) ar atšķirīgām prasībām to apbūvei un 

cita veida izmantošanai ir noteiktas Raunas novada teritorijas plānojuma grafiskajā daļā kartēs 

“Raunas novada teritorijas pašreizējā izmantošana” un  “Raunas novada teritorijas plānotā 

(atļautā) izmantošana”. 

1) Teritorijas funkcionālais zonējums ir izstrādāts trijām ciemu teritorijām (Rauna, 

Drusti, Rozes), kā arī atsevišķām teritorijām ārpus ciema. 

2) Teritorijas plānojumā funkcionālo zonu robežas ir noteiktas atbilstoši kartogrāfiskā 

materiāla mēroga noteiktībai; 

3) Novada teritorijā, ārpus ciemiem, kur nav izstrādāts detalizēts teritorijas funkcionālais 

zonējums, teritorijas atļauto izmantošanu nosaka saskaņā ar aktualizētas topogrāfiskās 
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kartes informāciju. Pieņemot lēmumus par teritorijas atļauto izmantošanu un 

būvniecību konkrētā zemes vienībā, jāvadās no faktiskās situācijas, kas fiksēta 

aktualizētā zemes robežu plānā (zemes lietošanas veids), vai zemes vienības 

topogrāfiskajā plānā, ievērojot šo noteikumu un citu normatīvo aktu prasības 

4) Lokālplānojumos un detālplānojumos precizē funkcionālo zonu robežas, ievērojot 

skaidri izšķiramas robežas – ielas, ceļus, stigas, ūdensteces u.tml., jeb zemes īpašumu 

robežas 

5) Nosakot teritorijas funkcionālo zonējumu, ievērots princips, lai katra zemes vienība 

pēc iespējas atrastos vienā funkcionālajā zonā, izņemot gadījumus, kad zemes vienība 

ir ļoti liela, jeb tās pašreizējā izmantošana ietver vairākas atšķirīgas izmantošanas 

6) Lai tekstā un plānos attēlotu atļauto zemes, ēku un būvju izmantošanu, ir lietoti burtu, 

ciparu un krāsu apzīmējumi. Šie apzīmējumi (ar burtiem un krāsām) ir obligāti 

ievērojami un pielietojami izstrādājot lokālplānojumus un detālplānojumus. 

 

7.1. Savrupmāju dzīvojamās apbūves teritorijas  DzS 

Definīcija Savrupmāju dzīvojamās apbūves teritorijas (DzS) ir teritorijas, kas noteiktas ar 

mērķi lai nodrošinātu mājokļa funkciju ar savrupmāju apbūvei atbilstošu teritorijas 

organizāciju, apbūves struktūru, tehnisko infrastruktūru, ietverot to nepieciešamo 

pakalpojumu klāstu, kas nepieciešams pilnvērtīgu dzīves apstākļu nodrošināšanai. 

7.1.1. Savrupmāju apbūves teritorijās var izvietot atsevišķas iestādes un objektus, kas 

nepieciešami pamatfunkcijas, dzīves vides kvalitātes un labiekārtojuma nodrošināšanai 

un netraucē pamatfunkcijai, tai skaitā tirdzniecības un pakalpojumu objektus, lokāla 

rakstura publiskas iestādes, ārstniecības, veselības vai sociālās aprūpes iestādes, kā arī 

parkus, skvērus, apstādījumus, sporta un rotaļu laukumus u.tml 

7.1.2. Pamatprasības savrupmāju dzīvojamās apbūves teritoriju izmantošanai: 

8.tabula. 

Galvenais izmantošanas veids Savrupmāja (vienas vai divu ģimeņu dzīvojamās mājas),  

dvīņu māja (divas bloķētas vienas ģimenes dzīvojamās mājas), 

rindu mājas 

saimniecības ēkas un palīgbūves 

Sekundārais izmantošanas veids Atsevišķā zemes gabalā, pie maģistrālām ielām-var izvietot 

atsevišķas iestādes un objektus, kas nepieciešami pamatfunkcijas, 

dzīves vides kvalitātes un labiekārtojuma nodrošināšanai, kas 

netraucē pamatfunkcijai, tai skaitā tirdzniecības un pakalpojumu 

objektus, lokāla rakstura publiskas iestādes, ārstniecības, veselības 

vai sociālās aprūpes iestādes, pirmsskolas bērnu iestādes, kā arī 

parkus, skvērus, apstādījumus, sporta un rotaļu laukumus, 

viesnīcas viesu mājas.  

Palīgizmantošana Saimniecības ēkas, sporta būve, kā palīgizmantošana ģimenes 

vajadzībām, telpas individuālā darba vajadzībām, garāža. 

Minimālā zemes vienības 

platība 

Jaunveidojamām zemes vienībām: -1500 m
2 

dvīņu māja (katrai no) -750 m
2
 

Maksimālais apbūves blīvums 30  % 

Apbūves intensitāte - 

Minimālā brīvā teritorija 40  % 

Minimālā zemes vienības fronte  15 m, rindu mājām – 7.5 m 

Būvju maksimālais augstums  9 m 

Maksimālais ēku stāvu skaits 2 stāvi  

Būvlaide  Saskaņā ar 3.4. nodaļā noteiktajām prasībām  
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 Uz vienas zemes vienības var izvietot vienu dzīvojamo māju ar 

palīgēkām 

7.1.3. Citas prasības savrupmāju dzīvojamās apbūves teritorijās:  

1) Ēku būvniecību jaunās apbūves teritorijās atļauts uzsākt pēc ielu (ceļu) un 

inženierkomunikāciju izbūves; 

2) Prasības inženierkomunikāciju izbūvei noteiktas Šo 4.1. nodaļā; 

3) Vienā zemes vienībā atļauts būvēt vienu savrupmāju vai vienu dvīņu mājas daļu; 

4) Teritorijās ar iedibinātu būvlaidi būves izvieto uz būvlaides; 

5) Ēku un būvju fasādes krāsojums, apdares materiāli un jumta segums saskaņojams ar 

Būvvaldi vai nosakāms detālplānojumā; 

6) Jaunās apbūves teritorijās teritorijas labiekārtojuma projekts izstrādājams vienlaicīgi ar 

būvdarbu veikšanu un realizējams pirms objekta nodošanas ekspluatācijā; 

7) Piebraucamo ceļu un taciņu segumam vēlams izmantot bruģi; 

8) Objekta apkalpošanai nepieciešamās stāvvietas izvieto attiecīgā objekta teritorijā. 

7.2. Mazstāvu apbūves teritorijas DzM 

Definīcija plānojumā mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas (DzM) ir teritorijas, kas 

noteiktas, lai nodrošinātu mājokļa funkciju ar daudzdzīvokļu dzīvojamai apbūvei 

atbilstošu teritorijas organizāciju un apbūves struktūru, ietverot nepieciešamākos 

ikdienas pakalpojumus – izglītību, sadzīves pakalpojumus, tirdzniecību, publiskās 

zaļās teritorijas un brīvā laika pavadīšanas iespējas. Šo papildinošo funkciju izvēlē 

noteicošais kritērijs ir konkrētās vietas (apkaimes) iedzīvotāju ikdienas vajadzības  

7.2.1. Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijās var izvietot atsevišķas iestādes un objektus, 

kas nepieciešami pamatfunkcijas, dzīves vides kvalitātes un labiekārtojuma 

nodrošināšanai, tai skaitā tirdzniecības un pakalpojumu objektus, kultūras, izglītības un 

pārvaldes iestādes, ārstniecības, veselības vai sociālās aprūpes iestādes u.c. objektus.  

7.2.2. Pamatprasības mazstāvu dzīvojamās apbūves teritoriju izmantošanai: 

9.tabula. 

Galvenais izmantošanas veids Daudzdzīvokļu mājas, rindu māja,  

dvīņu māja (divas bloķētas ģimenes dzīvojamās mājas), 

mazstāvu daudzdzīvokļu mājas,  

savrupmāja 

Sekundārās izmantošanas veids Atsevišķā zemesgabalā pie maģistrālām ielām vai mazstāvu 

daudzdzīvokļu nama pirmajā stāvā –var izvietot atsevišķas 

iestādes un objektus, kas nepieciešami pamatfunkcijas, 

dzīves vides kvalitātes un labiekārtojuma nodrošināšanai, tai 

skaitā tirdzniecības un pakalpojumu objektus, kultūras, 

izglītības, ārstniecības, veselības vai sociālās aprūpes 

iestādes, pirmsskolas bērnu iestādi, vietējas nozīmes 

pārvaldes iestādi u.c. publiska rakstura iestādi, ja attiecīgajā 

zemes vienībā iespējams nodrošināt nepieciešamo 

autostāvvietu skaitu. 

Palīgizmantošana  Saimniecības ēka (t.sk. nojume kurināmajam, būve 

mājlopiem), dārzs, garāžas, autostāvvieta, sporta laukums, 

rotaļu laukums, inženierbūve. 

Minimālā zemes vienības platība Mazstāvu daudzdzīvokļu namiem- 75 m
2
 uz vienu dzīvokli, 

rindu mājām 300 m
2
 uz vienu mājas sekciju, dvīņu mājai uz 

vienu mājas sekciju 600 m
2
. 

 Publiskam objektam, ja to būve atsevišķā zemes vienībā 
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- atbilstoši funkcionālajai nepieciešamībai, bet ne mazāk 

kā 0,01 ha. 

Maksimālais apbūves blīvums • Daudzdzīvokļu mājas apbūvei - 60%, 

• dvīņu mājas apbūvei - 30%, 

• rindu mājas apbūvei - 35%, 

• savrupmājas apbūvei - 30%, 

• tirdzniecības un/vai pakalpojumu iestādei - 60%, 

• sporta būvēm – 20%. 

Minimālā brīvā teritorija • Daudzdzīvokļu mājas apbūvei - 40%, 

• dvīņu mājas apbūvei - 40%, 

• rindu mājas apbūvei - 35%, 

• tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektiem - 30%, 

• sporta būvēm - 20%, 

• pirmsskolas bērnu iestādēm – ne mazāk par stāvu 

kopplatību. 

Maksimālā apbūves intensitāte 120 % 

Minimālā zemes vienības fronte  Rindu mājām 7,5 metri; citos gadījumos – 20 metri 

Būvju maksimālais augstums  16 m, izņemot inženierbūvēm, kam to augstumu nosaka 

normatīvie akti 

Maksimālais ēku stāvu skaits Jaunveidojamai apbūvei ieteicami 3 pilni stāvi ar pieļaujamu 

jumta izbūvi. 

7.2.3. Citas prasības mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijās: 

1) Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijās jānodrošina labiekārtota publiskā ārtelpa - 

parki, skvēri, apstādījumi, sporta un rotaļu laukumi, auto stāvvietas u.c. objekti 

2) Ēku būvniecību jaunās apbūves teritorijās atļauts uzsākt pēc ielu (ceļu) un 

inženierkomunikāciju izbūves, ko izbūvē zemes gabala īpašnieks par saviem 

līdzekļiem; 

3) Attālums starp 2-3 stāvu dzīvojamajām mājām, izvietojot tās ar garākajām fasādēm 

vienu pretī otrai, jāpieņem ne mazāks par 15 m. Izvietojot pretī vienas ēkas garākajai 

fasādei otras ēkas gala fasādi ar dzīvojamo istabu logiem, attālums starp tām jāpieņem 

ne mazāks par 10 m. Ja tiek nodrošināta istabu nepārskatāmība no ēku logiem un 

ievērotas insolācijas un apgaismojuma normas, minētos attālumus drīkst samazināt 

4) Prasības inženierkomunikāciju izbūvei noteiktas Šo noteikumu 4.1. nodaļā; 

5) Teritorijās ar iedibinātu būvlaidi būves izvieto uz būvlaides. Citos gadījumos būvlaide 

nosaka minimālo ēkas attālumu no sarkanās līnijas; 

6) Jaubūvējamām daudzdzīvokļu mājām, to zemes gabalā, jāparedz autostāvvieta vismaz 

vienai automašīnai uz katru dzīvokli; 

7) Pie atkritumu konteineru novietnēm piekļūšanai jāparedz ceļš 3 m platumā; 

8) Jaunās apbūves teritorijās teritorijas labiekārtojuma projekts izstrādājams vienlaicīgi 

ar būvdarbu veikšanu un realizējams pirms objekta nodošanas ekspluatācijā. 

9) Atļauts mainīt pirmā stāva funkciju uz publisku izmantošanu (sabiedrisku iestādi, 

darījumu un mazumtirdzniecības objektu), jaunais izmantošanas veids nedrīkst radīt 

traucējumus dzīvojamās ēkas iedzīvotājiem. 

10) Galvenās ieejas publiskas izmantošanas telpās ierīko no ielas puses, ieejas mezglus 

(ēkas fasādes apdari, logus, durvis, ieejas kāpnes, nojumes virs ieejas durvīm, 

izkārtnes un citus vides dizaina elementus) veido vienotā stilā; fasādes un ieejas 

mezgla risinājumam izstrādā skiču projektu (fasādes projektu). Ēkas daļas pārbūves 

projektā ietilpst ārtelpas labiekārtojuma projekts. 



Raunas novada teritorijas plānojums 2012.-2024. gadam 

II sējums. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 

71 

Raunas novada dome, 2012. 

11) Sabiedriska vai darījumu objekta apkalpošanai nepieciešamās stāvvietas izvieto 

attiecīgā objekta teritorijā. 

7.3. Sabiedriskās apbūves teritorijas S 

Definīcija Sabiedriskās apbūves teritorijas ir teritorijas, kas plānojumā noteiktas ar mērķi lai 

nodrošinātu gan komerciālu, gan nekomerciālu publiska rakstura iestāžu un objektu 

izvietošanai un funkcionēšanai atbilstošu teritorijas organizāciju, apbūves struktūru un 

transporta infrastruktūru: 

7.3.1. Pamatprasības izglītības, kultūras un sporta objektu apbūves teritoriju izmantošanai: 

10.tabula. 

Primārais izmantošanas veids Valsts un pašvaldības pārvaldes iestādes; 

Kultūras, izglītības, zinātnes un reliģijas iestādes; 

Veselības aprūpes un sociālās aprūpes iestādes; 

Sporta būve, masu izklaides un atpūtas pakalpojumu 

objekti; 

Parki, skvēri, apstādījumi, ielas, ceļi, laukumi, 

autostāvvietas,  inženiertehniskās apgādes tīkli un objekti, 

Komerciāla rakstura iestādi- viesnīcu, biroju u.tml. 

Mazumtirdzniecības un pakalpojumu objekts arki, skvēri, apstādījumi 

Sekundārais izmantošanas veids Tirdzniecības vai sadzīves pakalpojumu objekts. 

Palīgizmantošana Dzīvoklis, saimniecības ēka, garāža, autostāvvieta. 

Minimālā zemes vienības platība 1500 m
2
 

Maksimālais apbūves blīvums 30 % 

Apbūves intensitāte 60 līdz 150 %, atbilstoši funkcionālajai nepieciešamībai 

(precizē būvobjekta ģenerālplānā vai detālplānojumā) 

Minimālā brīvā teritorija 40 %, bet pirmsskolas bērnu iestādes zemes vienības 

brīvajai teritorijai jābūt ne mazākai par šīs iestādes stāvu 

kopējo platību 

Minimālā zemes vienības fronte  15 m 

Būvju maksimālais augstums  12 m, būvju augstumu iespējams palielināt līdz 15 m, ja tas 

pamatots detālplānojumā 

Maksimālais ēku stāvu skaits 3 stāvi 

7.3.2. Citas prasības Publiskās apbūves teritorijās: 

1) Publiskās apbūves teritorijās nodrošina pietiekošu publisko ārtelpu nomenklatūru ar 

augstu labiekārtojuma līmeni (laukumus, parkus, dārzus, krastmalas, promenādes u.c.) 

2) Aizliegts nožogot teritorijas, izņemot būves, kam to nosaka būvnormatīvi vai 

teritorijas labiekārtojuma projektā paredzēts dekoratīvs žogs ne augstāks par 1 m. 

3) Objekta apkalpošanai nepieciešamās stāvvietas izvieto attiecīgā objekta teritorijā. 

7.4.  Jauktas centru apbūves teritorijas 

Definīcija plānojumā jauktas centru apbūves teritorijas paredz daudzveidīgu izmantošanu, kas 

ietver savstarpēji saderīgas funkcijas – mājokli, publisko un komerciālo funkciju, 

izvirzot pēc iespējas elastīgus attīstības nosacījumus.  

7.4.1.Pamatprasības jauktas centru apbūves teritoriju izmantošanai: 

11.tabula. 
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Primārais izmantošanas veids Savrupmāju (vienas ģimenes dzīvojamo māja) 

Dvīņu māju (divu ģimeņu dzīvojamā māja); 

Mazstāvu daudzdzīvokļu nams, rindu māja,  

Valsts vai pašvaldības pārvaldes iestāde; 

Izglītības, kultūras, zinātnes un reliģijas iestādi; 

Veselības aprūpes, sociālās aprūpes iestādi; 

Sporta būvi, masu izklaides  un atpūtas pasākumu objektu; 

Darījumu un komerciāla rakstura iestāde,; 

 Mazumtirdzniecības un pakalpojumu objektu; 

Sekundārais izmantošanas veids Nelielus ražošanas uzņēmumus vai darbnīcas, kas nerada 

piesārņojumu, daudzdzīvokļu dzīvojamā māja, 

Zemesgabalos pie maģistrālajām ielām, ja to pamato ar 

detālplānojumu –degvielas uzpildes stacija 

Palīgizmantošana Dzīvoklis, saimniecības ēka, garāža. 

Minimālā jaunveidojamā zemes 

vienības platība 

Atbilstoši funkcionālajai nepieciešamībai,  

Maksimālais apbūves blīvums 30 % 

Apbūves intensitāte 60 - 150% 

Minimālā brīvā teritorija 40%, %, bet pirmsskolas bērnu iestādes zemes vienības 

brīvajai teritorijai jābūt ne mazākai par šīs iestādes stāvu 

kopējo platību. 

Minimālā zemes vienības fronte  15 m 

Būvju maksimālais augstums  12 m, būvju augstumu iespējams palielināt līdz 15 m, ja tas 

pamatots detālplānojumā 

Maksimālais ēku stāvu skaits 5 stāvi 

7.4.2. Citas prasības jauktas centru apbūves teritorijās: 

1) Jauktās centru apbūves teritorijās var izvietot atsevišķus objektus, kas saistīti ar 

daudzfunkcionālu teritorijas izmantošanu un vides kvalitātes nodrošināšanu, tai skaitā 

nelielus ražošanas uzņēmumus vai darbnīcas, kas nerada piesārņojumu un netraucē 

transportu; auto stāvlaukumus, stāvparkus, garāžas, degvielas uzpildes stacijas; 

2) Jauktās centru apbūves teritorijās jānodrošina labiekārtotas publiskās ārtelpas 

teritorijas un objekti; 

3) Apbūves parametrus un citas prasības var precizēt lokālplānojumā, detālplānojumā vai 

Plānošanas un arhitektūras uzdevumā, atkarībā no katra plānojamā objekta vai 

teritorijas specifikas 

4) Jaunās apbūves teritorijās teritorijas labiekārtojuma projekts izstrādājams vienlaicīgi 

ar būvdarbu veikšanu un realizējams pirms objekta nodošanas ekspluatācijā. 

5) Aizliegts nožogot teritorijas, izņemot būves, kam to nosaka būvnormatīvi vai 

teritorijas labiekārtojuma projektā paredzēts dekoratīvs žogs ne augstāks par 1 m. 

6) Objekta apkalpošanai nepieciešamās stāvvietas izvieto attiecīgā objekta teritorijā. 

7.5.  Rūpniecības apbūves teritorijas 

Definīcija Plānojumā rūpniecības apbūves teritorija (R) nozīmē izbūves teritoriju, lai 

nodrošinātu rūpniecības uzņēmumu darbībai un attīstībai nepieciešamo teritorijas 

organizāciju, inženiertehnisko apgādi un transporta infrastruktūru, kā arī lai mazinātu 

varbūtējo negatīvo ietekmi uz citām teritorijām, kur galvenais zemes un būvju 

izmantošanas veids ciemos un lauku teritorijās ir ražošana, kā arī dažāda rakstura ar 
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ražošanu saistītas darījumu iestādes, bet lauku teritorijā lauksaimnieciskās ražošanas 

(graudkopības, lopkopības u.c.) objekti 

7.5.1. Pamatprasības Rūpniecības apbūves teritoriju izmantošanai: 

12.tabula. 

Primārais izmantošanas veids vispārīgās rūpniecības uzņēmums,  

vieglās rūpniecības uzņēmums,  

lauksaimniecības produkcijas pārstrādes uzņēmumu 

pārtikas ražošanas uzņēmumu 

kokapstrādes uzņēmumu 

transporta uzņēmumu 

ferma, 

komunālās saimniecības uzņēmumu 

vairumtirdzniecības vai mazumtirdzniecības objektu 

Degvielas uzpildes stacija 

atkritumu šķirošanas un pārkraušanas punktu, 

kompostēšanas laukumu 

Energoapgādes uzņēmumus 

Sekundārais izmantošanas veids Dzīvojamā ēka, sporta būve, veikals. 

Minimālā zemes vienības platība Minimālo zemes platību nosaka atkarībā no konkrētā 

objekta, atbilstoši funkcionālajai nepieciešamībai 

Maksimālais apbūves blīvums 60% 

Minimālā brīvā teritorija Nosaka detālplānojumā vai lokālplānojumā, atbilstoši 

konkrētajai situācijai 

Būvju maksimālais augstums  Nosaka Plānošanas arhitektūras uzdevumā, ja tas nav 

noteikts lokālplānojumā vai detālplānojumā 

Maksimālais ēku stāvu skaits  

7.5.2. Citas prasības Rūpniecības apbūves teritoriju izmantošanai: 

1) Rūpniecības teritorijās var izvietot objektus, kas saistīti ar uzņēmējdarbībai 

nepieciešamās vides nodrošināšanu, tai skaitā industriālos un tehnoloģiskos parkus, 

birojus, tehniskās apkopes stacijas, degvielas uzpildes stacijas; garāžas, transporta 

parkus, ugunsdzēsēju depo, transporta līdzekļu stāvlaukumus, stāvparkus, 

energoapgādes uzņēmumus, atkritumu šķirošanas un pārkraušanas stacijas, 

kompostēšanas laukumus u.tml 

2) Rūpniecības teritorijās, kā papildizmantošanu, var izvietot pamatfunkcijas 

nodrošināšanai nepieciešamās pārvaldes iestādes  

3) Starp rūpniecības un dzīvojamās apbūves teritorijām paredz buferzonu un atbilstoši 

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

teritorijām 

4) Veicot jebkādu saimniecisku darbību un uzsākot jaunu būvniecību ir jāparedz 

pasākumi visa veida potenciālā piesārņojuma novēršanai, vides atveseļošanai, ieskaitot 

pasākumus ainavas degradācijas novēršanai. 

5) Rūpniecības apbūvē nav pieļaujama pašreizējo objektu rekonstrukcija un jaunu 

objektu būvniecība bez reģionālās vides pārvaldes tehnisko noteikumu saņemšanas un 

kas var būtiski ietekmēt vides kvalitāti; 
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6) Rūpniecības uzņēmumos tehniskām vajadzībām aizliegts izmantot dzeramo ūdeni no 

centralizētās ūdensapgādes sistēmas, ja tādējādi tiek traucēta normāla dzeramā ūdens 

padeve pārējiem patērētājiem, un ja šādai darbībai atļauju nav devusi novada dome 

7.6. Tehniskās apbūves teritorijas T 

Definīcija Plānojumā tehniskās apbūves teritorijas (T) noteiktas, ciemos un lauku teritorijās, 

lai nodrošinātu inženiertehniskās apgādes tīklu un objektu izbūvei, uzturēšanai, 

funkcionēšanai un attīstībai nepieciešamo teritorijas organizāciju un transporta 

infrastruktūru. 

7.6.1. Pamatprasības tehniskās apbūves teritoriju izmantošanai: 

13.tabula. 

Primārais izmantošanas veids Visas veida inženiertehniskās apgādes objektus un tīklus; 

Notekūdeņu attīrīšanas ietaises; atkritumu šķirošanas un 

pārkraušanas punktu, kompostēšanas laukumu; 

Noliktavas, darbnīcas, garāžas, transporta stāvlaukumus; 

Ugunsdzēsēju depo; 

Transporta uzņēmumu; 

Tehniskās apkopes staciju; 

Degvielas uzpildes staciju (DUS), gāzes uzpildes staciju 

(AGUK); 

Energoapgādes uzņēmumu; 

Komunālās saimniecības uzņēmumu; 

Industriālo vai tehnoloģisko parku;Vvairumtirdzniecības 

vai mazumtirdzniecības objektu; 

Sekundārais izmantošanas veids Autoservisa pakalpojumu objekts, ilglaicīgas uzturēšanās auto 

stāvlaukums, lietotu auto tirdzniecības vietas, darījumu 

iestāde, mazumtirdzniecības un pakalpojumu objekts, 

ārpustelpas uzglabāšana 

Minimālā jaunveidojamā zemes 

vienības platība 
Atbilstoši funkcionālajai nepieciešamībai, ņemot vērā 

aizsargjoslas. Lineāro būvju (vadu, kabeļu, kanalizācijas vadu) 

teritorijas nosaka atbilstoši attiecīgo būvju aizsargjoslu 

platumam.  

Maksimālais apbūves blīvums Nosaka Plānošanas arhitektūras uzdevumā  atbilstoši 

funkcionālajai nepieciešamībai un normatīvo aktu prasībām 

Apbūves intensitāte Nosaka Plānošanas arhitektūras uzdevumā  atbilstoši 

funkcionālajai nepieciešamībai un normatīvo aktu prasībām 

Minimālā brīvā teritorija Nosaka Plānošanas arhitektūras uzdevumā  atbilstoši 

funkcionālajai nepieciešamībai un normatīvo aktu prasībām 

Būvju maksimālais augstums  Nosaka Plānošanas arhitektūras uzdevumā  atbilstoši 

funkcionālajai nepieciešamībai un normatīvo aktu prasībām 

 

7.6.2. Citas prasības Tehniskās apbūves teritorijām:  

1) Tehniskās apbūves teritorijās, kā papildizmantošanu, var izvietot pamatfunkcijas 

nodrošināšanai nepieciešamās pārvaldes iestādes 

2) Jānodrošina teritoriju apsaimniekošana saskaņā ar objekta specifiku. 

3) Aizsargjoslu (aizsargjoslas) iekļauj funkcionāli nepieciešamajā uzņēmuma teritorijā. 

4) Lineāro būvju (vadu, kabeļu, kanalizācijas) teritorijas nosaka, atbilstoši attiecīgo 

aizsargjoslu platumam, citām būvēm nepieciešamās teritorijas nosaka, atbilstoši 

funkcionālajai nepieciešamībai, ņemot vērā aizsargjoslas. 
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5) Pie ielām un ceļiem izvietotu iekārtu un ēku teritorijās priekšpagalmā un ārējā 

sānpagalmā aizliegti atklāti uzglabāšanas laukumi. 

6) Vismaz 5 % no zemes vienības platības jāparedz apstādījumiem. 

7) Inženiertehniskās infrastruktūras (vadu, kabeļu, kanalizācijas) teritorijas nosaka, 

atbilstoši attiecīgo aizsargjoslu platumam. Citām būvēm nepieciešamās teritorijas 

nosaka, atbilstoši funkcionālajai nepieciešamībai, ņemot vērā aizsargjoslas. 

8) Ārpus inženiertehniskās infrastruktūras teritorijām, ja nepieciešams, būvju 

izvietojumu, aizsargjoslas, pasākumus aizsardzībai pret trokšņiem un cita veida 

piesārņojumu un citas prasības nosaka detālplānojumā. 

9) Veicot darbus elektroapgādes līniju tuvumā, kuros paredzēts izmantot celšanas 

mehānismus, ja tie notiek tuvāk par 30 metriem no EPL vadiem, jāparedz darbu 

veikšanas projekta izstrādāšana. 

10) Veicot būvdarbus, mežistrādi u.tml. darbus vidsprieguma (20 kV) un zemsprieguma 

(0,4 kV) EPL tuvumā, tie jāsaskaņo ar VAS “Latvenergo” filiāli Ziemeļu elektriskie 

tīkli. 

11) Minimālie attālumi no ēkām, būvēm un citām komunikācijām līdz EPL  vadiem, 

balstiem un kabeļiem noteikti “Elektroietaišu ierīkošanas noteikumos” un ir atkarīgi 

no konkrētās būvniecības ieceres- būves veida. 
12) Ja nepieciešams, pašvaldība lokālplānojumā vai detālplānojumā var noteikt vēl citas 

prasības 

7.7.  Transporta infrastruktūras teritorijas Tr 

Definīcija-Plānojumā Transporta infrastruktūras teritorijas (Tr) noteiktas, ciemos un lauku 

teritorijās, lai nodrošinātu transporta infrastruktūras tīklu un objektu izbūvei, 

uzturēšanai un funkcionēšanai atbilstošu teritorijas organizāciju un inženiertehnisko 

nodrošinājumu. 

  Transporta infrastruktūras teritorijās var izvietot objektus un uzņēmumus, kas 

saistīti pamatfunkcijas nodrošināšanu, tai skaitā ostas, lidostas, depo, stacijas, autoostas, 

garāžas, loģistikas objektus, transporta stāvlaukumus, stāvparkus, DUS, 

remontdarbnīcas, kā arī tirdzniecības un pakalpojumu iestādes. 

7.7.1. Pamatprasības Transporta infrastruktūras teritoriju izmantošanai: 

14.tabula. 

Primārais izmantošanas veids ceļi, gājēju un velosipēdistu ceļi 

Sekundārais izmantošanas veids Tilti, inženiertehniskie komunikācijas koridori, sabiedriskā 

transporta pieturas, atklātās autostāvvietas.  

Palīgizmantošana Ar primāro izmantošanu saistītā apbūve  transporta apkalpes 

un citi pakalpojumu sfēras objekti. 

7.7.2. Citas prasības Transporta infrastruktūras teritorijām: 

1) Prasības ceļu ierīkošanai un uzturēšanai: 

a) pašvaldības dienesti uztur kārtībā pašvaldības ceļus un laukumu brauktuves, kā arī 

novada kopējo lietus ūdens kanalizācijas sistēmu; 

b) ceļus un ceļu pārejas projektē un izbūvē tā, lai nodrošinātu vides pieejamību 

cilvēkiem ar īpašām vajadzībām; 

c) visiem ceļiem un ceļu krustojumiem ciemu centru teritorijās ierīko ceļu un 

krustojumu apgaismojumu; 
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d) attālumus starp sarkanajām līnijām ciemu teritorijās nosaka saskaņā ar normatīvo 

aktu prasībām, par pamatu jāņem šādi novada ceļu zemes nodalījuma joslu 

platumi 12 – 16 m; 

e) inženierkomunikāciju līnijbūves izvieto starp brauktuvi un sarkano līniju; 

f) jaunu ceļu, ielu, gājēju celiņu vai veloceliņu izbūvei izstrādā tehnisko projektu, ja 

nepieciešams –-detālplānojumu; 

2) ielu tirdzniecība atļauta tikai attiecīgi šim nolūkam paredzētajās vietās pēc 

tirdzniecības atļaujas saņemšanas novada padomē. 

3) Plānojot jaunas vai rekonstruējot koplietošanas piebrauktuves un ceļus, tos noslēdz ar 

apgriešanās laukumu, ja piebrauktuve vai ceļš veido strupceļu. Strupceļa garums 

nedrīkst pārsniegt 150 m. Apgriešanās laukumi nav izmantojami autostāvvietām. 

4) Pieļaujams ierīkot velosipēdu joslas ceļu brauktuvju malās, atdalot tās ar dubultlīnijas 

marķējumu. Joslas platumam jābūt ne mazākam par 1,2 m transporta plūsmas kustības 

virzienā un ne mazākam par 1,5 m – pretējā virzienā.  

5) Plānojot jaunas vai rekonstruējot esošās  piebrauktuves un caurbrauktuves ēkās viena 

no otras jāizvieto ne tālāk par 300 m, bet apbūves gadījumā pa perimetru – ne tālāk par 

180 m. 

6) Piebrauktuvju un caurbrauktuvju pieslēgums pie ceļu brauktuvēm pieļaujams ne tuvāk 

par 50 m no krustojuma.  

7) Valsts autoceļi tiek būvēti, remontēti un uzturēti par valsts līdzekļiem. Valsts 

dienestiem jāierīko, jāremontē un jāuztur kārtībā arī caurtekas zem valsts autoceļiem. 

8) Valsts autoceļu zemes nodalījuma joslas zemes ir valsts ceļu dienesta lietojumā. Šajās 

ceļu zemes nodalījuma joslās ir aizliegts veikt jebkādus darbus bez valsts ceļu dienesta 

atļaujas. 

9) Apbūvi plāno tādā attālumā no valsts un pašvaldības autoceļiem, kas neprasa 

tehniskus risinājumus tās aizsardzībai pret autotransporta radīto troksni un izplūdes 

gāzēm. 

10) Uzņēmumu un māju ceļiem zemes nodalījuma josla ir ceļa zemes klātnes platumā. 

11) Autoceļu aizsargjoslas zemes paliek zemju lietotāju rīcībā un tiek izmantotas, 

ievērojot Aizsargjoslu likuma noteikumus. Darbības autoceļu aizsargjoslās jāsaskaņo 

ar valsts ceļu dienestu. 

12) Izmantojot vai apbūvējot jebkuru zemesgabalu, kas piekļaujas satiksmes 

(autosatiksmes) ceļiem, ievēro normatīvajos aktos noteikto pārredzamības zonu, ko 

nedrīkst apbūvēt (prasības satiksmes kustības drošības nodrošināšanai). 

7.8.  Lauku teritorijas L 

Definīcija: Pašvaldības plānojumā lauku teritorijas (L) nosaka gan ciemos, gan ārpus 

ciemiem  lai nodrošinātu tradicionālo apdzīvojuma (viensētu) struktūru, 

lauksaimniecības zemes, kā resursa, racionālu un daudzveidīgu izmantošanu visa 

veida lauksaimnieciskajai darbībai un ar to saistītajiem pakalpojumiem. 

7.8.1. Lauku teritorijas ietver lauksaimniecībā izmantojamo zemi, ganības, pļavas, atmatas, 

sakņu un augļu dārzus, viensētu apbūvi gan pastāvīgo mājokļu, gan brīvdienu māju 

(otro māju) statusā, kā arī lauksaimnieciskās ražošanas objektus un uzņēmumus un ar 

tiem saistīto infrastruktūru 

7.8.2. Lauku teritorijās galvenais zemes, ēku un būvju izmantošanas veids ir daudzveidīga 

lauksaimnieciskā darbība - augkopība, lopkopība, dārzeņkopība, dārzkopība, 
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biškopība, dīķsaimniecība un ar to saistītie pakalpojumi - lauku tūrisms, 

lauksaimniecības produkcijas pārstrāde, amatniecība. 

7.8.3. Lauku teritorijās var izvietot pamatfunkcijas nodrošināšanai nepieciešamos 

ražošanas objektus, tai skaitā lauksaimniecības un lopkopības produkcijas pārstrādes 

uzņēmumus, kokapstrādes uzņēmumus, ražošanas uzņēmumus, tirdzniecības un 

pakalpojumu objektus, reliģiskos, kultūras, sporta, tūrisma un rekreācijas objektus 

(t.sk. golfa laukumu, slēpošanas trasi, moto trasi u.c.) kā arī atsevišķas publiskās 

iestādes un komerciestādes.  

7.8.4. Lauku teritorijās var izvietot transporta infrastruktūras un loģistikas objektus, 

noliktavas, garāžas, darbnīcas, servisa uzņēmumus, inženierapgādes tīklus un objektus 

kapsētas, zivju dīķus. 

7.8.5. Lauku teritorijās var izvietot rūpniecības uzņēmumus, industriālos parkus, 

tehnoloģiskos un zinātnes parkus, atkritumu reģenerācijas un apglabāšanas iekārtas 

(atkritumu pārstrādes iekārtas, atkritumu sadedzināšanas iekārtas, atkritumu 

poligonus) prioritāri izmantojot pamestās, neizmantotās ražotnes, mehāniskās 

darbnīcas, fermas un citus neapsaimniekotus objektus. Ja šo objektu aizņemtā platība 

pārsniedz 1 ha, jāizstrādā lokālplānojums, kurā atbilstoši nosaka citu zonējumu. 

7.8.6. Lauku teritorijās normatīvo aktu noteiktajā kārtībā var ierīkot derīgo izrakteņu 

ieguves vietas (karjerus), izņemot teritorijas, kur tas nav atļauts. Ja tiek paredzēta arī 

derīgo izrakteņu pārstrāde un produkcijas ražošana, jāizstrādā lokālplānojums, kurā šai 

teritorijai nosaka citu zonējumu - Rūpniecības teritorija R. 

7.8.7. Paredzot lauksaimniecības zemju apmežošanu, ir jāizvērtē ainaviskie un ekoloģiskie 

aspekti. Nav atļauta apmežošana ap kultūrvēsturiskajiem pieminekļiem un novada 

nozīmes objektiem, ja rezultātā tiek aizsegti nozīmīgi skatu punkti vai būtiski mainīts 

kultūrainavas raksturs. 

7.8.8. Atbilstoši pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģijai, pašvaldība lokālplānojumā, 

detālplānojumā var noteikt teritorijas ar īpašām prasībām vai ierobežojumiem 

konkrētiem uzņēmējdarbības veidiem, kā arī uzņēmumu, (vēja elektrostaciju, 

lopkopības kompleksu u.c.) lielumam, to minimāliem attālumiem līdz apdzīvotajām 

vietām un citus nosacījumus 

7.8.9. Minimālā jaunveidojamā zemes gabala platība lauku teritorijās ir 1 ha. Minimālās 

zemes gabala platība neattiecas uz zemes vienībām, kas nepieciešamas esošu ēku un 

būvju apsaimniekošanai, kopīpašuma sadalīšanai. 

7.8.10. Zemes vienības maksimālais apbūves blīvums nosakāms katrā atsevišķā gadījumā, 

atkarībā no plānotās darbības. 

7.8.11. Uz vienas zemes vienības var izvietot 2 individuālās dzīvojamās mājas ar 

nepieciešamajām palīgēkām ar nosacījumu, ka zemes vienību nepieciešamības 

gadījumā ir iespējams sadalīt.  

7.8.12. Maksimālais stāvu skaits dzīvojamām un publiskām ēkām – 2 stāvi ar bēniņu izbūvi. 

7.8.13. Pašvaldība lokālplānojumā vai detālplānojumā var noteikt īpašas prasības konkrētām 

lauku teritorijām (piemēram, ainaviski vērtīgajām teritorijām u.c.) 

7.8.14. Atbilstoši pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģijai, pašvaldība lokālplānojumā, 

detālplānojumā var noteikt teritorijas ar īpašām prasībām vai ierobežojumiem 

konkrētiem uzņēmējdarbības veidiem, kā arī uzņēmumu, (vēja elektrostaciju, 

lopkopības kompleksu u.c.) lielumam, to minimāliem attālumiem līdz apdzīvotajām 

vietām un citus nosacījumus 



Raunas novada teritorijas plānojums 2012.-2024. gadam 

II sējums. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 

78 

Raunas novada dome, 2012. 

7.8.15. Īpašniekiem vai apsaimniekotājiem jāizved nepieciešamā meliorācijas sistēmu 

meliorēto lauksaimniecības zemju tīkla un būvju regulāra kopšana, remonts un 

rekonstrukcija.  

1) Jebkura ar meliorētām zemēm saistīta pārveides darbība saskaņojama Lauku 

atbalsta dienesta  reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē. 

2) Zemes īpašnieki un nomātāji nedrīkst pieļaut augsnes auglības samazināšanos; 

3) Nav atļauta apbūve vai saimnieciskā darbība, kas rada būtisku piesārņojumu. 

7.9.  Mežu teritorijas 

Definīcija: Pašvaldības plānojumā mežu teritorijas nosaka, lai nodrošinātu apstākļus meža 

galveno funkciju - mežsaimnieciskās darbības, rekreācijas un dabas aizsardzības īstenošanai.. 

7.9.1. Mežu teritorijās ietilpst meži, krūmāji, jaunaudzes, izcirtumi, mežā esošie klajumi un 

lauces, purvi (līdz 10 ha,) nelieli ūdens objekti (līdz 1 ha), kā arī meža infrastruktūra – 

meliorācijas sistēmas, meža ceļi, ar mežsaimniecisko darbību, medību saimniecību un 

tūrismu saistītie objekti 

7.9.2. Mežu teritorijās galvenais zemes izmantošanas veids ir mežsaimniecība 

7.9.3. Mežu teritorijās var izvietot meža infrastruktūru, tai skaitā transporta infrastruktūras 

objektus, inženierapgādes tīklus un objektus, meliorācijas sistēmas, pamatfunkcijas 

nodrošināšanai nepieciešamos ražošanas objektus, pārvaldes iestādes, ar sportu un 

rekreāciju saistītus objektus (dabas takas, skatu torņus, slēpošanas trases u.c.). 

7.9.4. Normatīvo aktu noteiktajā kārtībā mežu teritorijās var atmežot meža platību ar 

mežsaimniecību nesaistītam darbībām - būvniecībai, derīgo izrakteņu ieguvei, kapsētu 

ierīkošanai, lauksaimniecībā izmantojamās zemes ierīkošanai, īpaši aizsargājamo 

biotopu atjaunošanai 

7.9.5. Mežu teritorijās jaunveidojamās zemes vienības minimālā platība ir 2 ha, izņemot 

gadījumus, kas tas nepieciešams meža infrastruktūras objekta būvniecībai vai robežu 

pārkārtošanai 

7.9.6. Citas prasības mežu teritorijās: 

1) Teritoriju izmantošanu nosaka attiecīgie normatīvie akti, individuālie mežierīcības 

projekti. 

2) Meža zemes transformēt citā izmantošanas veidā var tikai ar ikreizēju Valsts meža 

dienesta izsniegtu atļauju. 

3) Atļauju izsniegšana būvniecībai zemes vienībās, kuras atrodas valsts mežu fonda 

zemēs, iespējama tikai izņēmuma gadījumā, likumdošanas noteiktajā kārtībā, tikai 

teritorijās, kuras nav noteiktas kā īpaši aizsargājamie meža iecirkņi. 

4) Izstrādājot labiekārtošanas projektu un saskaņojot ar Valsts meža dienestu ( valsts 

mežu zemju platībās saskaņojot ar VAS “Latvijas valsts meži”), atļauta mežaparku, 

parku vai citādu labiekārtotu koplietošanas teritoriju izveide. 

7.10. Ūdeņu (ūdenstilpju, ūdensteču) teritorijas U 

Definīcija: Ūdeņu teritorijas (U) nosaka ciemos un lauku teritorijās, lai izplānotu un 

nodrošinātu racionālu un ilgtspējīgu ūdeņu resursu izmantošanu saimnieciskai darbībai, 

transportam, rekreācijai un dabas aizsardzībai 

7.10.1. Ūdeņu teritorijās ieskaita virszemes ūdensobjektus – upes, kuru garums lielāks par 

10 km, ezerus un mākslīgi veidotās ūdenskrātuves, kuru platība lielāka par 1 ha lauku 

teritorijās, bet pilsētās un ciemos ar platību virs 0,1 ha 
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7.10.2. Ūdeņu teritorijas var izmantot zivsaimniecībai, zvejniecībai, ūdenstransportam, 

sportam, tūrismam, rekreācijai, enerģētikai un ar tiem saistīto objektu (ostas, bākas, 

jahtu un laivu piestātnes, pārceltuves u.c.) izbūvei, kā arī inženiertīklu izvietošanai 

7.10.3. Ūdeņu teritorijās atļauta derīgo izrakteņu (sapropeļa, smilts u.c.) iegūšana atbilstoši 

normatīvo aktu prasībām, kā arī darbības, kas saistītas ar attiecīgā ūdensobjekta 

apsaimniekošanu, izmantošanu un aizsardzību 

7.10.4. Citas prasības ūdeņu (ūdenstilpju, ūdensteču) teritorijām: 

1) Lokālplānojumos un detālplānojumos jāparedz brīva gājēju piekļūšana publiskajiem 

un valstij piederošajiem ūdeņiem līdz to tauvas joslai, ik pēc 500 m vai diviem 

īpašumiem. 

2) Ūdenstilpju un ūdensteču krastos jāievēro aizsargjoslu noteikumi, to platumi noteikti 

Šo noteikumu  IV nodaļā “Aizsargjoslas un citi aprobežojumi”. 

3) Upju krasta līniju drīkst izmainīt tikai krastu nostiprināšanai, lai novērstu to tālāku 

eroziju. 

7.12.  Dabas un apstādījumu teritorijas DA 

Definīcija -Dabas un apstādījumu teritorijas (DA) noteiktas ciemos un lauku teritorijās, kā 

sabiedrībai brīvi pieejamas dabas vai daļēji pārveidotas un apbūvētas teritorijas, kuru 

izmantošana saistīta ar rekreāciju, sportu, tūrismu vai kvalitatīvas dabas un kultūrvides 

nodrošināšanu, ietverot ar atbilstošo funkciju saistītās ēkas un būves. 

7.12.1. Dabas un apstādījumu teritorijās, atbilstoši to specifikai un statusam, var paredzēt 

un ierīkot: 

15.tabula 

Primārais izmantošanas veids brīvdabas estrādi, paviljonu, skatu torni ceļi; 

parku, skvēru, apstādījumus; 

mežaparku, labiekārtotu pludmali; 

sporta, rotalu laukumus, tūrisma un dabas takas; 

sezonas rakstura pakalpojumu vai tirdzniecības objektu; 

mākslīgās ūdenskrātuves, dīķus, kanālus 

 

7.12.2. Dabas un apstādījumu teritorijās, kā papildizmantošanu, var izvietot 

pamatfunkcijas nodrošināšanai nepieciešamās pārvaldes iestādes, publiskās 

funkcijas nodrošināšanai nepieciešamos infrastruktūras objektus un būves, kā arī 

ierīkot tūrisma un rekreācijas objektiem nepieciešamās transporta līdzekļu stāvvietas 

un teritorijas labiekārtojumu, veikt meliorācijas sistēmu izbūvi. 

7.12.3. Atsevišķi skvēri, alejas, apstādījumi un apzaļumotas vietas teritorijas plānojumā 

netiek noteikti un parādīti kā atsevišķa funkcionālā zona, bet iekļauti kā objekti tajā 

funkcionālajā zonā, kurā tie atrodas 

7.12.3. Dabas un apstādījumu teritorijās zemes vienības minimālā platība, pieļaujamais 

apbūves blīvums, brīvā zaļā teritorija netiek noteikta. To pēc nepieciesamības 

pašvaldība nosaka lokālplānojumā, detālplānojumā vai Plānošanas un arhitektūras 

uzdevumā, atkarībā no katra plānojamā objekta specifikas 

7.12.4. Citas prasības labiekārtotu apstādījumu teritorijām: 

1) Aizliegts pārveidot sabiedriskas teritorijas par privātas vai ierobežotas izmantošanas 

teritorijām. 

2) Projektējot apstādījumus, nepieciešams izmantot sabiedrisku apstādījumu 
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projektēšanas  principus, paredzot piemērotus stādījumus un labiekārtojuma 

risinājumus,  ņemot  vērā  gan esošo  reljefu, gan organizēto   reljefu. 

3) Teritorijas nodrošina ar nepieciešamajām publiskajām tualetēm, atkritumu tvertnēm 

u.c. labiekārtojuma elementiem. 

4) Parkos veidojamo gājēju celiņu parametri nosakāmi saskaņā ar normatīvo aktu 

prasībām, jāparedz iespējas pārvietoties cilvēkiem ar  pārvietošanās problēmām. 

5) Apstādījumu apsaimniekošanu (ierīkošanu, kopšanu un uzraudzību) veic pašvaldības 

vai privāti uzņēmumi. 

6) Bez ciršanas atļaujas drīkst izcirst augļu kokus un dabiski ieaugušus kokus līdz 8 cm 

diametrā (1,3 m augstumā no zemes). 

7) Koki ēku tuvumā nedrīkst traucēt dzīvojamo un sabiedrisko telpu insolāciju un 

izgaismošanu. 

8) Ja kokam apkārtējais grunts līmenis tiek būtiski (sākot no 0,30 m) paaugstināts vai 

pazemināts, visapkārt kokam jāveido reljefa maiņas atbalstsieniņa. 

9) Veidojot koka sakņu sistēmas rajonā cieto materiālu segumu, atstarpēm starp seguma 

elementiem jābūt vismaz 5% no kopējā seguma laukuma. 

10) Pamatattālumi no ēkām, būvēm, inženiertīkliem un labiekārtojuma elementiem līdz  

kokiem un krūmiem jāpieņem: 

16.tabula. 

Ēkas, būves un labiekārtojuma 

elementi 

Attālums metros līdz vidum 

koka stumbram
1
 krūmam 

Ēkas un būves ārsiena 5,0 1,5 

Ietves un gājēju celiņa mala 0,7 0,5 

Tilta, apgaismojuma balsts vai stabs 4,0 0,5 

Ietves un gājēju celiņa mala 0,70 0,30 

Ielas brauktuves, ceļa nostiprinātās 

apmales mala vai grāvju augšmala. 

2,00 1,00 

Nogāzes, terases pamata pēda. 1,00 0,50 

Pazemes komunikācijas: 

gāzes vads, kanalizācija 1,50 - 

siltumtrase (no terases ārējā 

gabarīta) 

2,00 1,00 

ūdensvads, drenāža 2,00 - 

strāvas un sakaru kabelis 2,00 0,70 

Atbalsts sieniņas pamata pēda vai 

iekšējā mala. 

3,00 1,00 

Ietves un gājēju celiņa mala. 0,70 0,30 

11) Celiņu un taku tīkls jāveido, ievērojot īsākos attālumus gājēju plūsmu galvenajos 

virzienos, kā arī minimālu kritumu (slīpuma) nepieciešamību. Celiņa platumam jābūt 

75 cm modulī (viena cilvēka kustības joslas platums, un 150 cm celiņiem, kur 

paredzēta pārvietošanās ar invalīdu ratiņiem). 
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12) Laukumu, celiņu, un taku segumam jābūt no plātnīšu, šķembu vai citiem izturīgiem 

minerāliem materiāliem. Asfalta segums pieļaujams tikai izņēmuma gadījumos. 

7.13. Kapsētu teritorijas 

Kapsētu teritorijās ietvertas esošās kapsētas un ar tām saistītā apbūve. 

7.13.1.Pamatprasības kapsētu teritoriju izmantošanai: 

17.tabula. 

Primārais izmantošanas veids Apbedījumu ierīkošana 

Sekundārais izmantošanas veids Apbedīšanas ceremoniālo ēku apbūve  

Palīgizmantošana Nepieciešamais labiekārtojums (arī autostāvvietas) 

Minimālā jaunveidojamā zemes 

vienības platība 

Atbilstoši funkcionālajai nepieciešamībai 

7.13.2. Citas prasības kapsētu teritorijām: 

Teritorijām ieteicams izstrādāt labiekārtojuma projektu. 

7.14. Teritorijas, kas paredzētas pašvaldību funkciju nodrošināšanai vai realizēšanai 

 Iepriekš ne Raunas pagasta, ne Drustu pagasta teritorijas plānojumos netika atsevišķi 

izdalīti nekustamie īpašumi, kas nepieciešami pašvaldības funkciju īstenošanai, jo šāds 

nekustamā īpašuma izmantošanas veids nekur netika definēts. 2007. gada 21. jūnijā tika 

izdarīti grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to 

nostiprināšanu zemesgrāmatās", kas noteica, ka zemes reformas laikā pašvaldībām piekrīt un 

uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatās ierakstāma zeme, kura 1940.gada 21.jūlijā 

piederēja fiziskajām un juridiskajām personām, ja šīs personas par zemi saņēmušas 

kompensāciju, nav pieprasījušas atjaunot īpašuma tiesības uz zemi vai arī zemes īpašuma 

tiesību atjaunošana likumos nav paredzēta, tikai gadījumos (uzskaitīti gadījumi) – un viens no 

gadījumiem - ja vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā paredzēti attiecīgi neapbūvēti 

zemes gabali jaunu valsts ēku (būvju) celtniecībai vai valsts funkciju īstenošanai. Šāds 

regulējums radīja reālu vajadzību pēc šādas nodaļas iekļaušanas teritorijas plānojumā, lai 

pašvaldība varētu realizēt savas īpašumtiesības. Turklāt lietderīgi, īpaši ciemu centru 

teritorijās, iezīmēt potenciālās apbūvētās teritorijas pašvaldību funkciju realizēšanai. Šeit īpaši 

jāņem vērā, ka Raunas novada ciemu centros, kā vairumā lauku ciemos ir ievērojami daudz 

ēku, kuras ilgstoši netiek izmantotas. Pamestās un neapsaimniekotās ēkas bojā pašvaldības 

vizuālo tēlu, tajā pašā laikā pašvaldībai trūkst telpu savu funkciju pilnvērtīgai realizācijai.  

Šī nodaļa satur informāciju (ietver apsvērumus un argumentāciju) par pašvaldību funkciju 

realizācijai nepieciešamajiem nekustamajiem īpašumiem Raunas un Drustu pagastos. 

 

18. tabula Raunas novada pašvaldību zemes 

Nosaukums Kadastra 

numurs 

Platība, 

ha 

Pamatojums 

Karjers 

 

 

42760060335 17.8 Izmantojamas pašvaldības funkciju īstenošanai 

atbilstoši likumam ‘’Par pašvaldībām’’ 

15.panta 1.daļa 2.punktam-, kur minēts par 

pašvaldības pienākumu gādāt par savas 

administratīvās teritorijas labiekārtošanu (ielu, 

ceļu, un laukumu būvniecību, rekonstruēšanu 

un uzturēšanu). Zemes vienības pašvaldības 

lietošanā nodotas grants krājumu izmantošanai 

ceļu uzturēšanai. Zemes izmantošanas mērķis- 

ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde, kur 

Karjers 

 

 

42760060319 27.7 

Paceplīši 

 

 

42760060639 6.97 

Ceplīši 42760060638 7.4 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=34595
http://www.likumi.lv/doc.php?id=34595
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 apbūve nav paredzēta 

Centrs nomai 42760060298 1.8 Zemes vienība izmantojama personīgo 

piemājas dārziņu vajadzībām- iznomāta 

privātpersonām. Uz šīs teritorijas izvietojas 

2.pasaules karā kritušo karavīru atdusas vietu 

komplekss 0.15 ha platībā un tā izmantojama 

pašvaldības funkciju realizācijai saskaņā ar 

likuma ’’Par pašvaldībām’’ 

15.p.1.d.5.p.(tradicionālo kultūras vērtību 

saglabāšana, atbalsts kultūras pieminekļu 

saglabāšanai u.c.) 

Lāčplēši 

privatizācijai 

42760060318 14.31 Daļa zemes vienības ,8.5 ha platībā iznomāta 

mototrases ierīkošanai un apsaimniekošanai – 

pašvaldības funkciju īstenošanai saskaņā ar 

likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 15.panta 1.d.6.p.- 

veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un 

sportu 

Lubūžu ezers 42760110083 16.7 Teritorija paredzēta likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 

15. panta 1.daļas 3., 6. punktā minēto 

pašvaldības funkciju īstenošanai. Zemes 

izmantošanas mērķis ir ūdenssaimniecības 

teritorijas zeme, kas ir sabiedrībai pieejama 

teritorija un ietver dabīgas vai mākslīgas 

ūdenskrātuves, kuru izmantošana saistīta ar 

ūdens transportu, rekreāciju ar attiecīgā ūdens 

baseina izmantošanu un uzturēšanu,  veicinot 

iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu 

Slimnīca un 

Dzirnavdīķis 

42760060168 14,6 Zemes vienība kā sabiedrībai pieejamas 

labiekārtotas mežu un citu zaļo stādījumu 

teritorija nepieciešama likumā ‘’Par 

pašvaldībām 15.panta 1.daļas 2., 5. punktā 

minēto funkciju realizēšanai (parku, skvēru un 

zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; kā arī 

tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanas 

sekmēšana - atbalsts kultūras pieminekļu 

saglabāšanai ). Uz zemes vienības izvietojas 

valsts nozīmes aizsargājamais kultūras 

piemineklis ‘’Tanīskalns- pilskalns’’ (reģ. nr. 

542) 

Rīgas iela 2 42760060274  Minētais nekustamais īpašums atrodas Raunas 

ciema centrā un sastāv no divstāvu ēkas, ar 

iespēju izbūvēt bēniņu stāvu, kā arī plašām 

pagrabstāva telpām. Īpašums, ilgstoši- no 2003. 

gada stāvējis tukšs un neapsaimniekots. Ņemot 

vērā īpašuma atrašanās vietu, pašvaldība 

regulāri ir bijusi spiesta rūpēties par minētā 

īpašuma apkārtnes sakopšanu. Patreizējā 

īpašuma atļautā izmantošana - jaukta 

dzīvojamo un darījumu iestāžu apbūve. 

Vērtējot iespējamo ēkas tālāko izmantošanu, 

secināms, ka atļautā izmantošana pieļauj arī 

apbūvi, kas paredz pārvaldes un kultūras 

iestāžu izvietošanu. No šī skatu punkta aktuāls 

kļūst jautājums par pašvaldības rīcībā 
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esošajiem īpašumiem Raunas ciema centrā, lai 

nodrošinātu iedzīvotājiem kultūras un tautas 

jaunrades iespējas. 

Vairākus gadus atpakaļ tika atsavināta kultūras 

nama ēka, kas uz doto brīdi pieder tirdzniecības 

uzņēmumam, kuras daļā ierīkoti veikali un 

ceptuve. Pašvaldībai piederošajā ēkā Valmieras 

ielā 1 izvietots sociālais dienests, bāriņtiesa, 

bibliotēka, lauksaimniecības konsultants un 

frizētava, bibliotēkai atvēlētas divas nelielas 

telpas, kas liedz praktisku iespēju nodrošināt 

Raunas pagasta iedzīvotājus ar prasībām 

atbilstošu lasītavu u.c. bibliotēkai 

nepieciešamajām telpām.  

Audēju darbnīca izvietota ēkā Dīķa ielā 6, 

bijušajā Lauktehnikas kantora ēkā, vienā no 

kabinetiem, kas rada neērtības pašām audējām, 

kā arī izslēdz tūrisma iespēju šajā objektā. 

Lielākie novada pasākumi notiek šīs pašas ēkas 

aktu zālē, kur normālos apstākļos pulcēties var 

ne vairāk par 250 cilvēkiem. Tas, ņemot vērā, 

ka Raunas ciemā vien dzīvo apmēram 1200 

iedzīvotāji, ir maz. Pašvaldības nākotnes 

plānos ir muzeja ierīkošana Raunā, lai atgūtu 

Cēsu muzejam nodotos eksponātus par Raunu, 

kā arī veicinātu tūrismu.  

Visas aprakstītās problēmas risinātu atbilstošas 

telpas un to optimālais izvietojums būtu 

meklējams ciema centrā, kur jau vēsturiski 

risinājusies kultūras dzīve un, kur notiek 

transporta un cilvēku kustība. Vērtējot Raunas 

centrā esošos īpašumus un to piemērotību 

kultūras aktivitātēm, muzeja ekspozīciju 

izvietošanai un amatnieku darbnīcām, jāsecina, 

ka īpašums Rīgas ielā 2 ir atbilstošākais pēc 

telpu plānojuma, pēc ieguves iespējamības –  

īpašumam ir sakārtota dokumentācija, proti, tas 

nostiprināts Zemesgrāmatā (pārējie tukšie 

centra īpašumi ir ar nesakārtotu īpašuma 

dokumentāciju un pašvaldība jau iepriekš 

neveiksmīgi iesaistījusies šo īpašumu 

iegūšanā), esošie īpašnieki jau ilgstoši īpašumu 

nesaimnieko, ik pa laikam parādās informācija 

par īpašuma pārdošanu, kā arī salīdzinot ar 

citiem „pamestiem” īpašumiem, šis īpašums ir 

salīdzinoši labākajā tehniskajā stāvoklī 

Staburags 42760060440 

42760060607 

42760080148 

18,41 Zemes vienības noteiktais izmantošanas 

mērķis- sabiedriskas nozīmes objekts- noteikts 

dabas liegums. Zemes vienība kā sabiedrībai 

pieejama labiekārtota mežu un citu zaļo 

stādījumu teritorija nepieciešama likumā ‘’Par 

pašvaldībām 15.panta 1.daļas 2., punktā minēto 

funkciju realizēšanai (parku, skvēru un zaļo 

zonu ierīkošana un uzturēšana). Dabas liegums 
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’’Raunas Staburags’’ ir iekļauts Eiropas 

nozīmes aizsargājamo objektu sarakstā 

‘’Natura 2000’’ 

Zelta Druva 42760020220 24.32 Zemes vienība nepieciešama ūdensapgādes 

nodrošināšanai, jo uz minētā zemes gabala 

atrodas pašvaldības būve-artēziskā aka, kas 

saskaņā ar likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 

15.p.1.d.1.p. nepieciešama pašvaldību funkciju 

nodrošināšanai (organizēt iedzīvotājiem 

komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un 

kanalizācija). 

 42480040067 10.8 ha Zemes vienības nepieciešamas enerģētiskā 

kurināmā ieguvei, lai nodrošinātu Drustu 

pagasta katlumāju ar kurināmo, tādejādi 

īstenojot pašvaldības funkcijas atbilstoši 

likumam ‘’Par pašvaldībām’’ 15.panta 1.daļas 

1.punktam- organizēt iedzīvotājiem komunālos 

pakalpojumus , t. i., siltumapgādi.  Pašvaldība 

pakāpeniski plānotā budžeta ietvaros strādā pie 

minēto zemes vienību īpašumtiesību 

nostiprināšanas zemesgrāmatā, lai īstenotu 

pašvaldības funkciju realizāciju 

 42480080058 7.8 

 42480080153 0.5 

Pie Siernīcām 42480080059 6.66 

 42480090050 3.7 

 42480090099 0.6 

Lielie 

Dreimaņi 

42480090055 13.1 

Mazpērles 42480110067 7.1 

Mazzundi 42480110071 7.7 

Pie 

Mindaugiem 

42480020098 1.9 

 42480080138 4.0 

 42480090090 4.3 

Mazie 

Dreimaņ 

42480090091 4.8 

pie 

Valstskalna 

42480040149 9.0 

Pie 

jaunpērlēm 

42480110031 10.01 

Lukstu Pļava 42480050030 35.6 

Vidus Žagari 42480060105 21.0 

Luksti 1 42480050035 3.99 

Luksti 2 42480050036 3.08 

 42480050014 3.4 

 42480040067 10.8 

Pie Kalna 

Bērziem 

42480080092 6.13 

Ģībēnu 

izgāztuve 

42480020092 1.63 Zemes vienība nepieciešama rekultivētās 

atkritumu izgāztuves teritorijas uzturēšanai 

saskaņā ar likuma ’’Par pašvaldībām’’ 15.panta 

1.d.2.p-  gādāt par savas administratīvās 

teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību 

(ielu, ceļu un laukumu būvniecība, 

rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un 

citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju 

apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu 

ierīkošana un uzturēšana; atkritumu savākšanas 

un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; 

kapsētu un beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu 

izveidošana un uzturēšana) 
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Apzīmējums, ka zemes vienība perspektīvā ir pašvaldības interešu teritorija nav vērtējams kā 

līdzšinējās darbības ierobežojums. Veicot darījumu, Pašvaldība izvērtē vai piemērot uz 

nekustamā īpašuma objektiem pirmpirkuma tiesības. 

 

VIII nodaļa. Teritorijas, kurām izstrādājami detālplānojumi  
 

8.1. Teritorijas, kurām nepieciešama detāplānojumu izstrāde 

1) Raunas novadā detālplānojumus izstrādā, lai detalizētu teritorijas plānojumā vai 

lokālplānojumā noteiktās prasības un īstenotu konkrētu attīstības priekšlikumu.  

2) Detālplānojumi izstrādājami saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem dokumentiem: 

3) Detālplānojumu izstrādā: 

a) teritorijas plānojumā vai lokālplānojumā noteiktajām teritorijām; 

b) pirms jaunas būvniecības uzsākšanas vai zemes vienību sadalīšanas, ja tas rada 

nepieciešamību pēc kompleksiem risinājumiem; 

c) ja attīstības priekšlikuma īstenošanai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir 

piemērota ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra; 

d) Detālplānojuma izstrāde nav nepieciešama, ja ir paredzēts veikt tikai Zemes ierīcības 

likumā minētos zemes ierīcības darbus 

e) Detālplānojumu izstrādā telpiski vienotai teritorijas daļai, ievērojot Nekustamā 

īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (turpmāk – Kadastra informācijas 

sistēma) reģistrēto informāciju par zemes vienību robežām;.



Raunas novada teritorijas plānojums 2012.-2024. gadam 

II sējums. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 

86 

Raunas novada dome, 2012. 

 

IX nodaļa. Būvtiesību īstenošanas kārtība  
 

9.1. Vispārējās prasības 

 

1) Raunas novadā visa veida būvniecība ir jāveic atbilstoši Būvniecības likuma un 

saistīto normatīvo aktu prasībām, kā arī saskaņā ar novada teritorijas plānojumu un 

šiem Apbūves noteikumiem. 

2) Būvvaldes funkcijas Raunas novadā ir deleģētas apvienotai Amatas novada būvvaldei 

(turpmāk –Būvvalde). Ja novada dome pieņem lēmumu par būvvaldes funkciju 

izpildītāju maiņu, šī punkta formulējums ir jāmaina, bet tas nav uzskatāms par šo 

Noteikumu grozījumiem. 

3) Visa veida būvju projektēšanas sagatavošanas, būvprojekta izstrādāšanas, būvatļaujas 

saņemšanas, būvniecību un būvju nodošanu ekspluatācijā, kā arī būvju nojaukšanas 

procesa kārtību nosaka spēkā esošie normatīvie akti būvniecībā 

4) Plānojot būvniecību kultūras pieminekļu aizsardzības zonās, obligāts priekšnoteikums 

projektēšanai ir Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas nosacījumi 

5) Būvdarbus drīkst veikt saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību un tikai saskaņā 

ar Būvvaldes akceptētu būvprojektu, izņemot gadījumus, kas paredzēti MK 

noteikumos 

6) Būvvalde regulāri informē novada domi, par visām būvniecības iecerēm, kā arī par 

izsniegtajām būvatļaujām. Neskaidrības gadījumos Būvvalde ir tiesīga pieprasīt 

būvniecības ierosinātājam pozitīvu Raunas novada domes atzinumu par būvniecības 

ieceri. 

9.2. Rīcība patvaļīgas būvniecības novēršanai 

1) Patvaļīga būvniecība ir aizliegta. Par patvaļīgu būvniecību vainīgās personas sauc pie 

administratīvās atbildības saskaņā ar LR Administratīvo pārkāpumu kodeksu. 

2) Ja ēka vai būve tiek būvēta vai jau ir uzbūvēta bez būvatļaujas vai neatbilst akceptētam 

būvprojektam, Būvvaldes amatpersonas par minēto pārkāpumu sastāda administratīvo 

pārkāpumu protokolu un iesniedz to izskatīšanai Administratīvajai komisijai. 

3) Būvvalde sagatavo un iesniedz materiālus Raunas novada domei jautājuma par 

patvaļīgo būvniecību izskatīšanai un lēmuma pieņemšanai par nelikumīgās būves 

nojaukšanu vai, izņēmuma gadījumos, par iespēju turpināt būvniecību. 

4) Lai sagatavotu materiālus par patvaļīgo būvniecību, Būvvalde ir tiesīga pieprasīt no 

nelikumīgās ēkas vai būves īpašnieka būvinženiera slēdzienu par būves konstrukciju 

drošību un atbilstību būvnormatīviem un institūciju atzinumus par būves atbilstību 

normatīvo aktu prasībām (institūciju pārziņā jeb kontrolē esošajā sfērā). 

5) Ja pieņemts Raunas novada domes lēmums par nelikumīgās būves vai tās daļas 

nojaukšanu, būves īpašnieks to nojauc. Ja līdz noteiktajam laikam būves īpašnieks 

nav šo lēmumu izpildījis, pašvaldība var organizēt nelikumīgās būves nojaukšanu. Ar 

nojaukšanu saistītos izdevumus sedz būves īpašnieks. 

6) Izņēmuma gadījumā, ja būves paredzētā izmantošana atbilst Raunas novada teritorijas 

plānojumā atļautajai izmantošanai un ir iespējams nodrošināt visas šajos noteikumos 

vai detālā plānojumā minētās prasības, kā arī institūciju izsniegto tehnisko noteikumu 

prasības, un saskaņā ar domes lēmumu būvniecība turpināma, Būvvalde izsniedz 

plānošanas un arhitektūras uzdevumu būvprojekta izstrādāšanai. 
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7) Pēc projekta akceptēšanas, Būvvalde izsniedz būvatļauju un pieņem objektu 

ekspluatācijā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

 

9.3. Atbildība par Raunas novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 

neievērošanu 

1) Jebkura fiziskā vai juridiskā persona, kura neievēro vai pārkāpj šos noteikumus ir 

vainīga šajā pārkāpumā un ir administratīvi sodāma saskaņā ar Latvijas Administratīvo 

pārkāpumu kodeksu. 

2) Vainīgās personas pienākums ir novērst šo noteikumu pārkāpumu. 

3) Ja vainīgā persona pārkāpumu noteiktajā laikā nav novērsusi, tai uzliekams atkārtots 

naudas sods. 

4) Par šo noteikumu pārkāpumiem administratīvos protokolus ir tiesīgas sastādīt 

Būvvaldes amatpersonas.  

 


