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PR EAMBULA
Apbūves noteikumi ir juridiski noformulētas prasības zemesgabaliem un
būvēm saskaņā ar pašvaldības teritorijas plānojumu, un ir saistoši visiem
zemesgabalu īpašniekiem vai valdītājiem.
Gandrīz ikviens zemes izmantošanas veids apdzīvotā prasa lielāku vai mazāku
būvi. Tādēļ arī zemes izmantošanas tiesības lielā mērā ir būvtiesības, kas nosaka,
kādam mērķim, kur, ko un kā ir tiesības būvēt, tas ir, kādi šai apbūvei ir noteikumi apbūves noteikumi. Apvidos ārpus apdzīvotām vietām tiek regulēts zemes
iespējamais izmantošanas veids, kas var nebūt tieši saistīts ar būvniecību. Papildus
paskaidrojumi par šīm regulācijām atrodami arī teritorijas plānojuma paskaidrojuma
rakstā.
Apbūves noteikumi, kas teritorijas plānošanas tiesību aktu ietvaros tiek izdoti
kā Palsmanes pagasta teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi (turpmāk arī
saīsināti: Apbūves noteikumi), atspoguļo zemes īpašnieku vai valdītāju tiesības
attiecībā uz viņu īpašumā vai lietojumā esošā zemesgabala izmantošanu.
Demokrātiskā sabiedrībā vienmēr pastāv zināmi ierobežojumi kā vispārības
labā, tā privātīpašuma aizsardzībai. Tos izvērtē un nosaka publiskā procesā, dodot
katram sabiedrības loceklim tiesības piedalīties un paust savu attieksmi.
Apbūves noteikumu tekstā iekļauti noteikumi, kas izriet no likumu un citu
tiesību aktu prasībām, un šajā likumā sniedz papildu informāciju par augstākas
kompetences noteiktām prasībām. Tās Apbūves noteikumos drīkst pastiprināt, taču
nedrīkst atcelt vai mīkstināt.
Lai šos Apbūves noteikumus būtu vieglāk lietot, to sastāvā iekļautas
rekomendācijas to lietošanai, kā arī pielikumi: definīcijas un shēmas, kas skaidro
pieņemtos jēdzienus un terminus, izraksti no likumdošanas aktiem.
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R EKOMENDĀCIJAS APBŪV ES
NOTEIKUMU LIETOŠANAI
Pirms Palsmanes pagasta teritorijas apbūves un izmantošanas noteikumu
pielietošanas ir mērķtiecīgi iepazīties ar galvenajiem uz teritoriju plānošanu un
būvniecību attiecināmiem valsts tiesību aktiem. Tas noteikti palīdzēs labāk uztvert
šajos Apbūves noteikumos juridiskā izteiksmē formulētās prasības, kā arī labāk
izprast konkrēto situāciju. Šo aktu uzskaitījums dots nākošajā nodaļā “Teritorijas
izmantošanu regulējošie normatīvie akti”.
Trīs raksturīgākie gadījumi Apbūves noteikumu lietošanā ir šādi:
1. Potenciālais būvētājs vēlas noskaidrot darbības un noteikto kārtību, kāda ir
nepieciešama būvieceres realizēšanai.
2. Zemes īpašnieks vai valdītājs vēlas noskaidrot, kādiem nolūkiem viņš drīkst
izmantot zemi un būvēt, pārbūvēt, ierīkot vai izmantot būves uz tās.
3. Potenciālais būvētājs kādai noteiktai izmantošanai vēlas atrast zemesgabalu.
Pirmajā gadījumā jāiepazīstas ar Apbūves noteikumu I. daļu, kas regulē
būvtiesību realizācijas kārtību Palsmanes pagastā.
Pārējos gadījumos vispirms jāiepazīstas ar Apbūves noteikumu II. daļā
ietvertajām vispārīgajām nodaļām:
 “Pamatnostādnes un skaidrojumi” (1. nodaļa),
 “Noteikumi visiem zemes izmantošanas veidiem” (2. nodaļa),
 “Prasības automašīnu novietošanai” (3. nodaļa).
Šo nodaļu noteikumi (prasības) attiecas uz jebkuru zemesgabalu, lai kādā
izbūves teritorijā tas atrastos.
Pirmajā gadījumā pēc tam nepieciešams atrast un noskaidrot ar teritorijas
plānojuma zonējuma kartes palīdzību interesējošā zemesgabala piederību kādai no
izbūves teritorijām. Tad jāatrod attiecīgajai teritorijai atbilstoša III. daļas “Atsevišķu
izbūves teritoriju izmantošanas noteikumi” nodaļa.
III. daļas nodaļās noteikti nolūki, kādos Palsmanes pagastā atļauts izmantot
zemi un būvēt, pārbūvēt, ierīkot vai izmantot būves attiecīgajā izbūves teritorijā.
Nolūki ir noteikti kā atļautās izmantošanas, bet šo izmantošanu definīcijas, kā arī citu
jēdzienu skaidrojums atrodams I. pielikumā “Atļauto izmantošanu definīcijas un
jēdzienu skaidrojums”. Izņēmums ir pašu zonu definīcijas, kas paskaidrotas attiecīgās
nodaļas sākumā.
Otrajā gadījumā, ja kādai noteiktai izmantošanai jāatrod iespējamais
zemesgabals, sākumā, iepazīstoties ar vispārīgajām nodaļām, īpaša uzmanība
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jāpievērš II.2. nodaļai, kur jāpārliecinās, vai nodomātā izmantošana nav atļauta visās
izbūves teritorijās. Pēc tam, ja nepieciešams, atļauto izmantošanu definīcijās jāatrod
nodomātajai izmantošanai atbilstoša atļautā izmantošana un tad II. daļā jāatrod tās
nodaļas, kur attiecīgā izmantošana ir atļauta. Tālāk zonējuma kartē pēc teritoriju
apzīmējuma un nosaukuma eksplikācijā būs redzamas tās teritorijas, kuru
zemesgabalos vajadzīgā izmantošana atļauta.
Jāņem vērā, ka Apbūves noteikumu III. daļas nodaļas laika gaitā, izstrādājot un
pieņemot detālplānojumus, var tikt papildinātas ar detalizētiem, tikai uz konkrētu
teritoriju attiecināmiem noteikumiem, norādot uz spēkā esošo detālplānojumu, kas
uzskaitīti III. pielikumā pievienotais “Spēkā esošo detālplānojumu saraksts”.
Apbūves noteikumu IV daļā vēl jāpārliecinās, vai interesējošais zemesgabals
neatrodas vai tā daļu neaizņem kāda no speciāli apzīmētām teritorijām – aizsargjosla,
sevišķi vērtīga lauksaimniecības zeme, Natura2000 teritorija, ģeoloģiskā riska
teritorija, īpaši aizsargājamā dabas teritorija, u.c., kas minētas IV. daļā.
Ja interesējošais zemesgabals atrodas kādā no plānā apzīmētajām kultūras
pieminekļu teritorijām vai to aizsargjoslām (aizsardzības zonām), tad, papildus
iepriekš minēto nodaļu noteikumiem, uz šo zemesgabalu attiecas vēl 10. nodaļas
“Kultūras pieminekļu aizsardzība”, kur atrodams Latvijas Valsts aizsargājamo
kultūras pieminekļu saraksts Palsmanes pagastā, kā arī prasības kultūras pieminekļu
teritorijās un to aizsargjoslās.
Uzsākot vai būtiski mainot saimniecisko darbību un plānojot veikt ar to saistītu
būvniecību, ļoti svarīgi pārliecināties par nepieciešamību pēc darbībām, kas saistītas
ar ietekmes un vidi novērtējumu.
Nodomātas būvniecības gadījumā jāiepazīstas ar būvtiesību īstenošanas
kārtības noteikumiem Palsmanes pagastā.
Šāda Apbūves noteikumu lietošanas secība palīdzēs noskaidrot kāda konkrēta
zemesgabala izmantošanas iespējas un ierobežojošus noteikumus, kā arī palīdzēs
atrast iespējamo zemesgabalu kādai nodomātai izmantošanai.
Ja, noskaidrojot apbūves noteikumus (prasības), ir radušās kādas neskaidrības
vai jautājumi, konsultāciju var saņemt Palsmanes pagasta padomē. Līdzīgi būtu
jārīkojas, lai noskaidrotu, vai interesējošais zemesgabals nav ietverts kādā jau spēkā
esošā detālplānojumā, ar kura prasībām šie Apbūves noteikumi vēl nav papildināti.
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TER ITOR IJAS IZMA NTOŠ ANU
R EGULĒJOŠIE NORMATĪV IE AKTI
Apbūves noteikumu tekstā izmantoti sekojoši spēkā esošie Latvijas likumi un
citi tiesību akti, vai arī sniegtas atsauces uz tiem (iekavās šo aktu nosaukumu
saīsinājumi, kuri var tikt lietoti Apbūves noteikumu tekstā):
1) Latvijas Republikas likumi (alfabēta kārtībā)
 Aizsargjoslu likums(AL), ar groz. līdz 2005.07.15.
 Būvniecības likums (BL), ar groz. līdz 2007.01.01.
 Civillikums (CL), Lietu tiesības, ar groz. līdz 2007.02.22
 Gaujas Nacionālā parka likums, ar groz. līdz 1999.12.13.
 Krimināllikums (KL), ar groz. līdz 2007.07.19.
 Meža likums (ML), ar groz. līdz 2007.07.11.
 Par ietekmes uz vidi novērtējumu (IVNL), ar groz. līdz 2007.07.11.
 Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām (ĪADTL), ar groz. līdz 2007.06.13.
 Par kultūras pieminekļu aizsardzību (KPAL), ar groz. līdz 2005.05.25.
 Par Pašvaldībām (PL), ar groz. līdz 2005.03.18.
 Par zemes dzīlēm (ZDzL), ar groz. līdz 2006.11.01.
 Teritorijas plānošanas likums (TPL), ar groz. līdz 2007.05.01.
 Zvejniecības likums (ZL), ar groz. līdz 2005.06.24.
2) Latvijas Republikas Ministru Kabineta noteikumi (augošā hronoloģiskā
pieņemšanas secībā)
 Nr.318 no 1995.08.11. Būvnormatīvs “Ugunsdrošības normas” (LBN 201-96), ar
grozījumiem līdz 2004.02.25.
 Nr.112 no 1997.04.01. “Vispārīgie būvnoteikumi” (LBN 112), ar grozījumiem līdz
2007.06.26.
 Nr.239 no 1997.07.08. “Zemes dzīļu izmantošanas noteikumi” (MKN 239), ar
grozījumiem līdz 2003.10.14.
 Nr. 300 no 1998.08.11. “Peldvietu iekārtošanas un higiēnas noteikumi”, ar
grozījumiem līdz 2006.07.04. (MKN 300)
 Nr.214 no 1999.06.15. ”Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 223-99
“Kanalizācijas ārējie tīkli un būves”” (MKN214).
 Nr.421 no 2000.12.05. “Noteikumi par īpaši aizsargājamo biotopu veidu
sarakstu”, ar grozījumiem līdz 2005.01.25. (MKN 421)
 Nr.38 no 2001.02.01. “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 222-99
“Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves”” (MKN 38).
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 Nr.189 no 2001.05.08. “Dabas aizsardzības noteikumi meža apsaimniekošanā”
(MKN 189), ar grozījumiem līdz 2005.05.17.
 Nr. 445 no 2001.10.23. “Būvnoteikumi darbiem autoceļu tīklā” (MKN 445), ar
grozījumiem līdz 2004.10.19.
 Nr.415 no 2003.07.22. “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības
un izmantošanas noteikumi” (MKN 415), ar grozījumiem līdz 2007.07.03.
 Nr.272 no 2004.04.08. “Meliorācijas sistēmu ekspluatācijas un uzturēšanas
noteikumi”
 Nr.597 no 2004.07.13. “Vides trokšņa novērtēšanas kārtība” (MKN 597) ar
grozījumiem līdz 2006.01.31.
 Nr.598 no 2004.07.13. “Noteikumi par akustiskā trokšņa normatīviem
dzīvojamo māju un publisko ēku telpās” (MKN 598), ar grozījumiem līdz
2006.01.31.
 Nr.619 no 2004.07.20. “Kārtība, kādā lauksaimniecībā izmantojamo zemi
transformē par lauksaimniecībā neizmantojamu zemi un izsniedz zemes
transformācijas atļaujas” (MKN 619), ar grozījumiem līdz 2006.02.07.
 Nr.626 no 2004.07.27. “Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto smaku
noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kas ierobežo smaku izplatīšanos” (MKN
626), ar grozījumiem līdz 2007.07.03.
 Nr.806 no 2004.09.28. “Meža zemes transformācijas noteikumi” (MKN 806), ar
grozījumiem līdz 2006.09.26.
 Nr.883 no 2004.10.19. “Vietējo pašvaldību teritoriju plānošanas noteikumi”
(MKN 883), ar grozījumiem līdz 2007.11.13.
 Nr.1069 no 2004.12.28 “Noteikumi par ārējo inženierkomunikāciju izvietojumu
pilsētās, ciemos un lauku teritorijās” (MKN 1069).
 Nr.129 2005.02.15. “Ūdensapgādes, notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas būvju
būvniecības kārtība” (MKN 129).
 Nr.841 no 2005.11.08. “Elektroapgādes būvju būvniecības kārtība” (MKN 841).
 Nr.256 no 2006.04.04. “Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas un būvniecības
kārtība” (MKN 256)
 MKN 257 no 2006.04.04. “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 262-05
“Elektronisko sakaru tīkli”” (MKN 257)
 Nr.474 no 2006.08.26. “Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību,
izmantošanu, restaurāciju, valsts pirmpirkuma tiesībām un vidi degradējoša
objekta statusa piešķiršanu” (MKN 474).
 Nr.982 no 2006.12.05. “Enerģētikas infrastruktūras objektu aizsargjoslu
noteikšanas metodika” (MKN 982).
 Nr.1018 no 2006.12.19. “Meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko būvju
būvniecības kārtība” (MKN 1018).
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3) Citi normatīvie akti (alfabēta kārtībā)
 Būvnormatīvs “Instrukcija ģimenes māju un zemnieku sētu projektēšanai”
(LBN 209).
 Valkas rajona teritorijas plānojums (VRP).
 “Sistēmas pieslēguma noteikumi elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem”.
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr. 302 no
2005.12.14. (SPR 302).

SAĪSINĀJUMI
Apbūves noteikumu tekstā lietoti sekojoši saīsinājumi (alfabēta kārtībā):
 CnuN – Celtniecības normas un noteikumi
 GPS – Globālās pozicionēšanas sistēma
 ĪADT – īpaši aizsargājamā dabas teritorija
 LĢIA – Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra
 LVĢMA – Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra
 MKN, MK Noteikumi – Ministru Kabineta noteikumi
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I. DAĻA. BŪVTIESĪBU ĪSTENOŠAN AS
KĀRTĪBA PALSMA NES PAGASTĀ
1. NODAĻA . P ROJEKTĒŠANAS ATĻAUJA UN TĀS SAŅEMŠANAS KĀRTĪBA
1) Palsmanes pagastā Būvvaldes funkciju realizēšana deleģēta Valkas rajona
padomes Būvvaldei.
2) Visa veida būvniecība Palsmanes pagastā ir veicama saskaņā ar
normatīvajiem aktiem, Palsmanes pagasta teritorijas apbūves (izmantošanas)
Noteikumiem, Palsmanes pagasta teritorijas plānojumu un detālplānojumiem, kas
pieņemti kā saistošie noteikumi.
3) Pirms iecerētās būvniecības nepieciešams būvvaldē iesniegt iecerētās
būvniecības pieteikumu un zemes un īpašuma tiesības apliecinošus dokumentus:
a) būvniecības ierosinātāja (zemes īpašnieka vai nomnieka) sagatavotu
iesniegumu - uzskaites karti (veidlapa MKN 112 1.pielik. ar groz. MKN 685. no
2005.09.06., 35.p.);
b) zemes vienības robežu plānu;
c) zemes vienības īpašuma (zemesgrāmata) vai nomas tiesības apliecinošus
dokumentus;
d) nekustamā īpašuma tehniskās inventarizācijas lietu, ja ir paredzēta esošo ēku
vai būvju restaurācija, rekonstrukcija, renovācija vai remonts;
e) grafisko materiālu būvniecības priekšlikuma ilustrēšanai;
f) kopīpašnieku rakstiska piekrišana, ja paredzēts veikt projektēšanas darbus
kopīpašumā.

4) Būvvalde 30 dienu laikā pēc būvniecības iesnieguma–uzskaites kartes
reģistrācijas dienas izskata attiecīgās būvniecības ieceres atbilstību vietējās pagasta
teritorijas plānojumam un detālplānojumam (arī attiecīgajiem apbūves noteikumiem)
un izsniedz plānošanas un arhitektūras uzdevumu vai būves nojaukšanas uzdevumu
vai sniedz pamatotu rakstisku atteikumu. Ja saskaņā ar Būvniecības likuma 12.pantu
nepieciešama būvniecības publiska apspriešana, būvvalde 14 dienu laikā sniedz
rakstisku atzinumu.
5) Saņemot plānošanas un arhitektūras uzdevumu vai Būvvaldes atzinumu,
būvniecības ierosinātājs par būvatļauju maksā pagasta nodevas pirmo iemaksu (40%
apmērā) atbilstoši Palsmanes pagasta padomes saistošajiem noteikumiem.
6) Ja būvniecības priekšlikums paredz sabiedrībai nozīmīgu objektu
būvniecību (liela mēroga jaunbūvju, rekonstrukciju, restaurāciju un maģistrālo
inženiertīklu būvēm) vai iesniegts priekšlikums par pagasta, valsts īpašumā esošā
zemes vienības attīstību, vai būvniecība paredzēta par valsts vai pagasta līdzekļiem,
vai arī būvniecība būtiski ietekmē vides stāvokli, iedzīvotāju sadzīves apstākļus vai
nekustamā īpašuma vērtību, Būvvalde iesniedz būvniecības priekšlikumu kopā ar
savu atzinumu izskatīšanai Palsmanes pagasta padomē.
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6) Ja būvniecības priekšlikums paredz sabiedrībai nozīmīgu objektu
būvniecību (liela mēroga jaunbūvju, rekonstrukciju, restaurāciju un maģistrālo
inženiertīklu būvēm) vai iesniegts priekšlikums par pagasta, valsts īpašumā esošā
zemes vienības attīstību, vai būvniecība paredzēta par valsts vai pagasta līdzekļiem,
vai arī būvniecība būtiski ietekmē vides stāvokli, iedzīvotāju sadzīves apstākļus vai
nekustamā īpašuma vērtību, Būvvalde iesniedz būvniecības priekšlikumu kopā ar
savu atzinumu izskatīšanai Palsmanes pagasta padomē.
7) Būvvaldei nodrošina un pārrauga būvniecības
apspriešanas procedūru atbilstoši valsts normatīvajiem aktiem.

ieceres

publiskās

8) Gadījumos, kad būvniecību ir iecerēts veikt neapbūvētas teritorijās vai
teritorijās, kur iepriekš nav izstrādāti detalizēti teritorijas plānojumi, Palsmanes
pagasta padome var pieņemt lēmumu par detālplānojuma izstrādāšanu.
9) Ja iesniegti vairāku personu attīstības, būvniecības priekšlikumi kādām
konkrētām pagasta zemes vienībām, Palsmanes pagasta padome organizē konkursu
labākā attīstības, būvniecības priekšlikuma izvēlei.
10) Projektēšanas atļaujas noilgums. Plānošanas un arhitektūras uzdevuma
derīguma termiņš ir divi gadi pēc tā izsniegšanas, Būvvaldes atzinums uz noteikto
laiku zaudē spēku, ja:
g) noteiktajā laikā kopš izsniegšanas brīža būvprojektēšanas darbi nav uzsākti,
h) tiek veikti grozījumi Palsmanes pagasta teritorijas plānojumā vai izstrādāts
apgūstamās teritorijas detālplanojums, kas paredz cita veida apbūvi.

2. NODAĻA . B ŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀŠANA , SASKAŅOŠANA UN
AKCEPTĒŠANA

1) Pozitīva atzinuma gadījumā Būvvalde ne vēlāk kā 14 darbadienu laikā
izsniedz būvniecības pieteikuma iesniedzējam arhitektūras-plānošanas uzdevumu.
2) Būvniecības pieteikuma iesniedzējs veic projekta izstrādi atbilstoši
arhitektūras-plānošanas uzdevumam un MKN112 3.3. un 4. daļas noteiktajā kārtībā
3) Ar attiecīgajām institūcijām, pasūtītāju un zemes īpašnieku saskaņoto
būvprojektu, Būvvalde akceptē vzai sniedz motivētu atteikumu ne vēlāk kā 14 dienu
laikā no būvprojekta iesniegšanas brīža.
4) Būvvaldē akceptēšanai iesniedz iešūtus būvprojekta visus sējumus, ar
oriģināliem saskaņojumiem, vismaz 4 eksemplāros. Vienu no tiem iešūtu cietos vākos
iesniedz glabāšanā Būvvaldes arhīvā.
5) Būvprojekts nav nepieciešams:
i) pagaidu būvei, ja tās apjoms, būvvieta un nojaukšanas termiņš saskaņots
būvvaldē;
j) mazēkai ārpus apdzīvotas vietas, ja tās apjoms un būvvieta saskaņota
būvvaldē;
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k) sezonas būvēm – nekapitālām (Latvijas būvnormatīvs LBN 401), galvenokārt
lauksaimniecībā izmantojamām, būvēm, kuru kalpošanas laiks ir viena sezona.

6) Akceptēta būvprojekta derīguma termiņš ir mazākais no atsevišķo
saskaņojumu termiņiem atbilstoši MKN112 97.p. noteiktajam.
7) Ja beidzies akceptēta būvprojekta derīguma termiņš vai būvatļauja ir anulēta
saskaņā ar MKN112 120.punktu, būvprojekts no jauna jāsaskaņo būvvaldē vai
būvvaldes norādītajās institūcijās, vai – specializētas būvniecības gadījumā –
ministrijā, kuras pārraudzībā ir specializētā būvniecība.

3. NODAĻA . B ŪVATĻAUJAS SAŅEMŠANA UN BŪVNIECĪBAS GAITA
1) Jebkurai būvei Palsmanes pagastā (neatkarīgi no īpašuma formas) pirms
būvdarbu uzsākšanas jāsaņem noteikta parauga noformēta būvatļauja. To izsniedz
Būvvaldes būvinspektors uz noteiktā kārtībā akceptēta būvprojekta pamata. Par
būvatļaujas izsniegšanu pasūtītājam Palsmanes pagasta budžetā jāmaksā pagasta
nodevas 2.iemaksa atbilstoši Palsmanes pagasta padomes saistošajiem noteikumiem.
2) Lai noformētu būvatļauju, būvētājam jāiesniedz būvinspektoram:
l) būvatļaujas pieprasījumu;
m) akceptētu būvprojektu;
n) zemes gabala īpašuma vai lietošanas tiesības un apbūves tiesības apliecinošus
dokumentus;
o) sertificēta atbildīgā būvdarbu vadītāja un sertificēta būvuzrauga, ja tāds ir
pieaicināts, saistību rakstu (6.pielikums). Saistību rakstu aizpilda divos
eksemplāros, un viens no tiem glabājas pie saistību raksta iesniedzēja;
p) līguma par autoruzraudzību kopiju un autoruzraudzības žurnālu, ja paredzēta
būvdarbu autoruzraudzība;
q) būvdarbu žurnālu,
r) apdrošinātāja izsniegtu būvuzņēmēja vai būvētāja civiltiesiskās atbildības
obligātās apdrošināšanas polises kopiju.

3) Būvatļauju anulē, ja :
s) netiek ievērotas Būvniecības likuma 13. panta un MKN112 noteiktās prasības,
t) būvdarbi nav uzsākti līdz norādītajam termiņam;
u) būvlaukumā nav ievērotas ugunsdrošības, darba aizsardzības vai vides
aizsardzības normatīvo aktu prasības, Būvatļauja tiek apturēta, ja būvdarbi tiek
veikti ar atkāpēm no akceptētā būvprojekta.

4) Vispārējo būvuzraudzību Palsmanes pagastā veic Būvvalde, pagasta
būvinspektors un būves pasūtītāja (būvētāja) pārstāvis – sertificēts būvuzraugs, kuri
kontrolē būvdarbu vadīšanu un izpildes kvalitāti , būvdarbu atbilstību spēkā
esošajām prasībām.
5) Pirms projektā paredzēto zemes rakšanas darbu uzsākšanas uz transporta
būvēm vai to tiešā tuvumā, par tiesībām veikt darbus Palsmanes pagasta teritorijā
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būvētājam jānoformē atļauja Būvvaldē atbilstoši Palsmanes pagasta padomes
saistošajiem noteikumiem. Rakšanas darbi saskaņojami arī ar privātīpašumā esošās
zemes īpašniekiem.
6) Atļauju darbiem valsts autoceļu zemes nodalījuma joslā izsniedz VAS
“Latvijas valsts ceļi” Vidzemes reģiona Valkas nodaļa.
7) Celtniecības un rakšanas darbi AS „Latvenergo” piederošo
inženierkomunikāciju aizsargjoslās ir saskaņojami ar AS „Latvenergo” Ziemeļu
elektrisko tīklu Smiltenes nodaļā.
8) Būvētājam Būvvaldes būvinspektoram jāiesniedz paziņojums pēc būves
galīgās pabeigšanas.
9) Ja būvniecības laikā rodas būtiskas nesaistes ar projekta dokumentāciju,
fasāžu risinājumu vai ja tiek mainītas būvkonstrukcijas, būvētājam obligāti ir
jāsaskaņo izmaiņas dokumentācijā ar projekta autoru un būvvaldi.
10) Būvvalde, būvinspektors var veikt būves apskati un dot slēdzienu par
darbu kvalitāti un atbilstību būvprojektam. Būvvaldes, būvinspektora un citu
uzraudzības dienestu atklātie pārkāpumi, kas fiksēti priekšrakstos, aktos vai ierakstos
darbu veikšanas vai autoruzraudzības žurnālos, ir novēršami nekavējoties vai līdz
norādītajam termiņam, par ko darbu vadītājam jāpaziņo būvvaldei.
11) Par visām izmaiņām būvētāja - būvuzņēmēja attiecībās (atbildīgo personu
atlaišanu, aizvietošanu) jāpaziņo Būvvaldei.
12) Par patvaļīgi uzsāktu jaunu būvniecību, pārplānošanu, rekonstrukciju,
renovāciju, restaurāciju un nojaukšanu, ko fiziska vai juridiska persona ir uzsākusi
bez attiecīgas Būvvaldes būvatļaujas, vai būvniecību, kura tiek veikta ar atkāpēm no
akceptēta būvprojekta, tiek piemērots sods atbilstoši LR spēkā esošam Administratīvo
pārkāpumu kodeksam.
13) Būvdarbu gaitā būvlaukumam ir jābūt iežogotam. Pie sabiedrisko ēku un
būvju būvlaukumiem ir jābūt izvietotai informācijai par jaunbūvējamā objekta
projektētāju, autoruzraugu, būvuzraugu un būvuzņēmēju.
14) Būvju obligātā civiltiesiskā apdrošināšana ir veicama normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā.
15) Pēc visu būvdarbu pabeigšanas būves īpašnieka pienākums ir pasūtīt
uzbūvētā objekta tehniskās inventarizācijas dokumentus.
16)
Inženiertehniskās
izbūves
darbu
veicējam
savlaicīgi
jāveic
izpilduzmērījumi, kas digitālā un izdrukas veidā ar attiecīgo dienestu oriģināliem
saskaņojumiem ir jāiesniedz būvvaldē saskaņā ar Palsmanes pagasta saistošajiem
noteikumiem.
17) Pēc būvdarbu un labiekārtošanas darbu pabeigšanas ēkas un būves tiek
pieņemtas ekspluatācijā normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.
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18) Ja ēkas un būves tiek pieņemtas ekspluatācijā ziemas periodā,
labiekārtošanas darbi jāpabeidz termiņā, kas norādīts ēku un būvju pieņemšanas
ekspluatācijā aktā.
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4. NODAĻA . N ELIETOJAMO BŪVJU ATJAUNOŠANA , KONSERVĀCIJA VAI
NOJAUKŠANA

1) Īpašniekiem vai valdītājiem, kuru būves ir kļuvušas nelietojamas
(sagruvušas, izdegušas, izpostītas u.tml.), tās jānojauc vai jāsaved kārtībā.
2) Kultūras pieminekļa nojaukšana nav atļauta.
3) Īpašniekam vai valdītājam ir jāiesniedz būves konservācijas projekts ar
norādītiem drošības pasākumiem un būves daļu vizuālo noformējumu. Projekts ir
jāakceptē būvvaldē.
4) Būves nelietojamību un tās atjaunošanas, konservācijas vai nojaukšanas
termiņu atkarībā no būves stāvokļa, apjoma un sarežģītības nosaka Būvvalde vai
Palsmanes pagasta padomes izveidota komisija.
5) Ja noteiktajā termiņā nelietojamās būves īpašnieks vai valdītājs neizpilda
Būvvaldes vai komisijas lēmumu, tad Palsmanes pagasta padome pieņem lēmumu
par nelietojamās būves nojaukšanu un nojaukšanas izdevumu piedzīšanu no būves
īpašnieka vai valdītāja.
6) Būvju nojaukšanai nepieciešama Būvvaldes izsniegta būvatļauja. Tās
saņemšanai iesniegumam jāpievieno atbilstoši izstrādāts un būvvaldē akceptēts būvju
nojaukšanas projekts. Būves nojaukšanas projekts tiek izstrādāts atbilstoši Būvvaldes
izsniegtajam būves nojaukšanas darbu projektēšanas uzdevumam.
7) Nojaukto būvju vietas pilnīgi jānotīra un jānolīdzina. Būves nojaukšanas
fakts noformējams ar attiecīgu komisijas aktu.
8) Ja būvju nojaukšanas laikā tiek aizņemtas transporta būves, darbu veikšanai
nepieciešams saņemt atļauju Palsmanes pagasta padomes komunālajā nodaļā.

5. NODAĻA . Ē KU UN BŪVJU NODOŠANA EKSPLUATĀCIJĀ
1) Ēkas un būves pieļaujams ekspluatēt tikai pēc to nodošanas ekspluatācijā, ko
apliecina noteikta parauga akts par būvju pieņemšanu ekspluatācijā.
2) Ja ēka vai būve tiek nodota ekspluatācijā laika periodā, kad nav iespējama
fasāžu apdare vai labiekārtojuma ierīkošana ir pieļaujama šo darbu atlikšana,
pieņemšanas aktā norādot šo darbu izpildes termiņu.
3) Ja ēkas vai būves īpašnieks vai nomnieks aktā noteiktajā termiņā nav veicis
atliktos darbus, Palsmanes pagasta padomes būvinspektors sastāda protokolu par šo
pārkāpumu un nosaka atkārtotu termiņu (ne mazāk par 1 mēnesi) šo darbu veikšanai.
Par atlikto darbu neveikšanu aktā vai būvinspektora atkārtoti noteiktajā termiņā ēkas
vai būves īpašniekam vai nomniekam var piemērot administratīvo sodu.
4) Nododot ekspluatācijā ēku vai būvi (izņemot iebūvētas telpas vai dzīvokļus,
ja būtiski netiek mainīts ēkas kopējais apjoms), kā arī labiekārtojuma objektus,
Būvvaldei iesniedzams objekta digitālais topogrāfiskais uzmērījums vai izpildshēma
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(inženierkomunikācijām) izdrukas un elektroniskā veidā, Būvvaldes noteiktajā
kārtībā.

6. NODAĻA . A TBILDĪBA PAR APBŪVES NOTEIKUMU NEIEVĒROŠANU
1) Jebkura fiziskā vai juridiskā persona, kura pārkāpj Palsmanes pagasta
apbūves noteikumus, ir sodāma saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
2) Fiziskajām un juridiskajām personām par šo saistošo noteikumu nepildīšanu
tiek izteikts brīdinājums vai uzlikts naudas sods.
3) Par saistošo noteikumu pārkāpumiem administratīvos protokolus ir tiesīgas
sastādīt Palsmanes pagasta padomes Būvvaldes amatpersonas, pagasta policijas
darbinieki u.c. padomes pilnvarotas personas.
4) Administratīvo pārkāpumu lietas, pamatojoties uz attiecīgo amatpersonu
sastādītajiem administratīvo pārkāpumu protokoliem, izskata Palsmanes pagasta
padomes administratīvā komisija.
5) 3.p. minētās amatpersonas pārkāpuma izdarīšanas vietā bez protokola
sastādīšanas, izsniedzot noteikta parauga kvīti, var uzlikt naudas sodu, ja pārkāpējs
neapstrīd viņam uzlikto naudas sodu.
6) Vainīgajai fiziskajai vai juridiskajai personai ir pienākums novērst
Palsmanes pagasta teritorijas apbūves un izmantošanas noteikumu pārkāpumus.

7. NODAĻA . N OTEIKUMI DETĀLPLĀNOJUMIEM
7.1. Detālplānojuma izstrādes kārtība
1) Ja Palsmanes pagasta teritorijas plānojums nepietiekami nosaka konkrētu
zemes vienību teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumus, tos nosaka
detālplānojumā.
2) Detālplānojums ir Palsmanes pagasta teritorijas daļas plānojums, un to
izstrādā, atbilstoši mēroga noteiktībai detalizējot un precizējot tajā noteiktās teritorijas
daļas plānoto (atļauto) izmantošanu un izmantošanas aprobežojumus.
3) Detālplānojuma izstrādi var ierosināt jebkura juridiska vai fiziska persona,
kurai pieder nekustamais īpašums Palsmanes pagasta teritorijā, kura teritorijai
detālplānojums tiek izstrādāts, vai persona, kura rīkojas ar šo īpašumu uz pilnvaras
pamata.
4) Detālplānojuma izstrādi finansē tā ierosinātājs.
5) Detālplānojums ir pamats jaunu zemes vienību noteikšanai un esošo zemes
vienību izmaiņām, un to izstrādā saskaņā ar šo noteikumu 27. punktu.
6) Teritorijā, kurā paredzēta zemes vienību sadalīšana, apvienošana vai
būvniecība, detālplānojumu izstrādā:
a) Palsmanes pagasta teritorijas plānojumā paredzētajā teritorijā;
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b) ja pagasta teritorijas plānojuma mērogs nenodrošina pietiekamu detalizāciju
un precizitāti;
c) neapbūvētā apdzīvotās vietas teritorijā, kurā pagasta teritorijas plānojumā nav
pietiekami detalizēti teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi;
d) kompleksai teritorijas apbūvei, paredzot satiksmes
inženierkomunikāciju un citu infrastruktūru izbūvi;

infrastruktūru,

e) ja objektam saskaņā ar likumu “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” ir izsniegts
kompetentās institūcijas atzinums par paredzētās darbības ietekmes uz vidi
novērtējuma noslēguma ziņojumu;
f) ugunsbīstamam un sprādzienbīstamam objektam, kas var izraisīt rūpniecisko
avāriju;
g) teritorijā, kurā paredzēta meža zemes vai lauksaimniecībā izmantojamās
zemes transformācija par apbūves teritoriju;
h) virzsemes ūdens objektu aizsargjoslu teritorijās;
i) Palsmanes pagasta padome, pieņemot pamatotu lēmumu, var paredzēt
detālplānojuma izstrādes uzsākšanu citām teritorijām.

7) Ja teritorijā ir pieļaujama un/vai paredzēta zemes vienību sadalīšana,
apvienošana, zemes robežu pārkārtošana vai būvniecība, bet detālplānojuma izstrādi
šie noteikumi neparedz, pagasta padome var pieņemt lēmumu neizstrādāt
detālplānojumu un paredzēt nekustamā īpašuma veidošanas kārtību.
8) Detālplānojuma pieteicējs, pieņemot lēmumu par detālplānojuma izstrādes
uzsākšanu, apstiprina un lēmumā norāda tā izstrādes vadītāju – personu vai
amatpersonu, kas organizē detālplānojuma izstrādes gaitu, informē par to Liepupes
pagasta padomi, kā arī iesniedz tai izskatīšanai detālplānojuma materiālus.
9) Pēc lēmuma pieņemšanas par darba uzdevuma apstiprināšanu un
sabiedriskās apspriešanas pirmā posma organizēšanu detālplānojuma ierosinātājs
organizē sabiedriskās apspriešanas pirmo posmu saskaņā ar MKN883 60.p.
noteiktajām prasībām.
10) Detālplānojuma vai tā grozījumu sabiedriskās apspriešanas procesu un
izstrādes gaita notiek saskaņā ar MKN 883 p.61. – 68. prasībām.
11) Detālplānojuma vai tā grozījumu stāšanās spēkā notiek saskaņā ar MKN
883 VII nodaļa prasībām.
12) Detālplānojuma grozījumi ir detālplānojumā noteiktas teritorijas daļas
plānotās (atļautās) izmantošanas un/vai izmantošanas aprobežojumu izmaiņas.
7.2. Detālplānojuma saturs
1) Detālplānojumam ir šādas sastāvdaļas:
a) paskaidrojuma raksts;
b) grafiskā daļa;
c) teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi;
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d) pārskats par detālplānojuma izstrādi.

2) Paskaidrojuma rakstā ietverta vismaz šāda informācija:
a) teritorijas pašreizējās izmantošanas apraksts un teritorijas attīstības nosacījumi;
b) detālplānojuma risinājumu apraksts un pamatojums;
c) teritorijas attīstības mērķis un uzdevumi.

3) Grafiskajā daļā ietverts:
a) topogrāfiskais plāns, kurā iekļauta nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistra
informācija un kurš izmantots detālplānojuma izstrādei;
b) plāns, kurā parādīta teritorijas pašreizējā izmantošana;
c) plāns ar topogrāfijas elementiem, kurā parādīta teritorijas plānotā (atļautā)
izmantošana un izmantošanas aprobežojumi, nosakot:
- pašreizējās un plānotās zemes vienību robežas;
- plānotās apbūves, satiksmes infrastruktūras un inženierkomunikāciju
izvietojumu, ietverot centralizētu ūdens apgādes un notekūdeņu
savākšanas risinājumu jaunveidojamām apbūves teritorijām;
- pašreizējās un plānotās aizsargjoslas saskaņā ar Aizsargjoslu likumu;
- tauvas joslas;
- teritorijas izvietojuma shēmu, ielu profilus, plānotās (atļautās) teritorijas
izmantošanas un apgrūtinājumu eksplikāciju un pieņemtos
apzīmējumus;
d) citi plāni (shēmas), kas nepieciešami atsevišķu plānoto (atļauto) izmantošanas
veidu un izmantošanas aprobežojumu attēlošanai atbilstošā mērogā (ietverot
ceļu un ielu shēmas, satiksmes shēmas, adresāciju, sarkanās līnijas,
inženierapgādes tīklu shēmas, zemes vienību sadalīšanas plānu).

4) Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos nosaka prasības un
izmantošanas aprobežojumus katram detālplānojumā noteiktajam teritorijas plānotās
(atļautās) izmantošanas veidam atbilstoši vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam.
5) Pārskatā par detālplānojuma izstrādi jāietver:
a) vietējās pašvaldības lēmumi par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu (ietverot
darba uzdevumu, sabiedriskās apspriešanas organizēšanu un apstiprināšanu);
b) zemes robežu plānu un īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu kopijas;
c) priekšlikumi, kas saņemti, uzsākot detālplānojuma izstrādi, un sabiedriskās
apspriešanas materiāli;
d) ziņojums par vērā ņemtajiem un noraidītajiem fizisko un juridisko personu
priekšlikumiem un iebildumiem;
e) institūciju sniegtā informācija, nosacījumi un atzinumi;
f) ziņojums par institūciju nosacījumu ievērošanu;
g) ziņojums par detālplānojuma atbilstību vietējās pašvaldības teritorijas
plānojuma prasībām;
h) cita informācija, kas izmantota detālplānojuma izstrādei.
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6) Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos detalizē vietējās
pašvaldības teritorijas plānotās (atļautās) izmantošanas prasības un izmantošanas
aprobežojumus, nosakot tos katrai pašreizējai un plānotajai zemes vienībai.
7.3. Detālplānojumu teritorijas
Palsmanes pagasta teritorijas plānojums nosaka teritorijas, kuru apbūves
un/vai sadalīšanas gadījumā obligāti ir izstrādājami to detālplānojumi. Kartēs
augšminētās detālplānojuma teritorijas apzīmētas ar violetu vertikālu svītrojumu:
.
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II. DAĻA. VISPĀR ĪGIE PRINCIPI UN
KOPĪGIE NOTEIKUMI
1. NODAĻA . P AMATNOSTĀDNES UN SKAIDROJUMI
1.1. Nosaukums
Apbūves noteikumu pilns nosaukums ir “Palsmanes pagasta teritorijas
apbūves un izmantošanas noteikumi”. Turpmāk tekstā galvenokārt lietots
saīsinājums “Apbūves noteikumi”.
1.2. Darbības apjoms
1) Apbūves noteikumi attiecas uz visu Palsmanes pagasta teritoriju, t.i., uz
visām zemēm Palsmanes pagasta administratīvajās robežās 12 gadus kopš
pieņemšanas brīža.
2) Apbūves noteikumu prasības ir saistošas visām fiziskajām un juridiskajām
personām – zemes īpašniekiem un valdītājiem, veicot jebkādu zemesgabalu
sadalīšanu vai apvienošanu, zemju transformāciju, būvju un zemes ierīcības
projektēšanu, būvdarbus, restaurāciju, rekonstrukciju, modernizāciju vai nojaukšanu.
3) Apbūves noteikumi neatbrīvo fiziskās un juridiskās personas no pienākuma
ievērot citu spēkā esošo normatīvo aktu prasības.
4) Apbūves noteikumi ietver arī likumu un citu normatīvo aktu atsevišķas
prasības, dodot iekavās saīsinātu attiecīgā noteikuma avotu, piemēram, (KPAL, 5.p.).
5) Normatīvo aktu grozījumi un papildinājumi nav jāuzskata par Apbūves
noteikumu grozījumiem.
1.3. Nolūks
Apbūves noteikumi ir līdzeklis Palsmanes pagasta pašvaldības mērķu
sasniegšanai saskaņā ar spēkā esošo teritorijas plānojumu, lai, nosakot zemes
īpašnieku un valdītāju būvtiesības un pienākumus, veicinātu pagasta iedzīvotāju
veselību, drošību, ērtības un vispārīgu labklājību, nodrošinot Palsmanes pagasta
pašvaldības, zemes īpašnieku, valdītāju un vides interešu tiesisku līdzsvarotību.
1.4. Galvenais pamatprincips
1) Zemes nedrīkst izmantot un apbūvēt, nevienu būvi nedrīkst būvēt,
pārbūvēt, paplašināt, ierīkot vai izmantot, ja tas neatbilst Apbūves noteikumiem (pēc
CL 1085.p.)
2) Nedrīkst izsniegt pašvaldības institūciju atļaujas vai apliecības nodomātai
zemes izmantošanai vai nodomātai būvēšanai, pārbūvēšanai, paplašināšanai,
ierīkošanai vai izmantošanai, ja ar to tiek pārkāptas jebkādas Apbūves noteikumu vai
likumdošanas prasības.
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3) Izsniedzot fiziskai vai juridiskai personai pašvaldības institūciju atļaujas vai
apliecības nodomātai zemes izmantošanai vai nodomātai būvēšanai, pārbūvēšanai,
paplašināšanai, ierīkošanai vai izmantošanai, jāievēro, lai tas neskartu citu personu
intereses.
1.5. Pārkāpumi un sodi
1) Apbūves noteikumi ir izstrādāts kā pagasta saistošie noteikumi, pamatojoties
uz likuma Par pašvaldībām 43. pantu, kas nosaka, ka pagasta padome ir tiesīga izdot
saistošus noteikumus par pagasta teritorijas apbūvi, paredzot administratīvo atbildību
par to pārkāpšanu, ja tas nav paredzēts likumos (PL, 43. p.).
2) Jebkura fiziskā vai juridiskā persona, kura pārkāpj Vietējo likumu, ir vainīga
šī likuma pārkāpumā un sodāma saskaņā ar Latvijas administratīvo pārkāpumu
kodeksu.
1.6. Apbūves noteikumu stāšanās spēkā
1) Apbūves noteikumi stājas spēkā, kad likumīgu spēku iegūst pagasta
teritorijas plānojums.
2) Ja tiesa kādu Apbūves noteikumu nodaļu, punktu vai noteikumu atzīst par
spēkā neesošu, pārējā Apbūves noteikumu daļa saglabā spēku.
1.7. Zemesgabala neatbilstoša izmantojuma statuss
1) Ja zemesgabala (nekustamā īpašuma) izmantošana likumīgi iesākta, pirms
pašvaldība pieņēmusi Apbūves noteikumus vai to grozījumus vai papildinājumus,
kas nosaka zemesgabalam citu zemes izmantošanas veidu, attiecīgajam
zemesgabalam (nekustamajam īpašumam) ir neatbilstoša izmantojuma statuss.
2) Neatbilstoša izmantojuma statusa zemesgabala (nekustamā īpašuma)
īpašnieks ir tiesīgs turpināt likumīgi iesākto izmantošanu, bet jebkura jauna
būvniecība visa cita saimnieciskā darbība jāuzsāk un jāveic atbilstoši Apbūves
noteikumu prasībām.
3) Ja zemesgabala (nekustamā īpašuma) īpašniekam līdz Apbūves noteikumu
vai to grozījumu vai papildinājumu pieņemšanai, kas nosaka zemesgabalam citu
zemes izmantošanas veidu, ir saskaņots (akceptēts) būvprojekts vai izsniegta būves
projektēšanas atļauja vai būvatļauja un nav beigušies to derīguma termiņi, tad
zemesgabalam ir neatbilstoša izmantojuma statuss, un īpašnieks ir tiesīgs turpināt
iesākto būvniecību (izņemot gadījumus, kad pašvaldība kompensē attiecīgā īpašnieka
zaudējumus).
1.8. Esošie neatbilstošie zemesgabali
Esošus zemesgabalus ar platību, fronti vai dziļumu, kas mazāks par noteikto,
vai esošus zemesgabalus, ja to platība pārsniedz maksimālo zemesgabala platību,
drīkst izmantot un uz tiem drīkst būvēt, pārbūvēt, ierīkot vai izmantot būves atbilstoši
attiecīgās izbūves teritorijas (apbūves zonas) noteikumiem ar šādiem nosacījumiem:
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a) ja šādus zemesgabalus nodrošina ar būvnormatīvos noteikto inženiertehnisko
apgādi;
b) ja visi citi Apbūves noteikumu noteikumi ir ievēroti.
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1.9. Esošās būves un uzsāktā projektēšana un būvniecība
Ja esošās būves ir likumīgi uzbūvētas vai tiek likumīgi (ar atļauju) projektētas,
būvētas, pārbūvētas vai ierīkotas Apbūves noteikumu spēkā stāšanās brīdī, kā
rezultātā daži būvju raksturlielumi neatbilst, bet esošais zemesgabala zemes
izmantošanas veids atbilst Apbūves noteikumu nostādnēm, tad:
a) esošās būves drīkst pārbūvēt vai atjaunot ar nosacījumu, ka:

(1) pēc pārbūves vai atjaunošanas šīs būves atbildīs visiem tiem Apbūves
noteikumu punktiem, kam atbilda esošās būves;
(2) nekādas pārbūves, ievērojot visas pārējās būves uz zemesgabala,
nepalielinās neatbilstību noteikumiem;
b) esošās būves drīkst paplašināt ar nosacījumu, ka:

(1) jebkura būves paplašināšana, ievērojot uz zemesgabala esošo apbūvi un
zemesgabala izmantošanu, atbilst Apbūves noteikumu prasībām;
(2) paplašināšana, ievērojot visas citas būves un zemesgabala izmantošanu,
nepalielina neatbilstību noteikumiem;
c) ja pašvaldība nekompensē zaudējumus, likumīgi iesāktos projektēšanas,
būvēšanas, pārbūvēšanas vai ierīkošanas darbus drīkst turpināt.

1.10. Grozījumi
1) Apbūves noteikumu grozījumi nozīmē arī teritorijas plānojuma grozījumus,
jo ir pēdējā būtiska un neatņemama sastāvdaļa. Palsmanes pagasta teritorijas
plānojuma grozījumi ir Palsmanes pagasta administratīvās teritorijas daļas plānotās
(atļautās) izmantošanas un izmantošanas aprobežojumu izmaiņas.
2) Apbūves noteikumu grozīšana notiek saskaņā ar MKN 883 27.p. noteikto
teritorijas plānojuma publiskās izskatīšanas procedūru.
3) Apbūves noteikumu grozījumi nedrīkst grozīt valsts likumu un citu tiesību
aktu noteiktās prasības un radīt attiecīgo likumu vai aktu pārkāpumus, ja tie nav
akceptēti instancē, kas tos ir pieņēmusi.
4) Detālplānojums nav uzskatāms par teritorijas plānojuma un Apbūves
noteikumu kā teritorijas plānojuma daļas grozījumu, bet par tālāku detalizējumu.
1.11. Izņēmumi
1) Jebkurā izbūves teritorijā pieļaujami izņēmumi, ja tie noteikti Apbūves
noteikumos.
2) Izbūves teritorijas daļā, kas noteikta kā izņēmums, turpina darboties
Apbūves noteikumu noteikumi, kas attiecas uz to izbūves teritoriju, kurā izņēmums
atrodas, ar šādiem nosacījumiem:
a) ja izņēmuma noteikums ir pretrunā ar kādu Apbūves noteikumu prasību, tad
tā vietā stājas izņēmuma noteikums;
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b) ja izņēmuma noteikums nosaka vienu vai vairākas speciāli atļautas
izmantošanas, tad tās ir vienīgās izmantošanas, kādās zemi un būves drīkst
izmantot;
c) ja izņēmuma noteikums speciāli atļauj vienu vai vairākas izmantošanas
papildus atļautajām izmantošanām, tad visi citi izņēmuma noteikumi attiecas
arī uz papildus atļautajām izmantošanām.

1.12. Papildinājumi
1) Izstrādājot kādai pagasta teritorijas daļai detālplānojumu, jānosaka vai
jāprecizē:
a) zemesgabalu robežas, proporcijas un izmēri,
b) zemesgabalu apbūves blīvuma vai apbūves intensitātes un brīvās teritorijas
rādītāji,
c) nepieciešamie pagalmi (minimālie attālumi no zemesgabala robežām līdz
būvēm),
d) ēku stāvu skaits un būvju augstums,
e) inženiertehniskā apgāde,
f) automašīnu novietošana, vietējās ielas un piebraucamie ceļi.

2) Izstrādājot konkrētai pagasta teritorijai detālplānojumu var noteikt vai
precizēt arī citas prasības.
3) Apbūves noteikumi regulāri jāpapildina, līdz ar izstrādātā detālplānojuma
stāšanos spēkā:
a) uzrādot III. pielikumā “Spēkā esošo detālplānojumu saraksts” detālplānojuma
nosaukumu, pieņemšanas un spēkā stāšanās datumus, kā arī precīzi aprakstot
detālplānojumā risinātās teritorijas robežas un norādot šajās robežās ietvertās
izbūves teritorijas;
b) atspoguļojot III. pielikuma attiecīgo izbūves teritoriju apakšnodaļās punktā
“Papildinājumi (noteikumu detalizācija)” detālplānojuma prasības, kas precizē
šos Apbūves noteikumus, kā arī citus noteikumus, kas pamatoti ar
detālplānojumu.

4) Minētie papildinājumi nav jāuzskata par Apbūves noteikumu grozījumiem.
1.13. Publiskums
Šie Apbūves noteikumi ir brīvi pieejami visiem interesentiem. Palsmanes
pagasta padome regulāri informē par pieņemtajiem apbūves noteikumu grozījumiem
un izdarītajiem papildinājumiem.
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2. NODAĻA . N OTEIKUMI VISIEM ZEMES IZMANTOŠANAS VEIDIEM

2.1. Pielietojums
Šīs nodaļas noteikumi attiecas uz visiem teritoriju izbūves un izmantošanas
veidiem, izņemot gadījumus, ja konkrētu veidu teritorijām noteikts citādi.

2.2. Teritoriju izmantošana un piekļuve
2.2.1. Zemesgabalu dalīšana vai apvienošana
1) Pamats jaunu zemes vienību noteikšanai un esošo zemes vienību izmaiņām
ir detālplānojums, un to izstrādā saskaņā ar MKN 883 27. punkta prasībām.
2) Nav pieļaujama zemesgabala sadalīšana,
a) ja pret to iebilst kāds no līdzīpašniekiem,
b) ja nav iespējams sadalīt kopīpašumā esošās ēkas reālās daļās,
c) ja to aizliedz prasības, kas noteiktas konkrētajai apbūves zonai.

3) Ja zemes gabalu sadalīšana vai apvienošana nav saistīta ar jaunu apbūves
teritoriju veidošanu vai esošā teritorijas apbūves (izmantošanas) veida maiņu, tad to
ir pieļaujams veikt bez detālplānojuma izstrādes, ievērojot kārtību, ko nosaka
Apbūves noteikumu I daļas 7. nodaļas 7.p.
2.2.2. Visās izbūves teritorijās atļautās izmantošanas
Jebkuru izbūves teritoriju, ievērojot Apbūves noteikumu noteikumus, atļauts
izmantot būvju un to daļu izvietošanai saskaņā ar attiecīgajā teritorijā atļautajām
izmantošanām, kā arī:
a) automašīnu novietošanai;
b) sabiedrisko apstādījumu ierīkošanai;
c) inženiertehniskās apgādes tīklu un objektu izvietošanai,
d) telekomunikāciju objektu izvietošanai,
e) vietējās nozīmes ielai, ja to pamato ar detālplānojumu;
f) palīgizmantošanai.

2.2.3. Visās izbūves teritorijās aizliegtās izmantošanas
1) Nevienā izbūves teritorijā nav atļauta tāda zemes un būvju vai kādas to
daļas izmantošana, kas rada vairāk nekā būtisku piesārņojumu, t.i, neatbilst valsts
vides aizsardzības un vides veselības iestāžu noteiktajām vides kvalitātes prasībām un
tiesību aktu prasībām.
2) Nevienu izbūves teritoriju nedrīkst izmantot šādiem nolūkiem:
a) izvietot būves aizsargjoslās, kur to neatļauj Aizsargjoslu likumu;
b) veidot karjerus būvmateriālu un melnzemes iegūšanai, ja vien šī darbība nav
tieši norādīta kā pamatdarbība dotajā teritorijā;
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c) novietot, savākt un glabāt pamestas, neizmantojamas automašīnas, ja vien šim
nolūkam izmantotā zeme nav noteiktā kārtībā projektēta un ierīkota to
savāktuvei vai ietverta ēkā;
d) vākt, uzkrāt un glabāt kaudzē vai laukumos sadzīves un ražošanas atkritumus,
otrreizējās izejvielas, ja vien šim nolūkam izmantotā zeme nav noteiktā kārtībā
projektēta un ierīkota to savāktuvei vai ietverta ēkā. Šī prasība neattiecas uz
atkritumu savākšanu noteikta parauga atkritumu tvertnēs;
e) izmantot Noteikumos atļautajām izmantošanām (arī palīgizmantošanām)
transportlīdzekļu korpusus vai to daļas;
f) izmantot jebkādus ceļojumu treilerus un vagoniņus kā dzīvojamās telpas (arī
ēdamtelpas un guļamtelpas), izņemot gadījumus, ja zemesgabalam ir būvlaukuma
statuss vai ceļojuma treileru novietošana pamatota ar tūristu vajadzībām;
g) aizliegts izmantot zemi, ēkas un citas būves, nenovēršot esošo vides piesārņojumu;
h) aizliegts veikt būvniecību piesārņotā teritorijā.

2.2.4. Piekļūšanas noteikumi
1) Drīkst izmantot tikai tādu zemesgabalu, kuram ir nodrošināta piebraukšana.
2) Apbūves zonās būvēm jāparedz piebrauktuves un caurbrauktuves
ugunsdzēsības un glābšanas tehnikai.
3) Piebrauktuves apbūves zonas iekšienē un caurbrauktuves ēkās viena no
otras jāizvieto ne tālāk par 300 m.
4) Piebrauktuvju un caurbrauktuvju pieslēgums pie maģistrālo ielu
brauktuvēm pieļaujams ne tuvāk par 50 m no krustojuma. Dzīvojamo ēku grupām,
iestādēm, tirdzniecības un apkalpes centriem piebrauktuves jāparedz ar divām
kustības joslām un ietvi, bet savrup izvietotam ēkām - ar vienu kustības joslu un ietvi.
5) Jebkuram dzīvoklim, arī dzīvoklim kā palīgizmantošanai, jānodrošina
piekļūšana atsevišķi no citām izmantošanām.

2.3. Apbūves elementu izvietojums un raksturojums
2.3.1. Apbūves intensitātes un brīvās teritorijas rādītāji
Apbūves intensitātes un brīvās teritorijas rādītāji tiek noteikti atsevišķi katram
apbūves teritorijas veidam.
2.3.2. Augstuma ierobežojumi
1) Apbūves noteikumos noteiktie būvju augstumi nav attiecināmi uz jebkādu
arhitektonisku izbūvi, virsgaismu, skursteni, torni, karoga mastu, radio vai televīziju
uztverošu vai pārraidošu iekārtu, telekomunikāciju bāzes stacijas torni, vējrādītāju,
zibens novadītāju, baznīcas torni vai kupolu.
2) Ēku, augstsprieguma elektropārvades līniju, radiotehnisko un citu būvju,
kas var tieši vai netieši apdraudēt lidojumu drošību, izvietojums jāsaskaņo ar
uzņēmumiem un iestādēm, kuru pārziņā atrodas lidlauki.
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2.3.3. Pagalma noteikumi
1) Galvenajai būvei vai būvēm uz zemesgabala atkarībā no apbūves veida ir
viens vai vairāki pagalmi (priekšpagalms, iekšējais sānpagalms, ārējais sānpagalms,
aizmugures pagalms), kas shematiski attēloti II.pielikuma 2. zīmējumā.
2) Viena zemesgabala pagalma daļu nedrīkst uzskatīt par otra zemesgabala
pagalma daļu.
3) Prasītais pagalms ir minimālais pagalms, ko nosaka Apbūves noteikumu
noteiktie attālumi no zemesgabala robežām līdz jebkuras galvenās būves virszemes
daļai. Nekādu daļu no jebkura prasītā pagalma nedrīkst aizņemt kāda būves
virszemes daļa, izņemot:
a) saimniecības ēkas, ja tās attiecīgajā pagalmā atļautas;
b) arhitektoniskas detaļas un veidojumi, arī sliekšņi, skursteņi, starpdzegas,
dzegas, teknes, pilastri un jumta balsti, kas projicējas jebkurā prasītajā pagalmā
ne vairāk par 0,5 m uz āru no sienas;
c) funkcionālas un dekoratīvas būves, arī nolaižami saulessargi (markīzes),
dekoratīvas strūklakas, skulptūras, piemiņas plāksnes un žogi;
d) atklātas ugunsdzēsības vai āra kāpnes, kam kāpņu pakāpieni un laukumi
aprīkoti ar margām, un kas projicējas jebkurā prasītajā pagalmā ne vairāk par
1,5 m uz āru no sienas;
e) erkeri, kas projicējas jebkurā prasītajā pagalmā ne vairāk par 1,0 m uz āru no
sienas;
f) balkoni, segtas un nesegtas terases, kas projicējas jebkurā prasītajā pagalmā ne
vairāk par 2,5 m uz āru no sienas.

4) Zemesgabala īpašniekam pagalmi jāuztur kārtībā, tīri un sausi. Pagalmiem
jābūt izbūvētiem tā, lai tur nevarētu sakrāties ūdens.
2.3.4. Priekšpagalms - priekšdārziņš
1) Zemesgabala daļu starp būvlaidi un ielas sarkano līniju nedrīkst apbūvēt,
nekādas būves virszemes daļas nedrīkst uz tās atrasties, izņemot 2.9. punktā noteiktos
gadījumus.
2) Priekšdārziņos jāierīko apstādījumi vai zālāji ar cehiņiem. Priekšdārziņi,
atbilstoši pašvaldības padomes noteikumiem, zemesgabala īpašniekam jāuztur
kārtībā. Priekšdārziņus nav atļauts izmantot materiālu atklātai uzglabāšanai.
3) Priekšdārziņi jāiežogo, ja to prasa detālplānojums.
4) Ielu paplašināšanai paredzētās zemes joslas pašvaldības padomei jānodod
saskarīgo zemesgabalu īpašniekiem bezmaksas pagaidu lietošanā priekšdārziņu
ierīkošanai. Šādus priekšdārziņus atļauts iežogot.
5) Ja pagasta padome nolemj ielu paplašināšanai paredzēto zemes joslu pilnīgi
vai daļēji piedalīt pie ielas platuma, zemesgabala īpašniekam pēc pagasta padomes
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pieprasījuma 3 mēnešu laikā žogs bez atlīdzības jānojauc, zemes josla jāatbrīvo un
jānodod pagasta padomes rīcībā.
2.3.5. Iedibināta būvlaide
Galvenās būves novietnei zemesgabalā, iedibinātas būvlaides gadījumā, ja tā
nav spēkā esošajās sarkanajās līnijās, neskatoties uz jebkādām citām Apbūves
noteikumu prasībām, jāievēro šī iedibinātā būvlaide.
2.3.6. Būvju atbilstība zemesgabala robežām
Nevienas būves neviena daļa nedrīkst projicēties ārpus tā zemesgabala
robežas, uz kura tā atrodas, izņemot:
a) Noteikumos paredzēto gadījumu, ja būvlaide sakrīt ar sarkano līniju. Šādā
gadījumā būves daļa nedrīkst projicēties brauktuvei tuvāk kā 0,5 m un tās
apakšējai malai ir jābūt vismaz 3,0 m virs ietves;
b) ja būve ir žogs starp zemesgabaliem;
c) ja kaimiņu zemesgabala īpašnieks piekrīt grozīt zemesgabala robežu pa
vertikāli. Tādā gadījumā to jāieraksta Zemesgrāmatā.

2.3.7. Attālumi starp ēkām
Attālumi starp dzīvojamām ēkām, dzīvojamām un sabiedriskām, kā arī
ražošanas ēkām jāpieņem saskaņā ar insolācijas, apgaismojuma un ugunsdrošības
prasībām.
2.3.7.1. Insolācijas (izsauļojuma) prasības
1) 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, laika posmā no 22.
marta līdz 22. septembrim.
2) Izvietojot pirmsskolas bērnu iestādes, izglītības, veselības aprūpes un
atpūtas iestādes, jānodrošina nepārtraukta 3 stundas ilga to telpu insolācija, kas
noteiktas sanitāros un būvnormatīvos.
2.3.7.2. Ugunsdrošības prasības
Ugunsdrošības attālumi starp dzīvojamām ēkām, publiskām ēkām, kā arī
rūpniecības uzņēmumu saimniecības ēkām jāparedz atbilstoši tam, kā to paredz LBN
201-96 “Ugunsdrošības normas”.
2.3.8. Redzamības noteikumi
1) Nevienā izbūves teritorijā nedrīkst būvēt, pārbūvēt vai ierīkot nekādu būvi
tādā veidā, ka tā traucē skatu starp 0,5 m un 3,0 m līmeņiem virs krustojošos ielu
viduslīniju līmeņa trīsstūra teritorijā, ko ierobežo stūra zemesgabala sarkanās līnijas
un līnija, kas savieno punktus uz šim sarkanajām līnijām 10 m attālumā no minēto
sarkano līniju krustpunkta vai Satiksmes Ministrijas Ceļu satiksmes drošības
direkcijas pašvaldības (rajona) nodaļas akceptētā (ievērojot ielu transporta intensitāti
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un kustības aprēķina ātrumu) attālumā no minēto sarkano līniju krustpunkta, ja
sarkanās līnijas jau nav noteiktas, ievērojot redzamības trīsstūri (sk. 1. zīmējumu).
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1. ZĪM. REDZAMĪBAS TRĪSSTŪRI UZ STŪRA ZEMESGABALA
APSTĀŠANĀS REDZAMĪBAS ATTĀLUMS: LG - REDZAMĪBA UZ GALVENĀ CEĻA. LM, - REDZAMĪBA UZ MAZĀK
SVARĪGA CEĻA. NOSAKA LR CEĻU SATIKSMES DROŠĪBAS DIREKCIJA.

2) Ja esošā kapitālā apbūve neļauj izveidot nepieciešamos redzamības
trīsstūrus, gājēju un transporta kustības drošība jānodrošina ar kustības regulēšanas
vai speciālam tehniskām ierīcēm.
2.3.9. Speciāli pasākumi cilvēkiem ar kustību traucējumiem
1) Jaunu ēku un būvju projektos, kas funkcionāli ir pieejamas apmeklētājiem,
un esošo sabiedrisko ēku un telpu rekonstrukcijas vai kapitālo remontu projektos
jāparedz vides pieejamības pasākumi, lai tajās ērti un droši varētu pārvietoties cilvēki
ar invaliditāti t.sk. cilvēki ar kustību traucējumiem, ar dzirdes invaliditāti un ar redzes
invaliditāti.
2) Optimālais pandusu slīpums garenvirzienā ir 1:20 (5%), bet maksimālais
atļautais slīpums ir 1:12 (8%). Mainoties līmeņiem, augstumu starpība nedrīkst būt
lielāka par 2 cm.
3) Auto stāvvietās invalīdiem jāparedz minimālais stāvvietas platums 3,5 m.
2.3.10. Fasādes. Jumti. Ūdens notekcaurules
1) Katra zemesgabala īpašniekam atbilstoši pašvaldības padomes izdotajiem
noteikumiem jāuztur kārtībā ēkas fasādes, jumts, ūdens notekcaurules un renes.
Fasādes krāsošana jāveic saskaņā ar būvprojektā akceptēto krāsojumu vai Palsmanes
pagasta padomes izdoto krāsu pasi, ja tāda ir izstrādāta.
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2) Jumti jāizbūvē tā, lai ūdens no tiem netecētu uz kaimiņu zemesgabaliem.
Jānovērš iespēja ledus un sniega kupenu krišanai no jumta uz ietves un kaimiņu
zemesgabalos.
3) Katra nama ielas pusē gar ietvi jābūt ierīkotai lietus ūdens renei un
notekcaurulei vai citai lietus ūdens novadīšanas sistēmai. Notekcaurules un to gali
jāierīko tā, lai netraucētu kustību pa ietvi. Ūdens notekcaurules jāizbeidz ne augstāk
par 15 cm virs ietves.
4) Ugunsdrošajām sienām jābūt augstākām par jumta segumu vismaz par 60
cm, ja kaut viens no savietotā jumta vai jumta elementiem (izņemot jumta segumu)
būvēts no degošiem materiāliem, un vismaz par 30 cm, ja jumta vai savietotā jumta
elementi (izņemot jumta segumu) būvēti no grūti degošiem materiāliem.
Ugunsdrošās sienas var nebūt augstākas par jumta segumu, ja visi jumta vai savietotā
jumta elementi (izņemot jumta segumu) būvēti no nedegošiem materiāliem.
5) Nav atļauta patvaļīga satelītantenu piestiprināšana pie ēku galvenajām
(ielas) fasādēm.
6) Nav atļauta patvaļīga lodžiju un balkonu pārbūvēšana, arī aizstiklošana.
Logu nomaiņa un lodžiju un balkonu pārbūvēšanu var veikt tikai vienlaicīgi visai
ēkai saskaņā ar apstiprinātu projektu.
2.3.11. Žogi un prettrokšņa sienas
1) Tos pašvaldības rajonus, kuros apbūvēti vai neapbūvēti zemesgabali ir
jāiežogo, nosaka pašvaldības padome. Žogiem un vārtiem gar ielām un laukumiem
jābūt saskanīgiem ar būvju un kaimiņu zemesgabalu žogu arhitektūru.
2) Robežžogi abiem kaimiņiem jāizbūvē un jāuztur kārtībā kopīgi, bet ja viņi
nevar vienoties, tad katram jāizbūvē un jāuztur kārtībā tā žoga puse, kas, skatoties no
zemesgabala uz robežu, atrodas pa labi, turklāt žogam gar visu robežu jābūt pēc
iespējas vienā veidā. Gadījumos, ja uz robežas ir būves, kaimiņiem uz pusēm jāizbūvē
un jāuztur atlikušās robežžoga daļas.
3) Nav atļauta dzeloņstiepļu vai tām pielīdzinātu materiālu, kā arī būvniecībai
nepiemērotu gadījuma materiālu izmantošana žogos. Nav atļauts žogu stabu
atbalstus izvietot ielu un laukumu teritorijā.
4) Žogi jākrāso ar izturīgām krāsām. Nedrīkst krāsot dabisko akmeni, keramiku
un cēlapmetumu žogos.
5) Prettrokšņa sienas nepieciešamību pamato ar detālplānojumu, vadoties pēc
MKN 598 “Vides trokšņa novērtēšanas kārtība” prasībām.
6) Žogu par prettrokšņa sienu drīkst izmantot tikai gadījumos, kad citādi nav
iespējams.
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2.3.12. Skatlogi. Reklāmas. Markīzes
2.3.12.1. Skatlogi
Nav atļauta patvaļīga jaunu skatlogu un durvju ierīkošana esošajās ēkās.
2.3.12.2. Izkārtnes, reklāmas, sludinājumi un citi informatīvi materiāli
Izkārtnes, reklāmas, sludinājumi un citi vizuālās informācijas materiāli
izvietojami atbilstoši Palsmanes pagasta padomes apstiprinātajiem saistošajiem
noteikumiem.
2.3.12.3. Markīzes
Virs skatlogiem atļauts izbūvēt markīzes, ja tās neprojicējas brauktuvei tuvāk
kā 0,5 m un to apakšējā mala ir vismaz 2,2 m virs ietves.
2.3.13. Pagrabu ieejas. Lūkas un logi
1) Pagrabu ieejas un lūkas nedrīkst ierīkot ietvēs. Esošās lūkas drīkst saglabāt
ne vairāk par 70 cm platumā, ja brīvs ietves platums paliek vismaz 75 cm, bet tām
jābūt ar noapaļotiem stūriem bez jumta izvirzījumiem un citām asām šķautnēm.
Esošām lūkām pirms atvēršanas jāpieliek margas. Ēku pārbūves un kapitālā remonta
gaitā ietvēs esošās, Vietējam likumam neatbilstošās pagrabu ieejas un lūkas jālikvidē.
2) Pie pagrabstāvu logiem atļauts ierīkot gaismas šahtas, kas ievirzās ietvē ne
vairāk kā 50 cm gaismā. Tās pārsegumam jābūt vienā līmenī ar ietvi un jānodrošina
šahtas izgaismošana. Pārsegumā nedrīkst būt lielākas spraugas par 2,5 cm. Pārseguma
virsma nedrīkst būt slidena.
3) Pie ietves izvietotie pagrabstāvu logi un vitrīnas jāaizsargā ar 76 cm augstām
(mērot no ietves līmeņa) metāla margām. Tās drīkst izvirzīties no sienas ne vairāk par
30 cm.
2.3.14. Apgaismes ķermeņi, kioski, paviljoni un citi pašvaldības ārtelpas
elementi
2.3.14.1. Apgaismes ķermeņi
1) ielu apgaismošanai atļauts izmantot virs ielām iekārtus vai arī pie stabiem
piestiprinātus apgaismes ķermeņus. Apgaismes ķermeņiem jābūt arhitektoniski
saskanīgiem katra vizuāli vienlaicīgi uztverama ielas posma vai kvartāla garumā, kā
arī katra laukuma vai skvēra robežās.
2) 10 m platās un šaurākās ielās vai piebrauktuvēs atļauts izmantot arī pie
būvju fasādēm piestiprinātus apgaismes ķermeņus.
3) Laukumu un skvēru apgaismošanai atļauts izmantot apgaismes ķermeņus
uz stabiem. Atļauts dažāds stabu augstums un apgaismes ķermeņu veids, bet tam
jābūt saskanīgam katra laukuma vai skvēra robežās.
4) Apgaismes ķermeņi jāpieslēdz pazemes kabeļiem vai kabeļiem būvju sienās.
Kabeļi nedrīkst būt redzami būvju fasādēs.
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5) Brīdinot būves īpašnieku, atbilstošiem pašvaldības dienestiem ir tiesības
piestiprināt pie būvju fasādēm apgaismes ķermeņu, satiksmes regulēšanas tehnisko
līdzekļu u.c. gaisa vadu atsaites.
2.3.14.2. Kioski, nojumes, paviljoni un citi pašvaldības ārtelpas elementi
1) Stacionārus, arī sezonas, tirdzniecības punktus (kioskus, nojumes, stendus,
paviljonus un citus), neatkarīgi no to piederības, atļauts būvēt vai novietot gatavus
tikai ar pašvaldības galvenā arhitekta akceptu. Ja minētie objekti robežojas ar ielas
sarkano līniju vai atrodas ielas sarkanajās līnijās nepieciešams arī LR SM Ceļu
satiksmes drošības direkcijas pašvaldības (rajona) nodaļas akcepts.
2) Zemesgabala īpašniekam jānodrošina, lai pie katras galvenās būves galvenās
ieejas uz sienas būtu piestiprināta, pēc pašvaldības padomes noteikta etalona
izgatavota, mājas numura zīme. To piestiprina pie katras mājas fasādes 2,5-3,0 m
augstumā. Ja tā nav skaidri saskatāma no ietves, numura zīmei jābūt arī pie žoga pie
ieejas vārtiņiem zemesgabalā. Zīmei ar mājas numuru jābūt arī pie citām ieejām ielas
pusē.
3) Stūra zemesgabala īpašniekam jānodrošina, lai uz žoga vai būves stūra būtu
piestiprināta pēc pašvaldības padomes noteikta etalona izgatavota plāksnīte ar ielas
(laukuma) nosaukumu valsts valodā. Plāksnītes attālumam no žoga vai būves stūra
jābūt 0,1-1,0 m. Pie būves fasādes plāksnīti piestiprina 2,5-3,0 m augstumā no zemes
līmeņa.
4) Palsmanes pagasta attiecīgo dienestu vadībā specializētiem uzņēmumiem,
kā arī zemes valdītājiem - uzņēmumiem, iestādēm, organizācijām un pilsoņiem
jānovieto atkritumu tvertnes šim nolūkam speciāli iekārtotās, ar pašvaldības padomi
saskaņotās vietās, jāuztur kārtībā piebraucamie ceļi uz atkritumu tvertnēm un
jānodrošina pie tām brīva pieeja. Palsmanes pagasta padome var deleģēt šo funkciju
augstākstāvošai pašvaldībai.
5) Tiem zemesgabalu īpašniekiem, kuriem uz zemesgabala ir izvietots
mazumtirdzniecības un pakalpojumu objekts, sabiedriska iestāde, darījumu iestāde
vai vairākstāvu daudzdzīvokļu nams, jānodrošina, lai pie katras ieejas šādā ēkā būtu
uzstādīta atkritumu urna, kā arī jānodrošina, lai tā vienmēr būtu tīra, savlaicīgi
nokrāsota un salabota. Atbilstoši noteikumiem sadzīves atkritumi regulāri jāizved.
6) Zemesgabala īpašnieka pienākums ir pie būves ielas fasādes piestiprināt
karoga turētāju vai uzstādīt brīvi stāvošu, balti krāsotu karoga mastu valsts karoga
uzvilkšanai.
2.3.14.3. Prasības teritorijas labiekārtojumam un vizuālajam noformējumam
1) Teritorijas labiekārtojumu, vizuālā noformējuma vienotu stilu un krāsu
pases Palsmanes pagasta teritorijā izstrādā Palsmanes pagasta padome.
2) Prasības jaunas izbūves gadījumā nosaka ar detālplānojumu vai attiecīgu
būvprojektu. Tās nedrīkst nonākt pretrunā ar pašvaldības noteiktajām prasībām, ja
tādas ir izstrādātas.
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3) Veidojot teritorijas labiekārtojumu un vizuālo noformējumu, jāievēro
Palsmanes pagastam raksturīgās kultūrvēsturiskās tradīcijas.

2.4. Tehnisko infrastruktūru elementi
2.4.1. Vispārīgie noteikumi satiksmes un inženiertehniskās apgādes
nodrošinājumam
1) Visās izbūves teritorijās jānodrošina atļauto objektu inženiertehniskā
apgāde saskaņā ar tehniskajiem noteikumiem, kas izriet no teritorijas plānojuma,
detālplānojuma vai inženierkomunikāciju attīstības shēmām.
2) Inženierkomunikāciju objektu izvietošanas vajadzībām jebkurā teritorijas
apbūves (izmantošanas) zonā pieļaujams izdalīt atsevišķu zemes gabalu, ne mazāku
par 100 kvadrātmetriem.
2.4.2. Satiksmes infrastruktūra
2.4.2.1. Satiksmes infrastruktūras projektēšanas, ierīkošanas un rekonstrukcijas
kārtība
1) Jaunu satiksmes infrastruktūras objektu ierīkošana un esošo objektu
rekonstrukcijas kārtību nosaka MKN 446 “Būvnoteikumi darbiem autoceļu tīklā”
2) Autoceļa būvniecību un rekonstrukciju veic saskaņā ar būvprojektu.
Autoceļa būvniecības tehniski ekonomisko pamatojumu un būvprojekta sastāvu
nosaka pasūtītājs atkarībā no paredzamo darbu sarežģītības un apjoma.
3) Autoceļu aizsargjoslā projektējamā būvobjekta pieslēguma projektu izstrādā
saskaņā ar autoceļa īpašnieka vai tā pilnvarotas personas izsniegto tehnisko
noteikumu prasībām.
4) Autoceļa būvprojekta tehniskos risinājumus saskaņo ar tām valsts
institūcijām, kuras normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā veic būvprojekta uzraudzību
un kontroli, kā arī ar institūcijām, kuras izdevušas tehniskos noteikumus autoceļa
projektēšanai.
5) Autoceļa būvniecības un rekonstrukcijas būvdarbiem ir nepieciešama
būvatļauja.
6) Būvatļauju būvdarbiem valsts autoceļu tīklā izsniedz bezpeļņas organizācija
valsts akciju sabiedrība “Latvijas Autoceļu direkcija”. Būvuzņēmējs būvatļauju 10
dienu laikā reģistrē Palsmanes pagasta būvvaldē.
7) Būvatļauju būvdarbiem uz pašvaldību, uzņēmumu vai māju autoceļiem
izsniedz Palsmanes pagasta būvvalde. Būvuzņēmējs būvatļauju 10 dienu laikā
reģistrē Latvijas Autoceļu direkcijā.
2.4.2.2. Prasības autoceļu infrastruktūras ierīkošanai
1) Valsts autoceļu būvniecībai un uzturēšanai tiek noteikta ceļu zemes
nodalījuma josla šādā minimālā platumā:
- I tehniskās kategorijas ceļiem - 50 metri;
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- II tehniskās kategorijas ceļiem - 31 metrs;
- III tehniskās kategorijas ceļiem - 27 metri;
- IV tehniskās kategorijas ceļiem - 22 metri;
- V tehniskās kategorijas ceļiem - 19 metri.

Pašvaldību, uzņēmumu un māju ceļiem zemes nodalījuma josla ir ceļa zemes
klātnes platumā.
2) Ceļu zemes nodalījuma joslas platumu saskaņā ar projektu var grozīt
atkarībā no uzbēruma, ierakuma platuma vai pārējām būvēm.
3) Autoceļu aizsargjoslā izbūvējamas īpašas konstrukcijas, lai transportlīdzekļu
izplūdes gāzu, trokšņu un citu kaitīgo faktoru ietekme uz apkārtējo vidi atbilstu
sanitārajām normām.
4) Pašvaldību, uzņēmumu un māju ceļu pievienošana valsts autoceļiem
veicama tikai ar valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts ceļi” atļauju. Patvaļīga ceļu
pievienošana valsts autoceļiem ir aizliegta.
5) Šķērsot autoceļus ar kanāliem, sakaru un elektropārvades līnijām,
cauruļvadiem, dzelzceļiem un citām komunikācijām, ierīkot tās gar ceļiem to zemes
nodalījuma joslās, ierīkot aizsprostus, padziļināt upju gultnes pie tiltiem un
caurtekām, paaugstināt vai pazemināt uzbērumu dzelzceļa līnijām, kas šķērso valsts
autoceļus, var tikai ar valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts ceļi” atļauju, bet
pašvaldību, uzņēmumu vai māju ceļus – ar attiecīgā īpašnieka atļauju, ievērojot šajā
likumā noteiktās prasības.
6) Ja minēto būvju dēļ rodas nepieciešamība izdarīt ceļa pārbūvi, šie darbi
jāveic būvētājiem, bet, ja viņi tos neveic, to izdara valsts akciju sabiedrība “Latvijas
Valsts ceļi” uz būvētāju rēķina.
7) Visāda veida komunikāciju izvietošana, pārvietošana vai rekonstrukcija ceļu
zemes nodalījuma joslā nedrīkst pasliktināt autoceļa, kā arī ceļa elementu
ekspluatācijas īpašības un satiksmes drošību.
8) Komunikācijas, kuras atrodas ceļu zemes nodalījuma joslā un nav saistītas ar
ceļu lietošanu, jāuztur kārtībā un ceļu rekonstrukcijas vai rekonstrukcijas gadījumā
jāpārbūvē to īpašniekiem par saviem līdzekļiem pēc valsts akciju sabiedrības “Latvijas
Valsts ceļi” pieprasījuma.
9) Tirdzniecības, sabiedriskās ēdināšanas un citus pakalpojumu objektus, kā arī
to reklāmu gar valsts autoceļiem ceļu zemes nodalījuma joslā vai aizsardzības zonā
var izvietot ar valsts akciju sabiedrību “Latvijas Valsts ceļi” saskaņotās vietās Ministru
kabineta noteiktajā kārtībā.
2.4.2.3. Prasības autoceļu infrastruktūras ekspluatācijai
1) Lai nodrošinātu autoceļu saglabāšanu, ir aizliegts:
a) veikt darbības, kuru rezultātā var tikt bojāti vai iznīcināti ceļa elementi;
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b) piegružot, piesārņot vai aizsprostot ceļa braucamo daļu, nomales, sadales
joslas, ceļu inženierbūves un ceļu zemes nodalījuma joslu;
c) rīkot uz autoceļiem sporta sacensības un treniņus, kā arī masu pasākumus bez
valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts ceļi” vai ceļa īpašnieka atļaujas;
d) veikt uz autoceļiem mašīnu vai mehānismu izmēģinājumus bez valsts akciju
sabiedrības “Latvijas Valsts ceļi” vai ceļa īpašnieka atļaujas;
e) izmantot autoceļus tādu transportlīdzekļu un mehānismu pārvietošanai un
kravu pārvadāšanai, kas aizliegti ceļu satiksmes noteikumos un Ministru
kabineta noteikumos par autoceļu valsts aizsardzību.

2) Lai nodrošinātu satiksmes drošību, kā arī ceļu saglabāšanu, valsts akciju
sabiedrībai “Latvijas Valsts ceļi” un ceļu īpašniekam ir pienākums:
a) savlaicīgi veikt ceļu uzturēšanas darbu kompleksu, lai tiktu nodrošināta
transportlīdzekļu satiksme pa ceļiem atbilstoši ceļu satiksmes noteikumu
prasībām;
b) saskaņā ar valsts standartiem un valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts ceļi”
noteikto aprīkot autoceļus ar tehniskajiem regulēšanas līdzekļiem un veikt
citus pasākumus satiksmes drošības garantēšanai;
c) norobežot un norādīt ar ceļa zīmēm transportlīdzekļu satiksmei bīstamās
vietas;
d) pētīt un analizēt satiksmes negadījumu cēloņus un veikt nepieciešamos
tehniskos un citus pasākumus to novēršanai;
e) Ministru kabineta noteiktajā kārtībā uzskaitīt autotransporta gada
nobraukumu uz valsts autoceļiem un pašvaldību ceļiem ārpus apdzīvotām
vietām.

3) Gadījumos, kad ceļu izmanto satiksmei uz servitūta pamata, ceļa
uzturēšanas pienākums ir servitūta lietotājam.
2.4.3. Elektroenerģijas apgādes infrastruktūra
2.4.3.1. Elektroapgādes
ekspluatācijas kārtība

infrastruktūras

projektēšanas,

ierīkošanas

un

1) Elektroietaišu projektēšana un būvniecība jāveic atbilstoši MKN 841
“Elektroapgādes būvju būvniecības kārtība” prasībām.
2) Plānojot elektroapgādes objektu un elektroietaišu izvietojumu jāparedz to
netraucēta apkalpošana (ārpus iežogotām teritorijām) un transporta piekļūšanas
iespējas. Nav pieļaujama apbūve energoapgādes objektu aizsargjoslās.
3) Atbilstoši MK Noteikumiem Nr. 982, elektrolīniju trases mežos jāuztur
ugunsdrošā stāvoklī un jāattīra minētās trases no krūmiem un kokiem, jāizcērt
bīstamie koki, kuri aug ārpus elektrolīniju trasēm, bet var krist uz to vadiem vai
balstiem. Tāpat jāuztur ugunsdrošā stāvoklī un jāattīra no krūmiem un kokiem
kabeļlīniju trases 2 metrus platā joslā.
4) Jaunu elektroietaišu pieslēgšana un atļautās slodzes palielināšana AS
“Latvenergo” tīklam notiek saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas
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komisijas padomes 2005. gada 14.decembra lēmumā Nr. 302 apstiprinātiem “Sistēmas
pieslēguma noteikumiem elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem”.
5) Saskaņā ar Enerģētikas likuma 19.pantu, jaunu energoapgādes komersanta
objektu ierīkošanai energoapgādes komersantam ir tiesības izmantot jebkuru zemi.
Atlīdzība īpašniekam tiek noteikta vienreizējas samaksas veidā, kā to paredz EL
24.pants.
6) Energoapgādes komersantam ir pienākums saskaņot ar zemes īpašnieku
jaunu energoapgādes objektu ierīkošanas nosacījumus, kā arī tiesības saskaņošanas
procedūru aizstāt ar zemes īpašnieka informēšanu gadījumos, ja zeme tiek izmantota
jaunu energoapgādes komersantu objektu – iekārtu, ierīču, ietaišu, tīklu, līniju un to
piederumu ierīkošanai, ja ir iestājies vismaz viens no šādiem nosacījumiem:
- energoapgādes komersanta objekta ierīkošana paredzēta vietējās
pašvaldības teritorijas plānojumā vai detālplānojumā;
- energoapgādes komersanta objekts tiek ierīkots sarkanās līnijas robežās;
- vietējā pašvaldība ir atzinusi, ka sabiedrības interesēs jauna
energoapgādes komersanta objekta ierīkošana vai esošā objekta vai tā
daļas izmantošana nav iespējama bez šīs zemes izmantošanas;
- citos likumos noteiktajos gadījumos.

7) Energoapgādes komersantam ir tiesības veikt jebkura sava objekta
rekonstrukciju vai modernizāciju, savlaicīgi par to informējot zemes īpašnieku. Zemes
īpašniekam pienākas vienreizēja samaksa saskaņā ar šā likuma 24.pantu, ja
rekonstrukcijas rezultātā palielinās energoapgādes komersanta objekta vai
aizsargjoslas ap vai gar šo objektu aizņemtā zemes platība.
8) Energoapgādes komersants par jauna objekta ierīkošanu vai esošā objekta
paplašināšanu brīdina nekustamā īpašuma īpašnieku vismaz 30 dienas pirms darbu
uzsākšanas.
9) Energoapgādes komersantam ir nekustamā īpašuma servitūta tiesības
ierīkot, attīstīt un ekspluatēt energoapgādes uzņēmuma objektus.
10) Servitūta tiesības realizē, savstarpēji vienojoties ar nekustamā īpašuma
īpašnieku. Ja puses nevar vienoties, servitūtu nodibina ar tiesas spriedumu
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
11) Nekustamā īpašuma īpašniekam ir tiesības lūgt pārvietot esošo
energoapgādes uzņēmumu objektu, kura pārvietošanas izmaksas atbilstoši
Enerģētikas likuma 23.panta 2.daļai, “Esošo energoapgādes uzņēmumu objektu
pārvietošanu pēc pamatotas nekustamā īpašnieka prasības veic par viņa līdzekļiem”,
jāsedz pārvietošanas ierosinātājam.
2.4.3.2. Prasības elektroapgādes infrastruktūras ierīkošanai
1) Četru stāvu un augstāku ēku apbūves teritorijās elektriskie tīkli ar
spriegumu līdz 20 kV ieskaitot, jāparedz ar kabeļu līnijām.
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2) Apdzīvoto vietu teritorijā izvietojamām apakšstacijām ar 16 MVA un lielākas
jaudas transformatoriem un gaisvadu-kabeļu līniju pārejas punktiem jābūt slēgtā tipa.
3) 110 kV slēgto apakšstaciju kā arī komplektu un sadales iekārtu zemesgabalu
platība jāpieņem ne lielāka par 0,6 ha, bet gaisvadu-kabeļu līniju pārejas punktiem ne lielāka par 0,1 ha.
4) Izvietojot atsevišķus 6-20 kV sprieguma sadales punktus un apakšstacijas ar
ne vairāk kā diviem 1000 kVA un lielākas jaudas transformatoriem un izpildot
prasības aizsardzībai pret troksni, attālums no tiem līdz dzīvojamo un sabiedrisko ēku
logiem jāpieņem ne mazāks par 10 m, bet ārstnieciskās profilakses iestāžu teritorijās pēc nozaru normatīviem.
2.4.4. Degvielas uzpildes stacijas
1) Degvielas uzpildes staciju būvniecība un ekspluatācija nav atļauta kultūras
pieminekļu teritorijās, pašvaldības aizsargājamās apbūves teritorijās, memoriālu
piemiņas vietu, pieminekļu un aizsargājamu dabas objektu tiešā tuvumā.
2) Degvielas uzpildes stacijas aizliegts izvietot:
a) ūdenstilpju un ūdensteču aizsargjoslās 10 m platā joslā (AL, 37. p.4);
b) aizsargjoslās ap ūdens ņemšanas vietām (AL, 39. p.3);
c) aizsargjoslās ap naftas un naftas produktu vadiem, noliktavām un krātuvēm
(AL, 57. p. 2).

3) Attālums no degvielas uzpildes stacijas ar pazemes tvertnēm šķidrās
degvielas glabāšanai Līdz pirmsskolas bērnu iestādes, izglītības iestādes zemesgabala
robežām vai līdz dzīvojamo un sabiedrisko ēku un būvju sienām jāpieņem ne mazāks
par 50 m. Šīs attālums jānosaka no degvielas pildnēm un degvielas pazemes
tvertnēm. To pieļaujams samazināt, bet ne vairāk kā par 25 m, ja degvielas uzpildes
stacija paredzēta tikai vieglo automašīnu uzpildei un ne vairāk par 500 uzpildēm
dienā.
4) Degvielas uzpildes staciju naftas produktu tvertnes un pildnes jāizvieto
speciālos laukumos ne tuvāk par:
a) a) 50 m no dzīvojamām, sabiedriskām un administratīvām ēkām;
b) 30 m no skuju koku mežu masīviem;
c) 25 m no lapu koku masīviem;
d) 25 m no ražošanas būvēm;
e) attālumu, kas vienlīdzīgs 1,5 balsta augstumiem, no gaisa elektropārvades
līnijām.

5) Degvielas uzpildes staciju naftas produktu tvertnes jāizvieto ne tuvāk par:
a) 15 m no kopējas lietošanas ceļiem;
b) 10 m no vadības pults būves;
c) 9 m no pildnēm.
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Ja tvertnes ir apakšzemes, tad šos attālumus var samazināt par 50%.
6) Pirms degvielas uzpildes staciju projektēšanas uzsākšanas nepieciešams
iegūt slēdzienu par grunts piesārņojuma līmeni attiecīgajā vietā.
7) Tās vides aizsardzības prasības, kas izriet no degvielas uzpildes stacijas
izvietojuma, paredzētiem tehnoloģiskiem un būvnieciskiem risinājumiem, tiek
izvirzītas, saņemot ekoloģisko uzdevumu projektēšanai, kā arī izskatot projekta
dokumentāciju vides aizsardzības institūcijā.
8) Degvielas uzpildes staciju 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.
9) Degvielas uzpildes stacijām 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.
10) Pie degvielas uzpildes stacijām jāierīko sabiedriskās tualetes.
2.4.5. Citas inženierkomunikācijas un iekārtas
1) Meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko būvju būvniecību regulē MKN 1018
“Meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko būvju būvniecības kārtība” 2006.gada
19.decembrī
2) Elektronisko sakaru tīklu un objektu būvniecību regulē MKN 256
“Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas un būvniecības kārtība” 2006.gada 4.aprīlī un
būvnormatīvs LBN 262-05 “Elektronisko sakaru tīkli”
3) Ūdens apgādes, kanalizācijas un attīrīšanas iekārtu būvniecību regulē:
a) MKN 38 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 222-99 “Ūdensapgādes
ārējie tīkli un būves””
b) MKN 214 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 223-99 “Kanalizācijas
ārējie tīkli un būves””
c) MKN 129 “Ūdensapgādes, notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas būvju
būvniecības kārtība”

4) Citus speciālās būvniecības veidus regulē attiecīgi būvnormatīvi vai ministru
kabineta noteikumi; ja šādu prasību nav, tie pakļaujas Būvniecības likuma, Vispārīgo
būvnoteikumu un šo Apbūves noteikumu prasībām.
2.4.6. Attālumi no inženierkomunikācijām līdz citām būvēm
Attālumi no tuvākajām inženierkomunikācijām līdz ēkām un citām būvēm, kā
arī starp blakus izvietotām komunikācijām jāpieņem saskaņā ar MKN Nr. 1069
“Noteikumi par ārējo inženierkomunikāciju izvietojumu pilsētās, ciemos un lauku
teritorijās”. Neuzbūvētas (nodomātas vai paredzētas) būves gadījumā jāpieņem
horizontālais attālums līdz būvlaidei.
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2.4.7. Attālumi starp inženierkomunikācijām
Horizontālie attālumi starp paralēlām blakus izvietotām komunikācijām
noteikti ar MKN Nr. 1069 no “Noteikumi par ārējo inženierkomunikāciju izvietojumu
pilsētās, ciemos un lauku teritorijās”
2.4.8. Grāvju saglabāšana
1) Lai novērstu gruntsūdeņu līmeņa celšanos, jāsaglabā esošie grāvji un
dabīgās ūdensteces, ja ar detālplānojumu nav noteikts citādi, iekļaujot grāvjus
vienotā noteces sistēmā.
2) Zemesgabalu nedrīkst apbūvēt tuvāk par 10 m no tāda pašvaldības grāvja
malas, kas atrodas līnijbūvju izbūves teritorijā.
3) Ja grāvis atrodas zemesgabala robežās, zemesgabalu nedrīkst apbūvēt tuvāk
par 1,5 m no grāvja malas.

2.5. Ēku ekspluatācija, saimniecības ēkas
2.5.1. Ēku un būvju rekonstrukcija, restaurācija un remonts
1) Ēku rekonstrukcija un renovācija var notikt tikai, noteiktajā kārtībā
izstrādājot un saskaņojot attiecīgu būvprojektu.
2) Valsts un vietējās nozīmes kultūras pieminekļu konservācija un atjaunošana
veicama, ievērojot MKN 474 V daļā noteiktās prasības. Ja rekonstrukcijas un
renovācijas darbi tiek veikti ēkās, kas ir kultūras pieminekļi vai atrodas to
aizsargjoslās, nepieciešams saskaņojums ar Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības
inspekciju.
3) Ēku kapitālais remonts var notikt tikai, noteiktajā kārtībā izstrādājot un
saskaņojot attiecīgu būvprojektu. Ēku kosmētiskais remonts neprasa būvprojekta
izstrādi, ja nav paredzēts veikt izmaiņas ēkas galvenajā fasādē.
2.5.2. Teritorijas, ēku un būvju uzturēšana
1) Par teritorijas, ēku un būvju uzturēšanu kārtībā atbild tās īpašnieks vai
lietotājs, kam īpašnieks nodevis lietošanas tiesības ar nomas līgumu vai attiecīgu
pilnvaru.
1) Teritorija jāuztur kārtībā, nepieļaujot tās piedrazošanu, atklātu uzglabāšanu
vietās, kur tas nav atļauts, aizaugšanu.
2) Zālieni ir regulāri jāappļauj, lai nepieļautu kūlas veidošanos.
3) Ēkām un būvēm jāuztur pastāvīgā kārtībā konstrukcijas, kas nodrošina to
saglabāšanu – jumti, notekas, u.tml.
4) Ēku fasādēm un būvēm (žogiem, u.tml.), ja tās veidotas no krāsojamiem
materiāliem, kosmētiskais remonts jāveic ne retāk kā reizi piecos gados.
2.5.3. Prasības ēku vai to daļu funkciju maiņai
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1) Ēku un būvju funkcionalitātes maiņa var notikt tikai atbilstoši Apbūves
npbūves noteikumos noteiktajam teritorijas apbūves (izmantošanas) veidam. Lai
veiktu ēku un būvju funkcionalitātes maiņu, Palsmanes pagasta būvvaldē jāsaņem
attiecīga atļauja.
2) Mainot ēku funkciju, tā nedrīkst nonākt pretrunā Apbūves noteikumu
prasībām.
3) Par sabiedriskām telpām atļauts pārbūvēt dzīvokļus vairākdzīvokļu ēku
pirmajos stāvos, ja tos iespējams nodrošināt ar atsevišķu ieeju no ielas un šo telpu
ekspluatācija pēc pārbūves nepasliktina citu ēkas iedzīvotāju dzīves apstākļus un ja
tas nav pretrunā apbūves noteikumu prasībām.
4) Par sabiedriskām telpām (mazumtirdzniecības un sadzīves pakalpojumu
uzņēmumiem) aizliegts pārbūvēt vairākdzīvokļu dzīvojamo namu koplietošanas
telpas (piemēram, koridorus, ratiņtelpas, vējtverus).
2.5.4. Stihiju postījumu atjaunošana
Īpašnieks ir tiesīgs atjaunot ugunsgrēka vai dabas stihijas rezultātā nopostītu
vai daļēji nopostītu būvi tajās pašās pamatdimensijās un tajā pašā novietnē, atbilstoši
būvprojektam, pēc kura šī būve būvēta, vai, ja būvprojekts nav saglabājies izstrādājot atbilstoši būves jaunākajai inventarizācijas lietai jaunu būvprojektu.
2.5.5. Saimniecības ēkas
Ja vien Apbūves noteikumos nav noteikts citādi, saimniecības ēku nedrīkst:
a) ierīkot priekšpagalmā un ārējā sānpagalmā;
b) ierīkot tuvāk par 1,0 m no zemesgabala iekšējās sānu vai aizmugures robežas.
Ar sānu, aizmugures vai, ja nepieciešams, abu kaimiņu zemesgabalu īpašnieku
rakstisku piekrišanu, ko viņi apliecina ar parakstu uz zemesgabala plānojuma
lapas, minimālo attālumu līdz zemesgabala robežām drīkst samazināt vai
būvēt uz robežas ar noteikumu, ka attālumam no saimniecības ēkas līdz
dzīvojamo telpu logiem kaimiņu zemesgabalos jābūt ne mazākam par 6,0 m. Ja
kaimiņš vai kaimiņi atļauj būvēt uz sava zemesgabala robežas, to jāieraksta
Zemesgrāmatā.

2.5.6. Būves mājlopiem
1) Mājlopiem paredzētas saimniecības ēkas un citas būves drīkst izvietot tikai
atsevišķās pašvaldības teritorijās, kur ar pašvaldības padomes lēmumu atļauta
mājlopu turēšana, ievērojot veterinārās prasības un sanitāri higiēniskās normas.
2) Mājlopiem paredzētas saimniecības ēkas un citas būves nedrīkst:
a) ierīkot priekšpagalmā un ārējā sānpagalmā;
b) ierīkot tuvāk par 6,0 m no zemesgabala robežām. Ar sānu, aizmugures vai abu
kaimiņu zemesgabalu īpašnieku rakstisku piekrišanu, ko viņi apliecina ar
parakstiem uz zemesgabala plānojuma lapas, minimālo attālumu līdz
zemesgabala robežām drīkst samazināt vai būvēt uz robežas ar noteikumu, ka
attālumam no mājlopiem paredzētas būves līdz dzīvojamo telpu logiem
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kaimiņu zemesgabalos jābūt ne mazākam par 15 m. Ja kaimiņš vai kaimiņi
atļauj būvēt uz sava zemesgabala robežas, to jāieraksta Zemesgrāmatā.
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2.6. Resursu ieguve. Iedarbība uz vidi. Vides un dabas objektu
izmantošana.
2.6.1. Derīgie izrakteni
1) Jebkāda projektēšana un būvniecība teritorijās, zem kurām ir derīgie
izrakteņi, saskaņojama ar Valsts uzraudzības iestādēm likumā “Par zemes dzīlēm” un
citos LR tiesību aktos noteiktā kārtībā.
2) Kārtību, kādā tiek izsniegtas zemes dzīļu izmantošanas licences un bieži
sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas, nosaka MKN 239 “Zemes dzīļu
izmantošanas noteikumi”.
3) Licences izsniedz LVĢMA Ģeoloģijas departamenta Licencēšanas nodaļa
(MKN 239, 3. p.).
4) Atļaujas izsniedz Palsmanes pagasta padome Pašvaldību lietu ministrijas
noteikto derīgā izrakteņa ieguves kvotu ietvaros.
5) LVĢMA Ģeoloģijas departamenta Licencēšanas nodaļa izsniedz licences uz
pieprasījuma pamata atsevišķo ūdensapgādes urbumu (dziļāk nekā 20 m) ierīkošanai
(izpētei) un pazemes ūdeņu ieguvei individuāliem lietotājiem. Reģionālā vides
pārvalde izsniedz ūdens lietošanas atļauju, pamatojoties uz ūdensapgādes urbuma
pasi (MKN 239, 13. 5. p.).
2.6.2. Augsnes virskārtas un koku saglabāšana
1) Izvietojot jebkādu atļauto izmantošanu, zemesgabalā maksimāli jāsaglabā
augsnes virskārta un reljefs, kā arī esošie koki.
2) Augsnes virskārta pēc būvniecības pabeigšanas jāatjauno.
3) Mazvērtīgu koku izciršana, to vietā paredzot jaunus stādījumus,
projektēšanas gaitā jāakceptē pašvaldības pašvaldībā un, uzsākot būvniecību,
jāsaņem ciršanas atļauja.
2.6.3. Teritorijas, kas nav pieslēgtas un nav plānotas pieslēgt
centralizētai notekūdeņu savākšanas sistēmai
1) Ekspluatējamām ēkām (mājsaimniecībām, u.c objektiem) jābūt apgādātām
ar fekālo notekūdeņu uzkrāšanas bedrēm. Tām jābūt izveidotām no
ūdensnecaurlaidīgiem materiāliem un ar blīvi noslēdzamiem vākiem.
2) Nav pieļaujama jauna būvniecība bez risinājuma notekūdeņu savākšanai.
3) Nav pieļaujama notekūdeņu nokļūšana dabas vidē bez attīrīšanas vai
neitralizēšanas. Šim nolūkam lietojami labākie pieejamie paņēmieni, vai arī šie
notekūdeņi ir jāizved.
2.6.4. Piesārņojošā un cita darbība, kas saistīta ar iespējamu iedarbību
uz vidi
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1) Visām plānotajām darbībām, kuras minētas Likuma par ietekmes uz vidi
novērtējuma 1. pielikumā, nepieciešams veikt ietekmes uz vidi novērtējuma
procedūru.
2) Visām plānotajām darbībām, kuras minētas Likuma par ietekmes uz vidi
novērtējuma 2. pielikumā, nepieciešams veikt ietekmes uz vidi sākotnējo
izvērtējumu.
3) Jaunai būvniecībai, kas saistīta ar piesārņojošas darbības uzsākšanu un
iespējamu smaku izdalīšanos, jāievēro MKN 626 no 2004.07.27. “Noteikumi par
piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā atī kārtību, kas
ierobežo smaku izplatīšanos”.
4) Atkritumu tvertnes jānovieto vismaz 10 m attālu no viena un divu dzīvokļu
dzīvojamās ēkas un vismaz 15 m no vairākdzīvokļu dzīvojamās ēkas.
2.6.5. Aizsardzība pret trokšņiem
Pieļaujamo trokšņa līmeni dzīvojamām mājām un sabiedriskiem objektiem un
to teritorijām, trokšņa līmeņa rādītājus galvenajiem trokšņa avotiem, sagaidāmā
trokšņa līmeņa noteikšanas kartību un tā nepieciešamo samazināšanu aprēķinam
izraudzītajos punktos, arhitektūras, plānojuma un būvniecības akustikas trokšņa
samazināšanas līdzekļu efektivitātes aprēķina metodiku, kā arī galvenās prasības
projektēšanai nosaka MKN 597 “Noteikumi par akustiskā trokšņa normatīviem
dzīvojamo māju un publisko ēku telpās”.
2.6.6. Noteikumi peldētavām – iekārtotām peldvietām
1) Vispārīgās peldvietu iekārtošanas un higiēnas prasības, kuras peldsezonā
jāievēro visās ūdenstilpēs un ūdenstecēs, nosaka spēkā esošie peldvietu iekārtošanas
un higiēnas noteikumi.
2) Zemes īpašnieks vai lietotājs (arī pašvaldība) peldvietu projektus saskaņo ar
Valmieras reģionālo vides pārvaldi un ar Sabiedrības veselības aģentūras Valmieras
filiāli.
3) Zemes īpašnieks vai lietotājs (arī pašvaldība) norāda konkrētās peldvietas
atrašanās vietu, nosaka peldvietas robežas un tās izmantošanas nosacījumus un
nodrošina attiecīgās informācijas pieejamību peldvietā. Peldvietu izvietojumu norāda
teritorijas plānojumā.
4) Peldvietās nav pieļaujama motorizēto ūdens transportlīdzekļu
(ūdensmotociklu, kuteru, kuģu) atrašanās un izmantošana, izņemot glābšanas
dienestu transportlīdzekļus, valsts un pašvaldību organizētajai kontrolei paredzētos
transportlīdzekļus, kā arī aktīvajai atpūtai paredzētos transportlīdzekļus, kuri
izmantojami šim nolūkam atvēlētajās vietās.
5) Peldvietu norobežo ar bojām, lentēm vai negrimstošiem materiāliem.
Peldvietas peldēšanās sektorā, kas paredzēts bērniem līdz 10 gadu vecumam,
pamatni izveido ar nelielu slīpumu un maksimālo dziļumu, kas nepārsniedz 70 cm.
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6) Zemes īpašnieks vai lietotājs (arī pašvaldība) nodrošina peldvietas ar
ģērbtuvēm, tualetēm un atkritumu konteineriem.
7) Zemes īpašnieks vai lietotājs (arī pašvaldība) pirms katras peldsezonas
sākuma saņem Sabiedrības veselības aģentūras Valmieras filiāles atzinumu par
peldvietas atbilstību noteikumiem.
8) Zemes īpašnieks vai lietotājs (arī pašvaldība) peldvietā nodrošina pieejamību
informācijai par peldvietas ūdens kvalitāti, kā arī labi redzamā vietā attiecīgi norāda
šādu informāciju: “peldēties atļauts”, “peldēties nav ieteicams” vai “peldēties nav
atļauts”.

3. NODAĻA . P RASĪBAS AUTOMAŠĪNU NOVIETOSANAI
3.1. Vispārīgās prasības automašīnu novietošanai
1) Apbūves noteikumu prasības automašīnu novietošanai neattiecas ne uz
vienu šī likuma pieņemšanas dienā esošu būvi līdz brīdim, kad tās platība tiek
palielināta, vai grozīta izmantošana, vai pieaug nodarbināto skaits, dzīvokļu skaits,
vietu skaits, vai kāds cits raksturojošs lielums, kas prasītu palielināt automašīnu
novietošanai nepieciešamo laukumu. Tad šāds laukums ir jānodrošina līdz minētajām
izmaiņām atbilstošam lielumam.
2) Nepieciešamo automašīnu novietņu (autostāvvietu) skaitu nosaka, rēķinot
vienu autostāvvietu uz katriem 100 m stāvu platības.
3) Atsevišķos objektos autostāvvietu
autostāvvietu skaita vietējos normatīvus:

skaitu

nosaka,

ievērojot

šādus

 tirdzniecības objektos uz 10 m2 tirdzniecības zāles un izstāžu platības - 1
 restorānos, kafejnīcās uz 100 vietām - 15
 sporta būvēs uz 20 skatītāju vietām - 1
 kultūras iestādēs uz 100 skatītāju vietām vai uz vienlaikus 100 apmeklētājiem 15
 objektiem atklāto telpu izbūves teritorijās uz vienlaikus 100 apmeklētājiem:
- pludmalēs un atpūtas zonās - 20
- mežaparkos

- 10

- īslaicīgas atpūtas objektos

- 15

 tirgos uz 2 tirdzniecības vietām - 1
4) Nepieciešamo autostāvvietu skaitu un to izvietojumu pie ražošanas
objektiem pamato ar detālplānojumu.
3.2. Noteikumi autostāvvietām
1) Ar autostāvvietām jānodrošina tajā brīdī, kad būve ir pabeigta vai
paplašināta.
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2) Autostāvvietas pēc iespējas jāizvieto uz tā paša zemesgabala vai daļā pašā
būvē, kuras izmantošanai stāvvietas nepieciešamas. Citādu autostāvvietu izvietojumu
var pamatot ar detālplānojumu. Ietverot autostāvvietas citās būvēs, jāievēro Latvijas
būvnormatīvi attiecīgo būvju projektēšanai.
3) Ja būve vai zemesgabals ietver vairāk nekā vienu izmantošanu un katrai
izmantošanai noteikts savs autostāvvietu normatīvs, tad nepieciešamo automašīnu
autostāvvietu skaitu nosaka katrai izmantošanai atsevišķi un skaitu summē.
4) Autostāvvietas vienai izmantošanai nedrīkst uzskatīt par autostāvvietām
jebkādai citai izmantošanai, izņemot, ja kādai no izmantošanām nepieciešams liels
skaits īslaicīgas lietošanas autostāvvietu un lietošanas laiku iespējams savietot.
5) Zemes platība vienas automašīnas izvietošanai virszemes atklātā
autostāvvietā jāpieņem 25 m2, bet viena pasažieru autobusa izvietošanai – 75 m2.
6) Iežogotām autostāvvietām ar ietilpību līdz 100 vietām pirms vārtiem
jānodrošina 6,0 m plats priekšlaukums, bet ar lielāku ietilpību – 12 m plats
priekšlaukums.
7) Zaļie stādījumi iežogotās autostāvvietās jākopj gan iekšpus, gan ārpus
iežogojuma zemesgabala robežās.
8) Attālumi no autostāvvietas līdz māju logiem tiek noteikti kā tabulā zemāk:
Ēkas, līdz kurām nosaka attālumu

No garāžām un atklātām stāvvietām ar
vieglo automobiļu skaitu
10 un mazāk

11-50

51-100

101-300

Dzīvojamās mājas, t.sk., dzīvojamo māju gali
bez logiem

10*

15

25

35

10*

10*

15

25

Sabiedriskās ēkas

10*

10*

15

25

Vispārizglītojošās skolas un pirmsskolas iestādes

15

25

25

50

Piezīme*: no III -V ugunsdrošības pakāpes garāžu ēkām attālums jāpieņem ne
mazāks par 12 m. to pieļaujams samazināt, bet ne vairāk kā par 25 m, ja degvielas
uzpildes stacija paredzēta tikai vieglo automobiļu uzpildei un ne vairāk par 500
uzpildēm dienā.
3.3. Noteikumi garāžām
Atkarībā no stāvu skaita jāpieņem šādi zemes platības rādītāji, m2 uz vienu
vieglo automašīnu:
- vienstāvu

30

- divstāvu

20

3.4. Autostāvvietu un garāžu piebraucamie ceļi
1) Autostāvvietu un garāžu piebraucamajiem ceļiem jābūt vismaz 3,0 m
platiem (katrai joslai).
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2) Attālums no iebrauktuves garāžā vai izbrauktuves no tās jāpieņem ne
mazāks par:
- 50 m no krustojuma ar maģistrāli,
- 20 m no krustojuma ar vietējās nozīmes ielu,
- 30 m no sabiedriskā pasažieru transporta pieturvietas.
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III. DAĻA. ATSEVIŠĶU TERITORIJU
IZMA NTOŠAN AS NOTEIKU MI
1. NODAĻA . Z ONĒJUMS UN PLĀNS
1.1. Zemes izmantošanas veidi un to apzīmējumi
1) Noteikumi regulē teritorijas izmantošanu un būvniecību zonās, kas
noteiktas Palsmanes pagasta teritorijas plānojumā un kas apstiprinātas Teritorijas
plānošanas likumā un Ministru Kabineta noteikumos Nr. 883 no 2004. 10. 19. “Vietējās
pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” noteiktajā kārtībā.
2) Teritorijas plānojuma grafiskajā daļā Palsmanes pagasta teritorijas plānotās
(atļautās) izmantošanas kartē noteikto zemes izmantošanas veidu iedalījums izbūves
un izmantošanas teritorijās ir attēlots ar noteikta veida krāsu apzīmējumiem:
Apzīmējums

Nodaļa

Zonas nosaukums

III-2

Savrupmāju apbūves zona

DzS

Dzeltena

III-3

Mazstāvu dzīvojamās apbūves
zona

DzM

Gaiši brūna

III-4

Jauktā sabiedriskās apbūves zona

JS

Gaiši sarkana

III-5

Jauktā darījumu apbūves zona

JD

Oranža

III-6

Ražošanas un noliktavu apbūves
zona

RR

Violeta

III-7

Tehniskās apbūves zona

RT

Tumši pelēka

III-8

Līnijbūvju teritorijas

L

Gaiši pelēka

III-9

Derīgo izrakteņu ieguves
teritorijas

RI

Tumši brūna

RL

Apdzīvotās vietās: gaiši zaļa

Apzīmējuma krāsa

Burtu

Lauksaimniecības (agrotehniskās)
III-10
zemes un citas atklātās teritorijas

RL-ĪADT

III-11 Kapsēta

---

Pārējās: nekrāsotas

K

Tumši zaļa ar melnu svītrojumu

DM
III-12 Mežu teritorijas

ĪADT: Tumši dzelteni svītrota

Apdzīvotās vietās zaļa

DM -ĪADT ĪADT: zaļi vertikāli svītrota
---

Pārējās: zaļi diagonāli svītrota

III-13 Ūdeņu teritorijas

DŪ

Zila

III-14 Parki

DP

Tumši zaļa

3) Apzīmējums, papildināts ar ciparu vai burtiem, attēlo to izbūves vai
teritorijas izmantošanas veida daļu, kas noteikta kā izņēmums. Piemēram,
apzīmējums L-1 attēlo to līnijbūvju zonas daļu, kurā ir spēkā pirmais izņēmums.
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4) Lauksaimniecības, mežu, ūdeņu un citu dabas pamatnes elementu
apzīmēšanai (rindas 10, 12 un 13 izmantošanas un apbūves veidu apzīmējumu tabulā
augstāk) kartēs burtu apzīmējumi var netikt lietoti.
5) Teritorijās, kur pārklājas ĪADT un apdzīvota vieta, lietots ĪADT apzīmējums,
jo šai teritorijā noteiktie ierobežojumi ir stingrāki.
1.2 Zemes lietošanas apgrūtinājumu veidi un to apzīmējumi
1) Apbūves noteikumi regulē teritorijas izmantošanas un būvniecības
ierobežojumus vietās, kurās tādus nosaka Aizsargjoslu likums un citi normatīvie akti,
kas paredz šādus ierobežojumus neatkarīgi no zemes izmantošanas veida.
2) Teritorijas plānojuma grafiskajā daļā Palsmanes pagasta īpašās nozīmes
teritoriju kartē noteikto zemes izmantošanas ierobežojumu veidu iedalījums ir
attēlots ar noteikta veida krāsu apzīmējumiem (skat. IV daļas 3. nod. “Aizsargjoslas”).
1.3. Apzīmējumu pielietošana
1) 1.1. p. noteiktie apzīmējumi pielietoti, lai attēlotu tekstā un plānā Apbūves
noteikumos atļautās zemes un būvju izmantošanas un to ierobežojumus minētajās
izbūves un izmantošanas teritorijās.
2) Noteiktie izbūves un izmantošanas teritoriju apzīmējumi ar burtiem obligāti
ievērojami un pielietojami Palsmanes pagasta plānošanas darbā: detālplānojumu
apzīmējumos, kā arī pamatojot un veicot Apbūves noteikumu grozīšanu.
1.4. Robežas
Ja rodas neskaidrības par plānā attēlotajām izbūves teritoriju robežām, tad
jāievēro, ka izbūves teritoriju robežas ir ielu sarkanās līnijas vai zemesgabalu robežas,
ja vien acīmredzami nav attēlots citādi.

2. NODAĻA . S AVRUPMĀJU ( ĢIMENES MĀJU ) APBŪVES ZONA D Z S
2.1. Definīcija
Savrupmāju (ģimenes māju) apbūves zona (DzS) nozīmē izbūves teritoriju,
kurā galvenais zemes un būvju izmantošanas veids ir savrupmāju (vienas ģimenes
vai divu ģimeņu dzīvojamo māju) vai dvīņu māju (divu bloķētu vienas ģimenes
dzīvojamo māju) apbūve, kur katra no tām izmantojama vienīgi kā vienas vai vairāku
kopā dzīvojošu ģimeņu mājoklis.
2.2. Vispārīgie izmantošanas noteikumi
1) Atļautā izmantošana
Nolūki, kādos atļauts būvēt, pārbūvēt, ierīkot vai izmantot būves uz zemes, kas
paredzēta savrupmāju (ģimenes māju) apbūvei, ir:
a) savrupmāja (vienas vai divu ģimeņu dzīvojamā māja),
b) dvīņu māja (divas bloķētas ģimenes dzīvojamās mājas), atsevišķā zemesgabalā,
ja to pamato ar detālplānojumu;
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c) vietējas nozīmes:
- mazumtirdzniecības un pakalpojumu objekts,
- sporta būve,
d) zemesgabalos pie maģistrālajām ielām, ja to pamato ar detālplānojumu:
- pārvaldes iestāde,
- mazumtirdzniecības un pakalpojumu objekts,
- darījumu iestāde,
- individuālais darbs,
- privāts mājas bērnudārzs,
- saimniecības ēka,
- sporta būve kā palīgizmantošana.

2) Zemesgabala (parceles) minimālā platība
No jauna veidojamu zemesgabalu (parceļu) minimālā platība:
- savrupmājai - 1800 m2,
- katrai no dvīņu mājām - 1200 m2.

3) Zemesgabala maksimālais apbūves blīvums, apbūves intensitāte un brīvā
teritoija
Savrupmāju un dvīņu māju apbūvē zemesgabala maksimālais kopējais
apbūves laukums nedrīkst pārsniegt 30% no zemesgabala platības (LBN 209, 3.1.3.p.).
Jaunveidojamos zemes gabalos apbūves intensitāti un brīvo teritoriju pamato ar
detālplānojumu.
4) Zemesgabala (parceles) minimālā fronte:
tiek noteikta 15 m.
5) Priekšpagalma minimālais dziļums (būvlaide)
a) Priekšpagalma minimālais dziļums nedrīkst būt mazāks par 3,0 m (LBN 209,
5.1.1.p.), izņemot iedibinātas būvlaides.
b) Priekšpagalma minimālais dziļums pie pagasta vai rajona nozīmes maģistrālās
ielas nedrīkst būt mazāks par 6,0 m (LBN 209, 3.1.1.p.), izņemot iedibinātas
būvlaides gadījumus.

6) Sānpagalma minimālais platums
a) Sānpagalma minimālais platums un attālums līdz zemesgabala aizmugures
robežai nedrīkst būt mazāks par 3,0 m (LBN 209, 3.1.1. p).
b) Ja tiek ievērotas ugunsdrošības un sanitārās normas, kā arī ēku un
zemesgabalu insolācijas prasības, ar sānu, aizmugures vai abu kaimiņu
zemesgabalu īpašnieku rakstisku piekrišanu, ko viņi apliecina ar parakstiem uz
zemesgabala plānojuma lapas, iekšējā sānpagalma minimālo platumu, kā arī
attālumu līdz aizmugures robežai drīkst samazināt vai būvēt uz robežas ar
noteikumu, ka attālumam no dzīvojamo telpu logiem līdz saimniecības ēkām
kaimiņu zemesgabalos jābūt ne mazākam par 6,0 m. Ja kaimiņš vai kaimiņi
atļauj būvēt uz sava zemesgabala robežas, to jāieraksta Zemesgrāmatā.
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c) Ārējā sānpagalma minimālais platums pie pagasta vai rajona nozīmes
maģistrālās ielas nedrīkst būt mazāks par 6,0 m (LBN 209, 3.1.1.p).

7) Aizmugures pagalma minimālais dziļums
a) Aizmugures pagalma minimālais dziļums nedrīkst būt mazāks par 3,0 m.
b) Ja tiek ievērotas ugunsdrošības un sanitārās normas, kā arī ēku un
zemesgabalu insolācijas prasības, ar aizmugures kaimiņu zemesgabala
īpašnieka rakstisku piekrišanu, ko viņš apliecina ar parakstu uz zemesgabala
plānojuma lapas, aizmugures pagalma minimālo dziļumu drīkst samazināt vai
būvēt uz robežas ar noteikumu, ka attālumam no dzīvojamo telpu logiem līdz
saimniecības ēkām kaimiņu zemesgabalos jābūt ne mazākam par 6,0 m. Ja
kaimiņš atļauj būvēt uz sava zemesgabala robežas, to jāieraksta Zemesgrāmatā.

8) Būvju izvietošana pie kaimiņu zemesgabala robežas
a) Ja būve izvietota tieši pie kaimiņa zemesgabala robežas, tad būves sienai, kas
atrodas uz robežas, jābūt veidotai kā ugunsdrošajai sienai ar iespēju kaimiņam
piebūvēt pie tās savu būvi (LBN209,3.1.2.p.).
b) Pret zemesgabala sānu vai aizmugures robežu pavērsta dzīvojamās mājas
fasāde, kurā ir logi, nedrīkst atrasties tuvāk par 4,0 m no attiecīgās robežas.

9) Apbūves maksimālais augstums
a) Nevienā mājas punktā ēkas maksimālais augstums nedrīkst pārsniegt pusi no
attāluma starp šī punkta projekciju uz zemes un ielas ass līniju un pusotra
attāluma starp šī punkta projekciju uz zemes un robežu ar kaimiņu
zemesgabalu (LBN 209, 3.1.2.p.).
b) Ja ēka izvietota mazākā attālumā kā 3,0 m no kaimiņu zemesgabala robežas,
tad tās jumta jebkura punkta augstums šajā zonā nedrīkst pārsniegt 4,5 m. Šo
augstumu drīkst palielināt ar kaimiņu zemesgabala īpašnieka rakstisku
piekrišanu, ko viņš apliecina ar parakstu uz zemesgabala plānojuma lapas,
norādot augstumu, kādam viņš piekrīt. Tādā gadījumā to jāieraksta
Zemesgrāmatā.

10) Autostāvvietu izvietojums
Visas autostāvvietas jāizvieto zemesgabalā uz piebraucamā
(priekšpagalmā), kā arī sānu vai aizmugures pagalmā ar noteikumu, ka:
a) autostāvvietu platība priekšpagalmā (uz piebraucamā ceļa) nepārsniedz 25%
no priekšpagalma platības;
b) piebraucamā ceļa platums nepārsniedz 5,0 m.

11) Laivu, ceļojuma treileru un kravas automašīnu atklāta novietošana
a) Laivu, ceļojuma treileru vai kravas automašīnu atklāta novietošana nav atļauta
priekšpagalmā un ārējā sānpagalmā, izņemot uz piebraucamā ceļa.
b) Nav atļauta traktoru, kā arī kravas automašīnu atklāta novietošana, ja kravas
automašīnas pašmasa pārsniedz 2,5 tonnas.

12) Komposta vietu izvietojums
a) Komposta vietu izvietošana nav atļauta priekšpagalmā un ārējā sānpagalmā.
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b) Komposta vietu izvietošana nav atļauta tuvāk par 1,5 m no kaimiņu
zemesgabala robežas.
c) Ar sānu, aizmugures vai, ja nepieciešams, abu kaimiņu zemesgabalu īpašnieku
rakstisku piekrišanu, ko viņi apliecina ar parakstiem uz zemesgabala
plānojuma lapas, šo attālumu drīkst samazināt vai izvietot komposta vietu uz
zemesgabala robežas.

13) Žogi
Vajadzību iežogot apbūvētus zemesgabalus un nožogojuma veidu pamato ar
detālplānojumu.
14) Apbūvēt vienu zemesgabalu ar vairākām dzīvojamām mājām
pieļaujams tikai tad, ja pastāv zemesgabala sadalīšanas iespējas.
2.3. Palīgizmantošanu noteikumi
Sporta būve
Papildus 2.2. punkta noteikumiem, sporta būvi nedrīkst:
a) ierīkot starp ielas sarkano līniju un būvlaidi (priekšpagalmā un ārējā
sānpagalmā);
b) izmantot komerciāliem nolūkiem.

2.4. Izņēmumi
Šajā redakcijā zonai DzS nav noteiktas izņēmuma teritorijas.

3. NODAĻA . M AZSTĀVU DZĪVOJAMĀS APBŪVES ZONA D Z M
3.1. Definīcija
Mazstāvu dzīvojamās apbūves zona (DzM) nozīmē izbūves teritoriju, kurā
galvenais zemes un būvju izmantošanas veids ir mazstāvu daudzdzīvokļu namu un
rindu māju dzīvojamā apbūve ar īres vai privātiem dzīvokļiem.
3.2. Vispārīgie izmantošanas noteikumi
1) Atļautā izmantošana
Nolūki, kādos atļauts būvēt, pārbūvēt, ierīkot vai izmantot būves uz zemes, kas
paredzēta mazstāvu dzīvojamajai apbūvei (DzM), ir:
a) mazstāvu daudzdzīvokļu nams,
b) rindu māja,
c) savrupmāja (vienas vai divu ģimeņu dzīvojamā māja),
d) dvīņu māja (divas bloķētas ģimenes dzīvojamās mājas),
e) pirmsskolas bērnu iestāde,
f) atsevišķā zemesgabalā, ja to pamato ar detālplānojumu, vai mazstāvu
daudzdzīvokļu nama pirmajā stāvā - vietējas nozīmes:
- mazumtirdzniecības un pakalpojumu objekts,
- sporta būve,
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g) zemesgabalos pie maģistrālajām ielām, ja to pamato ar detālplānojumu:
- pārvaldes iestāde,
- mazumtirdzniecības un pakalpojumu objekts,
- darījumu iestāde,
- individuālais darbs,
- privāts mājas bērnudārzs,
- saimniecības ēka,
- sporta būve kā palīgizmantošana.

2) Zemesgabala (parceles) minimālā platība
No jauna veidojamu zemesgabalu (parceļu) minimālā platība:
- rindu mājas sekcijai - 900 m2,
- mazstāvu daudzdzīvokļu namam – 1800 m2.

3) Zemesgabala (parceles) minimālā fronte:
a) rindu mājām - 7,5 m,
b) visos pārējos gadījumos - 15 m.

4) Priekšpagalma minimālais dziļums (būvlaide)
a) Dzīvojamās ēkas ar dzīvokļiem pirmajā stāvā jānovieto, atkāpjoties no ielas
sarkanās līnijas ne mazāk par (3,0) m, izņemot iedibinātas būvlaides
gadījumus.
b) Priekšpagalma dziļums no jauna būvējamām pirmsskolas bērnu iestādēm
nedrīkst būt mazāks par 25 m.

5) Apbūves maksimālais augstums
nedrīkst pārsniegt 12 m.
6) Maksimālais stāvu skaits:
tiek noteikts 4.
7) apbūves blīvums, intensitāte un brīvā teritorija
Apbūves blīvums jaunveidojamos zemes gabalos nedrīkst pārsniegt 25%.
Apbūves intensitāti un brīvo teritoriju pamato ar detālplānojumu.
8) Attālums starp dzīvojamām mājām
Attālums starp 2-3 stāvu dzīvojamajām mājām, izvietojot tās ar garākajām
fasādēm vienu pretī otrai, jāpieņem ne mazāks par 15 m, bet starp 4 stāvu ēkām – ne
mazāks par 20 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.
9) Citi noteikumi
a) Jāievēro šādi attālumi no dzīvojamo māju logiem līdz attiecīgajai teritorijai:
- bērnu rotaļām - 12 m,
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- pieaugušo iedzīvotāju atpūtai - 10 m,
- sporta nodarbībām - 10-40 m (atkarībā no trokšņu līmeņa un nodarbību
veida),
- saimnieciskiem mērķiem - 20 m,
- suņu pastaigai - 40 m.
b) Attālums no atkritumu konteineru novietnes līdz laukumiem fizkultūras
nodarbībām, bērnu rotaļām un pieaugušo iedzīvotāju atpūtai jāpieņem ne
mazāks par 20 m, bet no saimnieciskiem mērķiem paredzētās teritorijas līdz
visattālākajai ieejai dzīvojamā ēkā ne lielāks par 100 m.

10) Noteikumi savrupmājām un dvīņu mājām
Ierīkojot savrupmājas vai dvīņu mājas, jāievēro Apbūves noteikumu III. daļas
1. nodaļas attiecīgie noteikumi atbilstoši atļautajai izmantošanai.
3.3. Palīgizmantošanu noteikumi
Sporta būve
Papildus 3.2.punkta noteikumiem, sporta būvi nedrīkst:
a) ierīkot starp ielas sarkano līniju un būvlaidi (priekšpagalmā un ārējā
sānpagalmā);
b) izmantot komerciāliem nolūkiem.

3.4. Izņēmumi
Šajā redakcijā zonai DzM nav noteiktas izņēmuma teritorijas.
3.5. Papildinājumi
Teritorijas plānojums neparedz jaunu mazstāvu dzīvojamās apbūves teritoriju
veidošanu. Esošajās DzM teritorijās netiek rekomendēta jauna mazstāvu
vairākdzīvokļu dzīvojamo ēku būvniecība, bet ja tāda vajadzība tomēr rodas, to
pamato ar detālplānojumu.

4. NODAĻA . J AUKTAS SABIEDRISKĀS APBŪVES ZONA JS
4.1. Definīcija
Jauktas sabiedriskās apbūves zona (JS) nozīmē izbūves teritoriju, kur galvenais
zemes un būvju izmantošanas veids ir sabiedriskās infrastruktūras iestādes un
pakalpojumu objekti.
4.2. Vispārīgie izmantošanas noteikumi
1) Atļautā izmantošana
Nolūki, kādos atļauts būvēt, pārbūvēt, ierīkot vai izmantot būves uz zemes, kas
paredzēta jauktai sabiedriskai apbūvei (JS), ir:
c) izglītības iestāde,
d) veselības aprūpes iestāde,
e) sporta būve,
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f) kultūras iestāde vai objekts,
g) pārvaldes iestāde,
h) mazumtirdzniecības un pakalpojumu objekts,
i) nevalstiska vai reliģiska iestāde,
j) mazstāvu daudzdzīvokļu nams,
k) saimniecības ēka,
l) dzīvoklis kā palīgizmantošana.

2) Zemesgabala (parceles) minimālā platība
Jaunveidojamā zemes īpašuma platība nedrīkst būt mazāka par 1200 m2 lielu
vienlaidu platību, izņemot zemes reformas gaitā likumīgi izveidotos.
3) Zemesgabala (parceles) minimālā fronte:
tiek noteikta 15 m.
4) Priekšpagalma minimālais dziļums (būvlaide)
a) Priekšpagalma minimālais dziļums nedrīkst būt mazāks par 3,0 m, izņemot
iedibinātas būvlaides gadījumus.
b) Priekšpagalma dziļums no jauna būvējamām pirmsskolas bērnu iestādēm un
izglītības iestādēm nedrīkst būt mazāks par 25 m.

5) Apbūves maksimālais augstums
nedrīkst pārsniegt 12 m.
6) Maksimālais stāvu skaits:
tiek noteikts 4.
7) apbūves blīvums, intensitāte un brīvā teritorija
Apbūves blīvums jaunveidojamos zemes gabalos nedrīkst pārsniegt 25%.
Jaunveidojamiem zemes gabaliem apbūves intensitāti un brīvo teritoriju pamato ar
detālplānojumu.
4.3. Palīgizmantošanu noteikumi
1) Dzīvoklis
Papildus 4.2. punkta noteikumiem, uz dzīvokli attiecas šādi noteikumi:
a) Dzīvoklim jāatrodas galvenajā ēkā vai ar to jāsaskaras, vai arī tas jāizbūvē kā
dzīvojamā māja.
b) Jumta stāvā (bēniņos) izbūvēto pastāvīgi apdzīvojamo telpu augstumam telpas
lielākajā daļā jābūt vismaz 2,5 m, arī tad, ja telpa ir apakšējā stāva dzīvokļa
sastāvdaļa.
c) Dzīvoklis jāizmanto kā galvenās ēkas īpašnieka vai pārvaldnieka, vai kāda
viņu darbinieka mājoklis.

5.4. Izņēmumi
Šajā redakcijā zonai JS nav noteiktas izņēmuma teritorijas.
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5. NODAĻA . J AUKTAS DARĪJUMU UN SABIEDRISKĀS APBŪVES ZONA JD
5.1. Definīcija
Jauktas darījumu un sabiedriskās apbūves zona (JD) nozīmē izbūves teritoriju,
kur galvenais zemes un būvju izmantošanas veids ir darījumu iestādes un
mazumtirdzniecības un pakalpojumu objekti, sabiedriskas nozīmes objekti, kā arī
vairākdzīvokļu nami. Pieļaujama vieglās ražošanas uzņēmuma, kas rada tikai
nebūtisku piesārņojumu, izvietošana.
5.2. Vispārīgie izmantošanas noteikumi
1) Atļautā izmantošana
Nolūki, kādos atļauts būvēt, pārbūvēt, ierīkot vai izmantot būves uz zemes, kas
paredzēta jauktai darījumu objektu apbūvei (JD), ir:
a) darījumu iestāde,
b) mazumtirdzniecības un pakalpojumu objekts,
c) pārvaldes iestāde,
d) kultūras iestāde vai objekts,
e) nevalstiska vai reliģiska iestāde,
f) sporta būve,
g) mazstāvu vairākdzīvokļu dzivojamā ēka,
h) vieglās ražošanas uzņēmums, noliktava,
i) saimniecības ēka,
j) dzīvoklis kā palīgizmantošana.

2) Zemesgabala (parceles) minimālā platība
Jaunveidojamā zemes īpašuma platība nedrīkst būt mazāka par 1200 m2 lielu
vienlaidu platību, izņemot zemes reformas gaitā likumīgi izveidotos īpašumus.
3) Zemesgabala (parceles) minimālā fronte:
tiek noteikta 15 m.
4) Priekšpagalma minimālais dziļums (būvlaide)
a) Priekšpagalma minimālais dziļums nedrīkst būt mazāks par 3,0 m, izņemot
iedibinātas būvlaides gadījumus.
b) Priekšpagalma dziļums no jauna būvējamām pirmsskolas bērnu iestādēm un
izglītības iestādēm nedrīkst būt mazāks par 25 m.

5) Apbūves maksimālais augstums
nedrīkst pārsniegt 12 m.
6) Maksimālais stāvu skaits:
tiek noteikts 4.
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7) apbūves blīvums, intensitāte un brīvā teritorija
Apbūves blīvums jaunveidojamos zemes gabalos nedrīkst pārsniegt 25%.
Jaunveidojamiem zemes gabaliem apbūves intensitāti un brīvo teritoriju pamato ar
detālplānojumu.
8) Noteikumi daudzdzīvokļu namiem
Ierīkojot mazstāvu daudzdzīvokļu namus, jāievēro Apbūves noteikumu III.
daļas 3 nodaļas attiecīgie noteikumi atbilstoši atļautajai izmantošanai.
5.3. Palīgizmantošanu noteikumi
1) Dzīvoklis
Papildus 4.2. punkta noteikumiem, uz dzīvokli attiecas šādi noteikumi:
a) Dzīvoklim jāatrodas galvenajā ēkā vai ar to jāsaskaras, vai arī tas jāizbūvē kā
dzīvojamā māja.
b) Jumta stāvā (bēniņos) izbūvēto pastāvīgi apdzīvojamo telpu augstumam telpas
lielākajā daļā jābūt vismaz 2,5 m, arī tad, ja telpa ir apakšējā stāva dzīvokļa
sastāvdaļa.
c) Dzīvoklis jāizmanto kā galvenās ēkas īpašnieka vai pārvaldnieka, vai kāda
viņu darbinieka mājoklis.

5.4. Izņēmumi
Šajā redakcijā zonai JD nav noteiktas izņēmuma teritorijas.
5.5. Papildinājumi
Jaunu mazstāvu vairākdzīvokļu dzīvojamo ēku būvniecība netiek ieteikta, bet
to var pamatot ar detālplānojumu.

6. NODAĻA . R AŽOŠANAS UN NOLIKTAVU APBŪVES ZONA RR
6.1. Definīcija
Ražošanas un noliktavu apbūves zona (RR) nozīmē izbūves teritoriju, kur
galvenais zemes un būvju izmantošanas veids ir ražošanas, transporta un noliktavu
uzņēmumi un iestādes, arī tādi, kam ir noteiktas aizsargjoslas vai īpašas prasības
transportam.
6.2. Vispārīgie izmantošanas noteikumi
1) Atļautā izmantošana
Nolūki, kādos atļauts būvēt, pārbūvēt, ierīkot vai izmantot būves uz zemes, kas
paredzēta ražošanas un noliktavu apbūvei (RR), ir:
a) vispārīgās ražošanas uzņēmums,
b) vieglās ražošanas uzņēmums,
c) vairumtirdzniecības iestādes noliktava,
d) cita veida noliktava,
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e) sabiedriskā garāža,
f) tehniskās apkopes stacija,
g) auto tirdzniecības iestāde,
h) saimniecības ēka,
i) atklāta uzglabāšana,
j) mazumtirdzniecības un pakalpojumu objekts kā palīgizmantošana.

2) Zemesgabala (parceles) minimālā platība
Jaunveidojamā zemes īpašuma platība nedrīkst būt mazāka par 1200 m 2 lielu
vienlaidu platību, izņemot zemes reformas gaitā likumīgi izveidotos.
3) Zemesgabala (parceles) minimālā fronte:
tiek noteikta 15 m.
4) Apbūves maksimālais augstums
nedrīkst pārsniegt 12 m.
5) Apbūves maksimālais blīvums, intensitāte un brīvā teritorija:
a) Apbūves maksimālais blīvums tiek noteikts:
- apdzīvoto vietu robežās – 40%,
- ārpus apdzīvotām vietām – 20%.
b) Jaunveidojamiem zemes gabaliem apbūves intensitāti un brīvo teritoriju
pamato ar detālplānojumu.

6) Attālums no tehniskās apkopes stacijas
Attālums no tehniskās apkopes stacijas līdz dzīvojamajām un sabiedriskajam
ēkām, kā arī līdz izglītības iestādes, pirmsskolas bērnu iestādes, ārstniecības iestādes
(ar stacionāru) zemesgabalam jāpieņem saskaņā ar tabulu zemāk.
Ēkas, līdz kurām nosaka attālumu

Apkopes posteņu skaits

≤ 10

11-30

> 30

15

25

50

15

25

50

Sabiedriskās ēkas

15

20

20

Vispārizglītojošās skolas un pirmsskolas bērnu iestādes

50

*

*

Ārstniecības iestādes ar stacionāru

50

*

*

Dzīvojamās mājas, t.sk., dzīvojamo māju gali bez logiem

*Piezīme: jautājums katrā atsevišķā gadījumā saskaņojams ar Sabiedrības
veselības aģentūru.
6.3. Palīgizmantošanu noteikumi
1) Atklāta uzglabāšana
Papildus 6.2. punkta noteikumiem, atklāta uzglabāšana:
a) nav atļauta priekšpagalmā un ārējā sānpagalmā;
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b) jānožogo ar nepārtrauktu un necaurredzamu žogu.
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2) Mazumtirdzniecības un pakalpojumu objekts
Papildus 6.2. punkta noteikumiem, mazumtirdzniecības un pakalpojumu
objekts jānovieto galvenās ēkas iekšpusē.
6.4. Izņēmumi
Šajā redakcijā zonai RR nav noteiktas izņēmuma teritorijas.

7. NODAĻA . T EHNISKĀS APBŪVES ZONA RT
7.1. Definīcija
Vietējā likumā tehniskās apbūves zona (RT) nozīmē izbūves teritoriju, kur
galvenais zemes un būvju izmantošanas veids ir valsts un pagasta
inženierinfrastruktūras objekti, telekomunikāciju un energoapgādes objekti, kā arī
transporta un noliktavu uzņēmumi un iestādes.
7.2. Vispārīgie izmantošanas noteikumi
1) Atļautā izmantošana
Nolūki, kādos atļauts būvēt, pārbūvēt, ierīkot vai izmantot būves uz zemes, kas
paredzēta tehniskajai apbūvei (RT), ir:
a) inženierinfrastruktūras objekts,
b) telekomunikāciju objekts,
c) saimniecības ēka,
d) sabiedriskā garāža,
e) atklāta uzglabāšana,
f) mazumtirdzniecības un pakalpojumu objekts kā palīgizmantošana,
g) dzīvoklis kā palīgizmantošana.

2) Zemesgabala (parceles) minimālā platība
Jaunveidojamā zemes īpašuma platība inženierinfrastruktūras un
telekomunikāciju objektiem nedrīkst būt mazāka par 100 m2 lielu vienlaidu platību,
bet pārējiem izmantošanas veidiem - mazāka par 1200 m2 lielu vienlaidu platību,
izņemot zemes reformas gaitā likumīgi izveidotos īpašumus.
3) Zemesgabala (parceles) minimālā fronte:
tiek noteikta 10 m.
4) Apbūves maksimālais augstums
Apbūves maksimālais augstums nedrīkst pārsniegt 10 m, izņemot šo
Noteikumu II.daļas 2.8.1. p. minētos gadījumus.
5) apbūves blīvums, intensitāte un brīvā teritorija
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Apbūves blīvums jaunveidojamos zemes gabalos nedrīkst pārsniegt 20%.
Jaunveidojamiem zemes gabaliem apbūves intensitāti un brīvo teritoriju pamato ar
detālplānojumu.
7.3. Palīgizmantošanu noteikumi
1) Atklāta uzglabāšana
Papildus 7.2.punkta noteikumiem, atklāta uzglabāšana:
- nav atļauta priekšpagalmā un ārējā sānpagalmā;
- jānožogo ar nepārtrauktu un necaurredzamu žogu.

2) Mazumtirdzniecības un pakalpojumu objekts
Papildus 7.2.punkta noteikumiem, mazumtirdzniecības un pakalpojumu
objekts jānovieto galvenās ēkas iekšpusē.
3) Dzīvoklis
Papildus 7.2.punkta noteikumiem, uz dzīvokli attiecas šādi noteikumi:
a) Dzīvoklim jāatrodas galvenajā būvē vai ar to jāsaskaras.
b) Jumta stāvā (bēniņos) izbūvēto pastāvīgi apdzīvojamo telpu augstumam telpas
lielākajā daļā jābūt vismaz 2,5 m, arī tad, ja telpa ir apakšējā stāva dzīvokļa
sastāvdaļa.
c) Dzīvoklis jāizmanto kā galvenās būves īpašnieka vai pārvaldnieka, vai kāda
viņu darbinieka mājoklis.

7.4. Izņēmumi
Šajā redakcijā zonai RT nav noteiktas izņēmuma teritorijas.

8. NODAĻA . L ĪNIJBŪVJU IZBŪVES TERITORIJAS L
8.1. Definīcijas
Līnijbūvju izbūves teritorija (L) nozīmē teritoriju, kur galvenais zemes un
būvju izmantošanas veids ir autotransporta, gājēju un velosipēdistu satiksme un (vai)
maģistrālo inženierkomunikāciju izvietošana.
8.2. Vispārīgie izmantošanas noteikumi
1) Atļautā izmantošana
Nolūki, kādos atļauts būvēt, pārbūvēt, ierīkot vai izmantot būves uz zemes
līnijbūvju izbūves teritorijā, kas paredzēta ielu un maģistrāļu teritorijai (L), ir:
a) pagasta nozīmes maģistrālā iela,
b) rajona nozīmes maģistrālā iela,
c) vietējās nozīmes iela,
d) laukums,
e) atklāta autostāvvieta,
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f) degvielas uzpildes stacija, izvietojumu akceptējot LR SM Ceļu satiksmes
drošības direkcijas Valkas rajona nodaļā,
g) pagasta grāvis,
h) maģistrālā inženierkomunikācija,
i) pagaidu būve kā palīgizmantošana;

2) Ielu klasifikācija
a) galvenā iela: autoceļš V7-248 Palsmanes apdzīvotās vietas robežās,
b) rajona nozīmes maģistrālās ielas: autoceļš V7-248 Palsmanes apdzīvotās vietas
robežās
c) Vietējās nozīmes ielas: pārējās teritorijas plānojuma zonējuma kartē uzrādītās
ielas. Vietējās nozīmes iela ietver:
- dzīvojamo ielu - gājēju un transporta (izņemot kravas un sabiedrisko
pasažieru transportu) kustībai dzīvojamās apbūves zonās un saistībai ar
maģistrālajām ielām;
- kravas transporta ielu - galvenokārt kravas un vieglo automašīnu
transporta kustībai ražošanas teritorijās un saistībai ar maģistrālajām
ielām;
- gājēju ielu un ceļu (gatvi) - gājēju sakarīem ar darba un atpūtas vietām,
apkalpes iestādēm un uzņēmumiem un sabiedriskā transporta pieturām;
- parka ceļu - gājēju un ierobežotai automašīnu kustībai parkos;
- piebrauktuvi - automašīnu piebraukšanai dzīvojamajām un publiskajām
ēkām, to rampām un citiem objektiem izbūves teritoriju iekšienē;
- veloceliņu - braukšanai ar velosipēdu pa trasi, kur nav cita veida
transporta līdzekļu kustības.

3) Ielas šķērsprofils
a) Izstrādājot detālplānojumus, jāprecizē ielu šķērsprofili.
b) Izstrādājot detālplānojumus un būvprojektus, par pamatu jāņem šādi attālumi
starp ielu sarkanajām līnijām:
- galvenajām ielām - 45 m, rekonstrukcijas gadījumā – 35 m;
- rajona nozīmes maģistrālajām ielām - 25-35 m, rekonstrukcijas gadījumā
– 16 m.

4) Ielu aprēķina parametri
Ielu aprēķina parametri jāpieņem, ievērojot transporta būvju būvnormatīvu
prasības.
5) Strupceļš
Ja iela veido strupceļu, tad brauktuves galā jāveido autotransporta apgriešanās
laukums ar iekšējo diametru ne mazāku kā 16 m un ne mazāku kā 30 m, ja jāierīko
apgriešanas laukums sabiedriskajam pasažieru transportam. Apgriešanās laukumi
nav izmantojami autostāvvietām.
6) Veloceliņi
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a) Veloceliņi drīkst būt ar vienvirziena un divvirzienu kustību ar ne mazāk par
0,5 m platām drošības joslām sānos. Šauros apstākļos drošības joslu vietā
pieļaujams ierīkot 0,75 m augstas norobežojošas barjeras.
b) Pieļaujams ierīkot velosipēdu joslas ielu un ceļu brauktuvju malas, 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. Joslas platumam, ko ierīko gar ietvi, jābūt ne mazākam par 1,0 m.
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7) Brauktuvju noapaļojumu rādiusi
a) Ielu un ceļu brauktuvju noapaļojumu rādiusi krustojumos un pieslēgumos ar
regulējamas kustības autoceļiem un maģistrālēm jāpieņem ne mazāki par 8,0
m, bet transporta laukumos - ne mazāki par 12 m.
b) Rekonstrukcijas apstākļos un vietējas nozīmes ielu krustojumos un
pieslēgumos pieļaujams samazināt minētos lielumus attiecīgi līdz 5,0 un 8,0 m.
c) Ja brauktuve nav norobežota ar apmales akmeņiem, pagriezienos brauktuves
platums abās pusēs jāpaplašina par 2,0 m.

8) Inženierkomunikācijas zem ielu brauktuvēm
Ja paredzēts rekonstruēt ielas, zem kuru brauktuvēm izvietotas pazemes
inženierkomunikācijas, un ierīkot kapitālu ielas segumu, tad vienlaicīgi jāparedz šo
komunikāciju pārlikšana zem ietvēm un sadalošām joslām. Esošo komunikāciju
saglabāšana, kā arī jaunu komunikāciju izvietošana kanālos un tuneļos zem
brauktuvēm, pieļaujama, ja tas ir attiecīgi pamatots. Esošajās ielās, kurām nav
sadalošo joslu, pieļaujama jaunu inženierkomunikāciju izvietošana zem brauktuvēm
ar nosacījumu, ka tās izvietotas tunelī vai kanālā. Gāzes vadu izvietošana zem ielu
brauktuvēm pieļaujama tikai tad, ja tas nepieciešams tehnisku grūtību dēļ.
9) Prasības ielu, ietvju un grāvju ierīkošanai un uzturēšanai
a) Pagasta dienestiem jāierīko un jāremontē ielas un laukumi to sarkanajās līnijās,
kā arī lietus ūdens novadīšanas sistēma, arī pagasta grāvji un caurtekas zem
ielām.
b) Pagasta dienestiem jāuztur kārtībā ielu un laukumu brauktuves, kā arī
caurtekas zem ielām.
c) Zemesgabala īpašniekam jāuztur kārtībā ietves, ietvju pārbrauktuves un
pagasta grāvjus gar zemesgabala ielas robežu, kā arī pagasta grāvjus sava
zemesgabala robežās, atbilstoši pagasta padomes izdotiem noteikumiem.
d) Pagasta dienestiem ir tiesības pārbūvēt grāvjus saskaņā ar detālplānojumu, kā
arī tos tīrīt privāto zemesgabalu robežās.
e) Ūdens caurvadīšanai un novadīšanai zemesgabalu īpašnieki ar pagasta
padomes atļauju drīkst sava zemesgabala robežās grozīt grāvju virzienus, kā
arī ierīkot caurules saskaņā ar pagasta padomes izdotiem tehniskajiem
noteikumiem.
f) jaunveidojamo ietvju platumam jābūt ne mazākam par 1,5 m.
g) ietvju augstumam pie ielas braucamās daļas jābūt 15 cm.
h) ielu pārejās jāveido uzbrauktuves uz ietves bērnu un invalidu ratiņiem ar ielas
apmales vertikālo daļu ne augstāku par 2,5 cm.
i) Ja, izdarot būvdarbus, nepieciešama ielas slēgšana, jāsaņem pagasta
pašvaldības atļauja.

10) Klātne (segums)
Pagasta un rajona nozīmes maģistrālo ielu un vietējās nozīmes ielu, kā arī
laukumu, atklātu autostāvvietu un ietvju klātnēm jābūt ar cietu segumu.
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8.3. Palīgizmantošanu noteikumi
1) Pagaidu būve:
a) kas plānota, izmantota vai nodomāta uz noteiktu vai nenoteiktu laiku, t.i., tai ir
pagaidu statuss (piemēram, kioski, paviljoni, nojumes, sabiedriskā transporta
pieturvietas u.c.),
b) kuras būvkonstrukcijas atbilst pagaidu statusam,
c) kas jānojauc līdz ar pagaidu statusa izbeigšanos un netiek kompensēta,
d) kuras izvietojumu akceptē LR SM Ceļu satiksmes drošības direkcijas Cēsu
rajona nodaļa un rajona galvenais arhitekts.

2) ielu tirdzniecība
atļauta tikai attiecīgi šim nolūkam paredzētajās vietās pēc tirdzniecības atļaujas
saņemšanas Palsmanes pagasta padomē.
8.4. Izņēmumi
8.4.1. L-1
Atļautā izmantošana:
Ar L-1 apzīmētajā izbūves teritorijas daļā, kā attēlots teritorijas plānojuma
zonējuma kartē, nolūki, kādos atļauts izmantot zemi un būvēt, pārbūvēt, ierīkot vai
izmantot būves, ir vienīgi:
a) gāzes saimniecības objekti un uz tiem attiecināmās ierīces,
b) ceļš, kas ierīkots vai ierīkojams gāzes saimniecības objektu tehniskajai
apkalpošanai,
c) pagasta grāvis.

9. NODAĻA . D ERĪGO IZRAKTEŅU IEGUVES TERITORIJAS RI
9.1. Definīcija
Derīgo izrakteņu ieguves teritorijas (RI) ir teritorijas, kur galvenais zemes un
būvju izmantošanas veids ir derīgo izrakteņu ieguve.
9.2. Izmantošanas noteikumi
1) Atļautā izmantošana
a) Derīgo izrakteņu ieguves karjers vai cits ierīkojums.
b) Būves (pievedceļi u.c.), kas nepieciešami derīgo izrakteņu ieguvei.
c) Pirms uzsākta derīgo izrakteņu ieguve, citi izmantošanas veidi, izņemot
pastāvīgu apbūvi.

2) Izmantošanas kārtība
a) Līdz derīgo izrakteņu ieguves uzsākšanai zemi drīkst izmantot atbilstoši visiem
iespējamajiem zemes izmantošanas mērķiem, izņemot pastāvīgu apbūvi.
b) Derīgo izrakteņu ieguvi drīkst uzsākt atbilstoši Likumam “Par zemes dzīlēm”
un MKN 239 “Zemes dzīļu izmantošanas noteikumi”.
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c) Pēc karjeru ekspluatācijas izbeigšanas tie ir jārekultivē.
d) Atbilstoši likumam “Par ietekmes uz vidi novērtējumu”, projektiem, kas
paredz derīgo izrakteņu ieguvi agrāk neizmantotās derīgo izrakteņu atradnēs,
kuru platība ir lielāka par 10 hektāriem, vai agrāk neizmantotās kūdras
atradnēs, kuru platība ir lielāka par 100 ha, neatkarīgi no izstrādei paredzētās
platības, kā arī ar vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu noteiktās derīgo
izrakteņu ieguves vietās, jāveic ietekmes uz vidi novērtējums.
e) Atbilstoši likumam “Par ietekmes uz vidi novērtējumu”, projektiem, kas
paredz uzsākt derīgo izrakteņu ieguvi derīgo izrakteņu atradnēs, kuru platība
ir lielāka par 5 ha, vai kūdras atradnēs, kuru platība ir lielāka par 25 ha,
neatkarīgi no izstrādei paredzētās platības; derīgo izrakteņu ieguvei pazemes
izstrādnēs; derīgo izrakteņu ieguvei, bagarējot ezeru, upi vai jūru; šādu
dziļurbumu ierīkošanai un izmantošanai (izņemot urbumus, kas paredzēti
inženierģeoloģiskiem pētījumiem un pazemes ūdeņu monitoringam) –
ģeotermālie urbumi, urbumi atkritumu glabāšanai, ūdens ieguves urbumi, kuri
dziļāki par 250 m un ogļūdeņražu izpētes un ieguves urbumi ir nepieciešams
sākotnējais izvērtējums.
f) Katram karjeram un kūdras ieguves laukam jābūt izstrādātai tehniskai pasei
un pirms atradnes izstrādāšanas jāsaņem licence no LVĢMA Ģeoloģijas
departamenta.

9.3. Izrakteņu ieguves teritoriju saraksts
Palsmanes pagastā tiek noteiktas sekojošas derīgo izrakteņu ieguves teritorijas:
Nr.

Atradnes platība, ha

Nosaukums

Izraktenis

1.

Pūķi

smilts-grants

1,1

2.

Lankaskalns

smilts

7,5

3.

Nr. 2525

kūdra

65,7

4.

Ragu II

kūdra

143,4

10. NODAĻA . L AUKSAIMNIECĪBAS UN LAUKU APBŪVES ZEMES RL
10.1. Definīcijas
Apbūves noteikumos lauksaimniecības un lauku apbūves zemes (RL) ir visas
atklātās teritorijas, kuras neietilpst kādā no augšminētām zonām, kuras neietilpst
ūdeņu, purvu vai derīgo izrakteņu ieguves vietu sastāvā un kuru galvenā nozīme ir
vai var būt lauksaimnieciskās ražošanas funkcija. Plānotās (atļautās) izmantošanas
kartēs ārpus apdzīvotām vietām šīs teritorijas nav izdalītas ar krāsojumu vai ar burtu
apzīmējumu. Lauksaimniecības zemes atļauts transformēt par apbūves zemi
dzīvojamās, darījumu, mazumtirdzniecības, pakalpojumu un ražošanas objektu
apbūves nolūkos, ja tas nav pretrunā ar citām Apbūves noteikumu prasībām.
Pieļaujams izvietot tikai tādus ražošanas objektus, kuru ietekme uz vidi ir
nenozīmīga.
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10.2. Vispārīgie izmantošanas noteikumi
1) Atļautā apbūve
Nolūki, kādos atļauts būvēt, pārbūvēt, ierīkot vai izmantot būves uz zemes, kas
paredzēta lauksaimniecības vajadzībām, ir:
a) savrupmāja (vienas vai divu ģimeņu dzīvojamā māja),
b) dvīņu māja (divas bloķētas ģimenes dzīvojamās mājas),
c) saimniecības ēkas,
d) lauksaimniecības produkcijas noliktava,
e) lauksaimniecības produkcijas pirmapstrādes un pārstrādes uzņēmums,
f) cita veida ražošanas uzņēmums, ja to pamato ar detālplānojumu,
g) būves mājlopiem,
h) tehniskās apkopes stacija,
i) saimniecības ēka,
j) atklāta uzglabāšana,
k) inženierkomunikāciju objekts,
l) sporta būve,
m) mazumtirdzniecības un pakalpojumu objekts,
n) dzīvoklis kā palīgizmantošana.

2) Zemesgabala (parceles) minimālā platība
No jauna veidojamu zemesgabalu (parceļu) minimālā platība ir 3,0 ha.
3) Būvju izvietošana pie kaimiņu zemesgabala robežas
a) Ja būve izvietota tieši pie kaimiņa zemesgabala robežas, tad būves sienai, kas
atrodas uz robežas, jābūt veidotai kā ugunsdrošajai sienai ar iespēju kaimiņam
piebūvēt pie tās savu būvi (LBN 209,3.1.2.p.).
b) Pret zemesgabala sānu vai aizmugures robežu pavērsta dzīvojamās mājas
fasāde, kurā ir logi, nedrīkst atrasties tuvāk par 4,0 m no attiecīgās robežas.

4) Apbūves maksimālais augstums
tiek noteikts 12 m.
5) transportlīdzekļu un lauksaimniecības tehnikas atklāta novietošana
Transportlīdzekļu un lauksaimniecības tehnikas atklāta novietošana atļauta
speciāli izbūvētos laukumos ar cietu vai grantētu segumu. Nav pieļaujama degvielas
vai smērvielu un to atkritumu nonākšana apkārtējā vidē. Degvielas un smērvielu
atkritumu savākšanai un uzglabāšanai ierīkojamas speciālas tvertnes.
Personisko transportlīdzekļu atklāta novietošana pieļaujama arī pagalmā vai
arī uz pievedceļa, to neaizšķērsojot.
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6) Komposta un kūtsmēslu glabāšanas vietu izvietojums
Komposta un kūtsmēslu vietu izvietošana nav atļauta tuvāk par 5 m no
kaimiņu zemesgabala robežas. Izvietojot kūtsmēslus, nav pieļaujama to radītā
piesārņojuma nonākšana augsnē un gruntsūdeņos.
7) Apbūvēt vienu zemesgabalu ar vairākām dzīvojamām mājām
pieļaujams tikai tad, ja pastāv zemesgabala sadalīšanas iespējas.
8) Zemes izmantošana
a) Meliorētās platības un zemes, kuru auglības novērtējums ir 50 balles un vairāk,
un kas nav noteiktas kā nacionālas vai rajona nozīmes lauksaimniecības
teritorijas, atļauts izmantot tikai lauksaimniecības produkcijas ražošanai. Šo
zemju transformācija ir atļauta ar rajona lauksaimniecības pārvaldes
saskaņojumu.
b) Lauksaimniecības zemes, kas nav meliorētas un kuru auglības novērtējums ir
robežās starp 35 un 50 ballēm, ieteicams izmantot lauksaimniecības
produkcijas ražošanai. Šo zemju transformācija pieļaujama pēc individuāla
projekta saskaņošanas pagasta padomē un/vai detālplānojuma izstrādes.
c) Lauksaimniecības zemes, kas nav meliorētas un kuru auglības novērtējums ir
zemāks par 35 ballēm, ieteicams transformēt par meža zemēm vai izmantot tās
citai, no lauksaimniecības atšķirīgai saimnieciskai darbībai, nepieciešamības
gadījumā lauksaimniecību saglabājot kā palīgizmantošanu.
d) Nav pieļaujama neapsaimniekoto lauksaimniecības zemju aizaugšana.
Neapsaimniekotie lauki jānopļauj ne retāk, kā reizi trijos gados, bet, ja tajos
savairojušās agresīvās nezāles – ne retāk, kā reizi gadā vai tās jāapkaro
atbilstoši speciālam pasākumu plānam, ja tāds ir izstrādāts un pieņemts.
e) Meliorēto lauksaimniecības zemju īpašniekam jārūpējas par meliorācijas būvju
un ierīču saglabāšanu un uzturēšanu kārtībā (MKN 272). Šīs būves aizliegts
likvidēt vai pārveidot bez atbilstoša projekta. Aizliegts aizbērt vai nosprostot
meliorācijas sistēmu grāvjus un kontrolakas, kā arī drenu kolektoru iztekas.
Jaunu meliorācijas sistēmu izbūves kārtību regulē MKN 1018.

10.3. Palīgizmantošanu noteikumi
1) Dzīvoklis
Papildus 9.2. punkta noteikumiem, uz dzīvokli attiecas šādi noteikumi:
a) Dzīvoklim jāatrodas galvenajā ēkā vai ar to jāsaskaras, vai arī tas jāizbūvē kā
dzīvojamā māja.
b) Jumta stāvā (bēniņos) izbūvēto pastāvīgi apdzīvojamo telpu augstumam telpas
lielākajā daļā jābūt vismaz 2,5 m, arī tad, ja telpa ir apakšējā stāva dzīvokļa
sastāvdaļa.
c) Dzīvoklis jāizmanto kā laukstrādnieka, dārznieka vai apkalpojošā personāla
mājoklis.
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10.4. Lauksaimniecības zemju transformācijas kārtība
1) Zemes transformācija atļauta saskaņā ar spēkā esošu vietējās pašvaldības
teritorijas plānojumu vai detālplānojumu.
2) Zemes transformācija notiek kārtībā, kādu nosaka MKN 619 no 2004.07.12.
“Kārtība, kādā lauksaimniecībā izmantojamo zemi transformē par lauksaimniecībā
neizmantojamu zemi un izsniedz zemes transformācijas atļaujas.”
3) Zemes transformācija ir aizliegta:
a) valsts nozīmes lauksaimniecības teritorijās, izņemot gadījumus un kārtību, kā
tas noteikts MKN Nr.142 no 2004.02.14. “Noteikumi par nacionālas nozīmes
lauksaimniecības teritorijām” 10. un 11.p.;
b) teritorijās, kurās, transformējot zemes nogabalu, tiek ierobežota servitūtu vai
citu apgrūtinājumu izmantošana, ja nav saņemts rakstisks saskaņojums ar
servitūtu vai apgrūtinājumu lietotājiem.

4) Platībās, kas ir mazākas par 0,1 ha, vienā viensētā ar saimniecības ēkām par
zemes transformāciju neuzskata šādas darbības:
a) ceļu ierīkošana saimniecības vajadzībām;
b) būvniecība (izņemot būvniecību meliorētajās lauksaimniecībā izmantojamās
zemēs);
c) ūdenstilpju ierīkošana (izņemot ūdenstilpju
lauksaimniecībā izmantojamās zemēs).

ierīkošanu

meliorētajās

10.5. Izņēmumi
1) Lauksaimniecības zemes īpaši aizsargājamās dabas teritorijās RL ĪADT
a) Jaunveidojamo gruntsgabalu mazākā atļautā platība ir 7 ha.
b) Nav atļauta ražošanas apbūve, izņemot lauksaimniecības produktu
pirmapstrādes objektus (žāvēšanai, šķirošanai, uzglabāšanai, u.tml.), kas
nepieciešami, lai varētu saglabāt iegūto ražu.
c) Atļautā apbūve un ūdenssaimniecības ierīkošana var notikt pēc
detālplānojuma izstrādāšanas un saskaņošanas ar Vides Ministrijas Dabas
aizsardzības pārvaldi.
d) Īpaši aizsargājamās dabas teritorijās papildus ir spēkā arī citi noteikumi, kādi
darbojas tajās saskaņā ar šo teritoriju dabas aizsardzības un apsaimniekošanas
plāniem, ja tādi ir izstrādāti un apstiprināti.

11. NODAĻA . K APSĒTA K
11.1. Definīcijas
Kapsēta (K) ir teritorija, kurā notiek mirušo apbedīšana, ar to saistītie rituāli un
citas darbības un kurā atrodas ar tām saistītās būves.
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11.2. Izmantošanas noteikumi
Atļautā izmantošana
a) Mirušo apbedīšana un ar to saistītās darbības,
b) kulta un rituāla ēkas,
c) cita kapsētas labiekārtojumam un apsaimniekošanai nepieciešamā apbūve.

12. NODAĻA . M EŽA TERITORIJAS DM
12.1. Definīcijas
Meža teritorijas (DM) ir zeme, uz kuras ir mežs, zeme zem meža infrastruktūras
objektiem, kā arī mežā ietilpstošie un tam piegulošie pārplūstošie klajumi, purvi un
lauces. Plānotās (atļautās) izmantošanas kartēs ārpus apdzīvotām vietām šīs teritorijas
nav izdalītas ar burtu apzīmējumu.
Par mežu neuzskata:
- atsevišķi no mežiem esošas platības, kuras apaugušas ar kokiem un kuru
lielums nepārsniedz 0,1 hektāru;
- mākslīgas vai dabiskas izcelsmes koku rindas, kuru platums ir mazāks
par 20 metriem;
- augļu dārzus, parkus, kapsētas un meža koku sēklu ieguves plantācijas.

12.2. Izmantošanas noteikumi
Saimniecisko darbību meža teritorijās jāveic atbilstoši prasībām, ko nosaka
Meža likums un MKN 189 “Dabas aizsardzības noteikumi mežu apsaimniekošanā” un
saskaņā ar tām izstrādātiem meža apsaimniekošanas plāniem.
1) Atļautā apbūve
Meža zemēs būvniecība nav atļauta, to drīkst veikt tikai pēc meža zemes
transformācijas kārtībā, kādu nosaka MKN 806 “Meža zemes transformācijas
noteikumi”. Transformāciju veic, ja tas nepieciešams:
a) ēku un būvju, tajā skaitā infrastruktūras objektu (izņemot uzņēmumu
(mežsaimniecību) ceļus, kvartālstigas (ne platākas par pieciem metriem),
mineralizētās joslas, meža ugunsgrēku dzēšanai paredzētās ūdens ņemšanas
vietas (ne lielākas par 300 kvadrātmetriem) un meliorācijas sistēmas)
būvniecībai;
b) karjeru, ūdenskrātuvju un kapsētu ierīkošanai;
c) meža stādāmā materiāla kokaudzētavu un lauksaimniecībā izmantojamo
zemju ierīkošanai;
d) īpaši aizsargājamo biotopu atjaunošanai;
e) sporta un kultūras objektu ierīkošanai, kā arī teritorijas labiekārtošanai.

2) Zemesgabala (parceles) minimālā platība
No jauna veidojamu zemesgabalu (parceļu) minimālā platība ir 3,0 ha.
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12.3. Izņēmumi
1) Mežu zemes īpaši aizsargājamās dabas teritorijās DM ĪADT
a) Jaunveidojamo zemesgabalu mazākā platība ir 10 ha.
b) Meža zemes transformācija par citiem zemes izmantošanas veidiem nav
atļauta, izņemot, ja nepieciešams veikt ceļu, inženierkomunikāciju un citu
inženierbūvju
restaurāciju,
renovāciju
vai
rekonstrukciju.
Zemes
transformācija šai gadījumā jāsaskaņo ar Valmieras reģionālo vides pārvaldi;
c) Īpaši aizsargājamās dabas teritorijās papildus ir spēkā noteikumi, kādi darbojas
tajās saskaņā ar šo teritoriju dabas aizsardzības un apsaimniekošanas plāniem,
ja tādi ir izstrādāti un apstiprināti.

13. NODAĻA . Ū DENS OBJEKTU TERITORIJAS DŪ
13.1. Definīcijas
Ūdeņu teritorijas (DŪ) ir visas dabiskās un mākslīgās ūdenstilpes, kas lielākas
par 1,0 ha, kā arī dabiskās, regulētās un mākslīgās ūdensteces ar pastāvīgu ūdens
plūsmu un platumu, lielāku par 1 metru. Plānotās (atļautās) izmantošanas kartēs
ārpus apdzīvotām vietām šīs teritorijas nav izdalītas ar burtu apzīmējumu.
13.2. Izmantošanas noteikumi
1) Atļautā apbūve
Nolūki, kādos atļauts būvēt, pārbūvēt, ierīkot vai izmantot būves ūdens
objektu teritorijās, ir:
a) laivu piestātnes,
b) peldvietu aprīkojums,
c) inženierbūves (tilti, gājēju tiltiņi),
d) inženierkomunikāciju pārvadi,
e) sporta būves,
f) pēc ietekmes uz vidi pozitīva novērtējuma saņemšanas un detālplānojuma
izstrādes – enerģētiskās hidrobūves.

2) Cita izmantošana
Pašvaldības teritorijā esošajās ūdenstilpēs nav atļauts lietot motorizētus ūdens
braucamrīkus, izņemot gadījumus, kad tas nepieciešams glābšanas vai vides
uzraudzības darbos.
13.3. Izņēmumi
1) Ūdens objekti īpaši aizsargājamās dabas teritorijās DŪ ĪADT
Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju ūdeņos aizliegti:
a) jebkāda jauna būvniecība, un saimnieciska darbība, ja to neparedz šo teritoriju
dabas aizsardzības un apsaimniekošanas plāni,
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b) kuģošana, izņemot vides aizsardzības dienestu vajadzībām un, saskaņojot ar
Dabas aizsardzības pārvaldi, pētniecības nolūkos;
c) jebkāda veida zveja,
d) braslu un peldētavu ierīkošana un izmantošana.

13.4.Ūdeņu teritoriju saraksts
Palsmanes pagastā kā teritorijas plānotās (atļautās) izmantošanas elementi tiek
noteikti sekojoši galvenie ūdens objekti:
Veids

Nosaukums

Zona

Upe

Palsa

DŪ

Upe

Rauza

DŪ ĪADT

Upe

Šepka

DŪ ĪADT

Upe

Kļavaisa

DŪ

Upe

Vizla

DŪ

Ūdenskrātuve Palsas HES ūdenskrātuve

DŪ

Ūdenskrātuve Rauzas dzirnavu dīķis

DŪ

Ūdenskrātuve Kļavaisas uzpludinājums

DŪ

Ūdenskrātuve Kļavaisas uzpludinājums

DŪ

Pagastā ir vēl virkne sīku ūdenstilpju un ūdensteču, kas nav iekļauti sarakstā
kā patstāvīgi zonējuma objekti.

14. NODAĻA . P ARKI DP
14.1 Definīcija
Parks (DP) ir mākslīgi veidota ainavas teritorija ar estētisku un rekreatīvu
funkciju.
14.2 Izmantošanas noteikumi
1) Atļautā apbūve
a) Esošajos parkos jauna apbūve nav atļauta; pieļaujama eksistējošās apbūves
rekonstrukcija un renovācija esošo būvapjomu robežās.
b) No jauna plānojamu parku teritorijā atļauta sekojoša apbūve:
- sporta un atpūtas objekts,
- pastāvīgi labiekārtojuma nu ainavas veidošanas elementi,
- mazumtirdzniecības vai sabiedriskās ēdināšanas objekts kā
palīgizmantošana.

2) Citi izmantošanas noteikumi
a) Parka teritorijas labiekārtošana, kas saistīta ar zemsedzes pārveidošanu (celiņu,
stādījumu, ūdens objektu ierīkošana, u.tml.) vai ainavas veidošanu ar vai bez
koku izciršanas drīkst notikt tikai saskaņā ar attiecīgu labiekārtošanas
būvprojektu
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b) Bīstamo koku izciršana pieļaujama ar pagasta padomes atļauju, saskaņojot to
ar Valmieras reģionālo vides pārvaldi
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IV. DAĻA. ĪPAŠI NOTE IKUMI
1. NODAĻA . K ULTŪRAS PIEMINEKĻU AIZSARDZĪBA
1.1. Vispārīgie noteikumi
Kultūras pieminekļi ekspluatējami saskaņā ar normām, kas noteiktas:
a) Kultūras pieminekļu aizsardzības likumā,
b) MK Noteikumos 474 no 2006.08.26. “Noteikumi par kultūras pieminekļu
uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju, valsts pirmpirkuma tiesībām
un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu”

Ērtības labad šo normatīvo aktu punkti, kas tieši saistīti ar šo objektu un
teritoriju, kurās tie atrodas, izmantošanu, pievienoti V pielikuma 1. un 2. nodaļā
1.2. Kultūras pieminekļi Palsmanes pagastā
1) Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksts
Reģ.Nr. Nozīme

Veids

Nosaukums

Atrašanās vieta

Aizsardzības
līmenis

2380

Vietējas

Arheoloģija

Cauņu pilskalns
(Augstais kalns)

Starp Gaiļupjiem Valsts
un Cauņiem

6871

Valsts

Arhitektūra

Palsmanes ev.lut.
baznīca

Palsmanē

4465

Valsts

Māksla

Ērģeles

Palsmanes ev.lut. Valsts
baznīcā

Valsts

2) Pieminekļu aizsargjoslas
Valsts nozīmes valsts aizsargājamiem kultūras pieminekļiem Palsmanes
pagastā tiek noteikts aizsargjoslas rādiuss 500 m. Kultūras pieminekļu aizsargjoslā
(aizsardzības zonā) ir spēkā darbības ierobežojumi, kas noteikti Aizsargjoslu likuma
38.p. (skat. 4. pielikumā).
3) Par pieminekļa saglabāšanu un uzturēšanu atbild zemes īpašnieks, kura
teritorijā piemineklis atrodas.
4) Arheoloģisko pieminekļu teritorijā nav pieļaujami ar zemers reljefa
pārveidojumiem saistīti darbi un jauna būvniecība.

2. N ODAĻA . Ī PAŠI AIZSARGĀJAMĀS DABAS TERITORIJAS
2.1. Vispārīgie noteikumi
1) Palsmanes pagastā ir vairākas īpaši aizsargājamas teritorijas:
 dabas liegums Rauza (NATURA 2000 teritorija),
 dabas liegums Šepka (NATURA 2000 teritorija),
 Palsmanes parks (dabas piemineklis).
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2) Teritorijā ir pieci mikroliegumi. Latvijas Vides aģentūras datu bāzē reģistrēti
divi dižkoki, no kuriem viens no faktiski atrodas Variņu pagastā.
3) Zemes gabalos, kas pilnīgi vai daļēji ietilpst NATURA 2000 teritorijās,
nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums, ja:
 tiek plānota saimnieciska darbība, kurai ietekmes uz vidi novērtējums
nepieciešams saskaņā ar IVNL un tā pielikumu prasībām,
 tiek plānota saimnieciskā darbība, kurai ietekmes uz vidi novērtējums
nepieciešams saskaņā ar ietekmes uz vidi sākotnējo izvērtējumu,
 ja tiek plānota jebkura cita saimnieciska darbība, kas var radīt piesārņojumu vai
vides stāvokļa citas izmaiņas.
4) Zemes gabalos, kas ir pieguloši Rauzas dzirnavu ezeram, ietekmes uz vidi
novērtējums nepieciešams gadījumos, ja
 tiek plānota saimnieciska darbība, kurai ietekmes uz vidi novērtējums
nepieciešams saskaņā ar IVNL un tā pielikumu prasībām,
 ja tiek plānota jebkura cita saimnieciska darbība, kas var radīt piesārņojumu.
5) Pārējā pašvaldības teritorijā plānotajai saimnieciskajai darbībai ietekmes uz
vidi novērtējums tiek prasīts vispārējā kārtībā saskaņā ar IVNL 4. panta 1. daļas
prasībām.
6) NATURA 2000 īpaši aizsargājamās dabas teritorijās nav pieļaujama nekāda
veida notekūdeņu noplūde dabas vidē.
7) Zemes gabalos, kuri ir
 pieguloši Rauzas dzirnavu ezeram,
 atrodas NATURA 2000 teritorijā tikai daļēji,
arī ārpus NATURA 2000 teritorijas nav pieļaujama nekāda veida notekūdeņu
noplūde dabas vidē, izņemot individuālajos ūdens bioloģiskās attīrīšanas dīķos, ja
tādi tiek ierīkoti. Nav pieļaujama arī nekāda cita darbība, kas varētu izraisīt Rauzas un
Šepkas ūdeņu kvalitātes pasliktināšanos (piesārņojums, saduļķojums).
2.2. Dabas liegumi
2.2.1. Rauzas dabas liegums
Lieguma platība ir 970 ha, tas ietver daļu Rauzas upes baseina Valkas rajona
Palsmanes un Launkalnes pagastos. Aizsardzības prioritāte ir ļoti augsta.
RAUZAS DABAS LIEGUMA ROBEŽAS APRAKSTS
Nr.p.k.

Robežposmu
Nr. pēc plāna

1

2

(1)

1-2

Robežu veidojošie plāna situācijas elementi
3
No Rauzas un Vecpalsas sateces pa meliorācijas grāvjiem līdz
pļavas ceļam
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(2)

2-3

Pa pļavas ceļu līdz Āzītim
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RAUZAS DABAS LIEGUMA ROBEŽAS APRAKSTS, NOBEIGUMS.
1

2

3

(3)

3-4

pa ceļu uz Rauzu līdz ceļa atzaram uz Krūmiņiem

(4)

4-5

pa ceļu gar Krūmiņiem, Celmiņiem un upi līdz Stabukalna ceļam

(5)

5-6

pa Stabukalna ceļu līdz atzaram uz aizsprostu

(6)

6-7

pa ceļu uz Rozītēm pāri aizsprostam līdz meža malai

(7)

7-8

Gar meža malu līdz Ziliem

(8)

8-9

Pa ceļu līdz atzaram uz Gubeņiem

(9)

9-10

Pa ceļa atzaru gar Gubeņiem, Kadokām līdz stigai.

(10)

10-11

Pa stigu līdz meža malai

(11)

11-12

Gar meža malu līdz stigai (apm. DDA)

(12)

12-13

Pa stigu līdz stigai (apm. AAZ)

(13)

13-14

Pa stigu līdz meža ceļam.

(14)

14-15

Pa meža ceļu līdz meliorācijas grāvim

(15)

15-16

Pa meliorācijas grāvim līdz stigai

(16)

16-17

Pa stigu līdz meža ceļam

(17)

17-18

Pa meža ceļu, šķērsojot Gulbenes – Smiltenes ceļu, līdz R-A
kvartālstigai

(18)

18-19

Pa kvartālstigu uz R līdz D-Z kvartālstigai

(19)

19-20

Pa kvartālstigu uz Z līdz meža malai.

(20)

20-21

Pa meža malu gar Rauzas krasta pļavām līdz meža ceļam

(21)

21-22

Pa meža ceļu pāri Rauzai līdz Rauzniekiem

(22)

22-23

Pa meža ceļu gar Pļaviņām līdz R-A stigai

(23)

23-24

pa stigu uz A, šķērsojot Gulbenes – Smiltenes šoseju, līdz meža
ceļam

(24)

24-25

Pa meža ceļu caur Ludzītēm līdz atzaram uz Dzeņiem

(25)

25-26

Pa pļavas ceļu caur Dzeņiem līdz meža malai un ceļam

(26)

26-27

Pa meža ceļu līdz ceļa sazarojumam

(27)

27-28

Pa upei tuvāko meža ceļu līdz elektrolīnijas stigai

(28)

28-29

Pa stigu līdz ceļam

(29)

29-30

Pa ceļu cauri Rauzai līdz krustojumam ar Palsmanes - Smiltenes
ceļu

(30)

30-31

Pa lauku ceļu gar meža malu, garām Strautiņiem un Ozoliņiem,
pa uzbērumu līdz meliorācijas grāvim

(31)

31-32

Pa meliorācijas grāvi līdz Caunēm

(32)

32-1

Pa Cauņu tīruma malu līdz Rauzas un Vecpalsas sateces vietai.
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2.2.2. Šepkas dabas liegums
Lieguma platība ir 373 ha, tas atrodas Valkas rajona Palsmanes un Variņu
pagastu teritorijās Šepkas upes baseinā. Aizsardzības prioritāte ir ļoti augsta.
ŠEPKAS DABAS LIEGUMA ROBEŽAS APRAKSTS
Robežu veidojošie plāna situācijas elementi

Nr.p.k.

Robežposmu
Nr. pēc plāna

(1)

1-2

pa ceļu no Ķeizariem līdz ceļu krustojumam pie Kalna
Kalnzemniekiem

(2)

2-3

pa ceļu no Kalna Kalnzemniekiem uz apm. D līdz meliorācijas
grāvim

(3)

3-4

pa meliorācijas grāvi līdz D-Z kvartālstigai

(4)

4-5

pa kvartālstigu uz Z līdz meliorācijas grāvim

(5)

5-6

pa meliorācijas grāvi uz apm. R, tad uz D līdz A-R kvartālstigai

(6)

6-7

pa kvartālstigu uz R līdz meliorācijas grāvim

(7)

7-8

pa meliorācijas grāvi uz D līdz grāvju sazarojumam

(8)

8-9

pa meliorācijas grāvi uz apm. R līdz D-Z kvartālstigai

(9)

9-10

pa kvartālstigu uz D līdz meliorācijas grāvim

(10)

10-11

pa meliorācijas grāvi uz DA - D - DA līdz R-A kvartālstigai

(11)

11-12

pa kvartālstigu uz A līdz stigu krustojumam

(12)

12-13

pa kvartālstigu uz D līdz meža ceļam

(13)

13-14

pa meža ceļu uz DA, līdz Gulbenes - Smiltenes šosejai

(14)

14-15

pa meža ceļu līdz Gulbenes - Smiltenes šoseju uz ZR pāri Ludzei
(Šepkai) līdz meža malai

(15)

15-16

Gar līdz meža malu līdz meža ceļam

(16)

16-17

pa meža ceļu apm. uz Z līdz Dišleriem

(17)

17-18

pa ceļu cauri Dišleriem A līdz ceļu krustojumam

(18)

18-1

pa ceļu līdz Ķeizariem

2.2.3. Mikroliegumi Palsmanes pagastā
Palsmanes pagastā atrodas četri mikroliegumi; tie izveidoti zemes vienībās ar
kadastra Nr. 94740070069, 94740050017 un 9474004068. Saskaņā ar ĪADTL 8.p.
prasībām, informācija par sugām, kam izveidoti mikroliegumi, nav izpaužama bez
Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas.
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Mikrolieguma kods: 306
Teritorijas apraksts: Valkas raj., Palsmanes pag., Valkas VM, Palsmanes M.
Mežniecība

Īpašums

Kvartāls Nogabali

Platība (ha)

Valkas VM Palsmanes M VAS LVM

202.

18.,19.,20.

4,3

Valkas VM Palsmanes M VAS LVM

212.

1.-5.,7.,8.

12,2

Valkas VM Palsmanes M VAS LVM

211.

14.

1,8

Valkas VM Palsmanes M VAS LVM

208.

visi

32,0

Valkas VM Palsmanes M VAS LVM

207.

visi

39,0

Valkas VM Palsmanes M VAS LVM

206.

8.,13.,20.-24.,26.-28.

15,3

Mikrolieguma kods: 446
Teritorijas apraksts: Valkas raj., Palsmanes pag., Valkas VM, Palsmanes M.
Mežniecība

Īpašums

Kvartāls Nogabali

Platība (ha)

Valkas VM Palsmanes M VAS LVM

12.

12.-17.

15,0

Valkas VM Palsmanes M VAS LVM

18.

1.,2.,10.

4,9

Valkas VM Palsmanes M VAS LVM

17.

1.-11.

21,9

Valkas VM Palsmanes M VAS LVM

13.

2..3.,7.-8.,11.,12.

20,4

Mikrolieguma kods: 447
Teritorijas apraksts: Valkas raj., Palsmanes pag., Valkas VM, Palsmanes M.
Mežniecība

Īpašums

Kvartāls Nogabali

Platība (ha)

Valkas VM Palsmanes M VAS LVM

196.

1.

1,2

Valkas VM Palsmanes M VAS LVM

194.

3.,5.,10.,11.,13.-25.

30,4

Mikrolieguma kods: 448
Teritorijas apraksts: Valkas raj., Palsmanes pag., Valkas VM, Palsmanes M.
Mežniecība

Īpašums

Kvartāls Nogabali Platība (ha)

Valkas VM Palsmanes M VAS LVM

177.

visi

20,0

Valkas VM Palsmanes M VAS LVM

178.

1.-5.,8.,9.

6,3

Mikrolieguma kods: 454
Teritorijas apraksts: Valkas raj., Palsmanes pag., Valkas VM, Palsmanes M.
Mežniecība

Īpašums

Valkas VM Palsmanes M VAS LVM

Kvartāls Nogabali Platība (ha)
57.

17.
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2.2.4. Valsts aizsardzībā esošo dabas pieminekļu saraksts
Numurs
---

Objekta veids

Nosaukums

Nozīme

Atrašanās vieta

Dižkoks

Lankaskalna priede

Vietēja

Lankaskalns

3. N ODAĻA . A IZSARGJOSLAS
3.1. Aizsargjoslu veidi
1) Aizsargjoslas ir noteiktas platības, kuru uzdevums ir aizsargāt dažāda veida
(gan dabiskus, gan mākslīgus) objektus no nevēlamas ārējās iedarbības, nodrošināt to
ekspluatāciju un drošību vai pasargāt vidi un cilvēku no kāda objekta kaitīgās
ietekmes (AL, 1.p.).
2) Ir šādi aizsargjoslu veidi:
a) vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas;
b) ekspluatācijas aizsargjoslas;
c) sanitārās aizsargjoslas;
d) drošības aizsargjoslas;
e) citas aizsargjoslas, ja tādas paredz likums.

(pēc AL, 4.p.)
3) Vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas tiek noteiktas ap objektiem
un teritorijām, kas ir nozīmīgas no vides un dabas resursu aizsardzības un racionālas
izmantošanas viedokļa. To galvenais uzdevums ir samazināt vai novērst
antropogēnās negatīvās iedarbības ietekmi uz objektiem, kuriem noteiktas
aizsargjoslas (AL 5.1.p.).
4) Palsmanes pagastā ir sastopami šādi vides un dabas resursu aizsardzības
aizsargjoslu veidi:
a) virszemes ūdensobjektu aizsargjoslas;
b) aizsargjoslas (aizsardzības zonas) ap kultūras pieminekļiem;
c) aizsargjoslas ap ūdens ņemšanas vietām;

(pēc AL, 5.2.p.)
5) Ekspluatācijas aizsargjoslas tiek noteiktas gar transporta līnijām, gar
elektronisko sakaru tīkliem un citu komunikāciju līnijām, kā arī ap objektiem, kas
nodrošina dažādu valsts dienestu darbību. Ekspluatācijas aizsargjoslu galvenais
uzdevums ir nodrošināt minēto komunikāciju un objektu efektīvu un drošu
ekspluatāciju un attīstības iespējas (AL 12.1.p.).
6) Palsmanes pagastā ir sastopami šādi ekspluatācijas aizsargjoslu veidi:
a) aizsargjoslas gar ielām un autoceļiem;
b) aizsargjoslas gar elektronisko sakaru tīkliem;
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c) aizsargjoslas gar elektriskajiem tīkliem;
d) aizsargjoslas ap meliorācijas būvēm un ierīcēm;
e) aizsargjoslas gar ūdensvadu un kanalizācijas tīkliem;
f) aizsargjoslas ap ģeodēziskajiem punktiem;
g) aizsargjoslas ap gāzesvadiem, gāzapgādes iekārtām un būvēm, gāzes
noliktavām un krātuvēm.

(pēc AL 12.2.p.).
7) Sanitārās aizsargjoslas tiek noteiktas ap objektiem, kuriem ir noteiktas
paaugstinātas sanitārās prasības. To galvenais uzdevums ir sanitāro prasību
nodrošināšana (AL 24.1.p.).
8) Palsmanes pagastā sanitārās aizsargjoslas ir aizsargjoslas ap kapsētu un
notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm (pēc AL 24.2.p.).
9) Drošības aizsargjoslu galvenais uzdevums ir nodrošināt vides un cilvēku
drošību šo objektu ekspluatācijas laikā un iespējamo avāriju gadījumā, kā arī pašu
objektu un to tuvumā esošo objektu drošību (pēc AL 29.1.p.).
10) Palsmanes pagastā drošības aizsargjoslas tiek noteiktas ap gāzesvadiem ar
spiedienu virs 1,6 megapaskāliem un ar tiem saistītajiem gāzes saimniecības
obkjektiem (pēc AL 29.2.p.).
3.2. Pārskats par aizsargjoslām Palsmanes pagastā
1) Palsmanes pagasta teritorijas plānojumā noteiktas visu to veidu
aizsargjoslas, kuru esamību prasa pagasta teritorijā atrodošies objekti. Izņēmums ir
a) atsevišķu komunikāciju tīkli, kam nav pietiekami precīzi zināma to atrašanās
vieta un nepieciešama speciāla topogrāfiskā uzņemšana,
b) meliorācijas būves, kas nav iezīmētas LĢIA topogrāfiskajā kartē, jo Lauku
atbalsta dienests nav sniedzis informāciju par to atrašanās vietu,
c) A/S “Latvijas Valsts meži” piederošie ceļi, jo uzņēmums nav informējis par
aizsargjoslas izmēru.

2) Teritorijas plānojuma grafiskajā daļā aizsargjoslas iezīmētas kartē “Īpašas
nozīmes teritorijas”. Aizsargjoslu apzīmējumi pievienoti tabulā nākamajā lappusē.
3) Ja aizsargjoslas izmēri dotajā kartes mērogā ir neattēlojami mazi, aizsargjosla
kartē netiek parādīta vai nav redzama.
4) Purvu aizsargjoslas pagastā netiek noteiktas, jo esošajos purvos notiek vai ir
atļauta saimnieciskā darbība – kūdras ieguve un šo purvu raksturs neprasa
aizsargjoslas noteikšanu. Ārpus šīm teritorijām pagasta topogrāfija citas purvu
teritorijas nefiksē.
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AIZSARGJOSLU APZĪMĒJUMI
Aizsargjosla

Veids

Apzīmējums

1

Virszemes
ūdensobjektu

Resursu

Tumši zils ar diagonālu, krītošu
svītrojumu

2

Ūdens ņemšanas vietu Resursu

3

Kultūras pieminekļu

Resursu

4

Autoceļu

Ekspluatācijas

5

Elektronisko sakaru
tīklu un objektu

Ekspluatācijas

6

Elektrisko tīklu

Ekspluatācijas

7

Meliorācijas objektu

Ekspluatācijas

8

GPS un triangulācijas
tīkla punktu

Ekspluatācijas

9

Gāzes saimniecības
objektu

Ekspluatācijas

10

Kapsētu

Sanitārā

11

Notekūdeņu
attīrīšanas iekārtu

Sanitārā

12

Gāzes saimniecības
objektu

Drošības

Nr.

Tumši zils ar zilu aizpildījumu
Oranžs ar diagonālu, kāpjošu
svītrojumu
Gaiši brūns ar diagonālu, krītošu
svītrojumu
Gaiši violets ar diagonālu, krītošu
svītrojumu (nav redzama)
Tumši violets ar diagonālu, kāpjošu
svītrojumu (daļai objektu nav redzama)
Zilganzaļš ar diagonālu, kāpjošu
svītrojumu
Sarkana robeža bez aizpildījuma
(nav redzama)
Zilpelēks ar diagonālu kāpjošu
svītrojumu
Tumši zaļš ar diagonālu kāpjošu
svītrojumu
Tumši pelēks ar horizontālu
svītrojumu
Zilganpelēks ar diagonālu kāpjošu
svītrojumu

6) Palsmanes pagasta teritorijas plānojums nosaka aizsargjoslas, kas minētas
sekojošā tabulā.
Nr.
1

Objekts

Paskaidrojums

2

Aizsargjoslas
platums, m
3

4

Vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjosla
1.

Ūdensteces

Palsa, Jaunpalsa

100

2.

Ūdenteces

Rauza, Šepka, Kļavaisa, Vizla

50

3.

Ūdensteces

Palsa, Kļavaisa ciema teritorijā

20

4.

Ūdensteces

Kumeļupe

10
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5.

Ūdenstilpes

Pasmanes HES ūdenskrātuve

100
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AIZSARGJOSLU TABULAS NOBEIGUMS
1

2

3

4

6.

Ūdenstilpes

Rauzas dzirnavu dīķis, Kļavaisas uzstādinājumi

50

7.

Ūdenstilpes

Pārējās mazās ūdenstilpes

10

8.

Ūdensgūtnes Urbumi DB nr. P500334, P500022, P500023, P500025,
P500005, P500135, P500655 un P500234

30

9.

Ūdensgūtnes Ūdens ņemšanas urbums DB nr. P500024

45

10.

Pieminekļi

Valsts nozīmes kultūras pieminekļi Reģ.Nr. 2380, 6871
un 4465

500

10.

Pieminekļi

Vietējas nozīmes arhitektūras pieminekļi

100

Ekspluatācijas aizsargjoslas
11.

Autoceļi

Valsts galvenais autoceļš

100

12.

Autoceļi

Valsts 2. kategorijas autoceļš

30

13.

Autoceļi

Pašvaldības ceļi

30

14

Autoceļi

A/S “Latvijas Valsts meži” autoceļi

15

Elektronisko sakaru līnijas

2,5

16

Elektrolīnijas

20 kV gaisvadu līnijas apdzīvotās vietās

2,5

17

Elektrolīnijas

20 kV gaisvadu līnijas ārpus apdzīvotām vietām

13

18

Elektrolīnijas

0,4 kV gaisvadu līnijas apdzīvotās vietās

2,5

19

Elektrolīnijas

0,4 kV gaisvadu līnijas atklātās teritorijās

5

20

Elektrolīnijas

0,4 kV gaisvadu līnijas mežu teritorijās

21

Elektrolīnijas

Zemsprieguma kabeļu līnijas

22

Augstspiediena maģistrālais gāzes vads

15

23

Gāzes sūknēšanas stacija

15

24.

Meliorācijas kanāli

10

25

GPS un triangulācijas tīkla punkti

1

Nosaka
īpašnieks

6,5
1

Sanitārās aizsargjoslas
26.

Kapsēta

Palsmanes kapi

300

27.

Attīrīšanas iek.

Palsmanes ciema attīrīšanas iekārtas

100

Drošības aizsargjoslas
28.

Augstspiediena maģistrālais gāzes vads

200

29.

Gāzes sūknēšanas stacija

100

5) Ūdensteču aizsargjoslas noteiktas
topogrāfiskajā kartē nav ziņu par reljefu.

no

upes,

jo

LĢIA

izsniegtajā

6) Meliorācijas būvēm (kanāliem) aizsargjoslas noteiktas no kanāla ass, jo nav
zināma kanālu šķērsgriezuma ģeometrija. Liela diametra kolektoriem aizsargjoslas
nav noteiktas, jo nav telpiskās informācijas par tiem.
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7) Kultūras piemineklim – pilskalnam aizsargjosla noteikta no pilskalna
nosacītās atrašanās vietas, jo nav topogrāfiskās uzmērīšanas datu, kas ļautu kartē
iezīmēt tā kontūras.
8) Šīs nodaļas 1a, 1b, 1c, 5., 6. un 7. punktos minētās informācijas ieguve un
precizēšana, resp. attiecīgo aizsargjoslu iezīmēšana kartē vai koriģēšana, kā arī jaunu
objektu aizsargjoslu iezīmēšana kartē nav uzskatāmi par Palsmanes pagasta teritorijas
plānojuma grozījumiem.
3.2. Īpaši noteikumi
1) Īpašuma lietošanas tiesību aprobežojumi aizsargjoslās noteikti Aizsargjoslu
likumā no 35. līdz 58. pantam (V.4. pielikumā).
2) Neatkarīgi no noteiktā aizsargjoslu platuma darbs ar celšanas mehānismiem
30 m joslā no gaisvadu elektrolīnijas malējā vada, atbilstoši MKN 982 11.p. pirms
darba sākšanas 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 (110 un 330 kV) EPL
aizsargjoslā tie jāsaskaņo ar AS “Augstsprieguma tīkls” Rīgā, Dārzciema ielā 86,
tālrunis 7725371, bet darbu veikšana vidēja sprieguma (20, 10 kV) un zemsprieguma
(0,4 kV) EPL aizsargjoslā jāsaskaņo ar AS “Latvenergo” ST Ziemeļu reģionu.

4. NODAĻA . T AUVAS JOSLAS
1) Tauvas josla ir sauszemes josla gar ūdeņu krastu, kas paredzēta ar zveju vai
kuģošanu saistītām darbībām un kājāmgājējiem (ZL, 1.6.p.)
2) Tauvas joslas platums tiek noteikts gar privātiem ūdeņiem – 4 metri, bet gar
publiskiem ūdeņiem – 10 metri.
3) Tauvas joslu izmantošanas noteikumi Palsmanes pagastā tiek noteikti
saskaņā ar Zvejniecības likuma 9. panta prasībām (V.5. pielikumā).
4) Tauvas joslas tiek iezīmētas Palsmanes pagasta īpašas nozīmes teritoriju
kartēs, ja to atļauj attēlojuma mērogs.
5) Tauvas joslas apzīmējums kartēs ir sekojošs:
Tumši zils bez aizpildījuma (pārsedzas ar ūdeņu aizsargjoslu).
6) Ūdensteču tauvas joslas noteiktas no upes, jo LĢIA topogrāfiskajā kartē nav
ziņu par reljefu.

5. A PDZĪVOTĀS VIETAS
1) Palsmanes pagastā tiek noteiktas divas apdzīvotās vietas ar ciema statusu –
Palsmane un Rauza.
2) Palsmanes ciems ir Palsmanes pagasta admistratīvais centrs.
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3) Palsmanes pagastā ir noteiktas vairākas apdzīvoto vietu teritorijas bez ciema
statusa, ievērojot tradīciju un šajās vietās dzīvojošo cilvēku identitāti. Šīs apdzīvotās
vietas ir Mālejas, Pūķi, Cepļi, Lankaskalns un Mačāni.
4) Palsmanes ciema robežu apraksts dots tabulā zemāk:
Robež- Posma sākums, LKS-92
Posma apraksts
posma nr.
X
Y
1

2

3

4

0-1

632 057

364 234

No Palsas upes D krasta pa ceļa A malu līdz ZS
“Birznieki” Z stūrim

1-2

632 028

363 487

Pa ZS “Birznieki” un ZS “Krastupe” Z robežu līdz ZS
“Purvīši” ZR stūrim

2-3

632 251

363 439

Pa ZS “Purvīši” robežu līdz DR stūrim

3-4

632 102

363 188

Pa ZS “Avotkalns” robežu līdz ZS “Granti” ziemeļu
stūrim

4-5

632 204

363 147

Pa ZS “Granti” A un D robežu līdz dienvidu stūrim

5-6

632 135

363 044

Pa ZS “Avotkalns” D robežu līdz ZS “Kalējiņi” A stūrim

6-7

632 092

363 005

Pa ZS “Kalējiņi” D robežu līdz ZS “Stūrīši”, tālāk pa ZS
“Stūrīši” D robežu līdz ZS “Ievas” ZA stūrim

7-8

631 922

362 933

Pa ZS “Ievas” A un DA robežu līdz zemes gabala
“Mūrnieki” Z stūrim

8-9

631 802

362 749

Pa zemes gabala “Mūrnieki” A robežu līdz ceļam

9-10

631 770

362 587

Pa ceļa A malu līdz zemes gabalam “Garāžas”

10-11

631 781

362 475

Pa zemes gabala “Garāžas” ZA un A malu līdz ZS
“Pīlādži” Z stūrim

11-12

631 867

362 286

Pa ZS “Pīlādži” ZA, A, DA un DR robežu līdz zemes
gabalam “Garāžas”

12-13

631 841

362 154

Pa zemes gabala “Garāžas” DA robežu līdz ceļam
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PALSMANES CIEMA ROBEŽU APRAKSTA TURPINĀJUMS
1

2

3

4

13-14

631 745

362 246

Pa ceļa A malu līdz ZS “Saulkrasti” robežas iedomātam
turpinājumam

14-15

631 494

361 881

Pāri ceļam pa ZS “Saulkrasti” robežas iedomāto
turpinājumu līdz ZS “Saulkrasti” D stūrim

15-16

631 479

361 893

Pa ZS “Saulkrasti” D robežu līdz Palsas HES
ūdenskrātuvei

16-17

631 253

362 001

Pāri ūdenskrātuvei uz ZS “Saulgrieži” A stūri

17-18

631 220

362 019

Pa ZS “Saulgrieži” ZA robežu līdz ZS “Bišulejas”

18-19

631 165

362 117

Pa ZS “Bišulejas” A robežu līdz zemes gabala “Kaktiņi”
DA stūrim

19-20

631 217

362 269

Pa ZS “Bišulejas Z robežu līdz zemes gabala “Krasti” DR
stūrim

20-21

630 982

362 327

Pa zemes īpašuma “Krasti” R robežu līdz ZR stūrim

21-22

631 000

362 374

Pāri ceļam pa ZS “Kalnciems” robežu

22-23

630 994

362 376

Gar parka DR robežu līdz ZS “Kalnciems” Z stūrim

23-24

630 873

362 513

Pa ZS “Kalnciems ZR robežu līdz ZS “Rūpnieki” zemes
gabala 94740040206 D stūrim

24-25

630 693

362 268

Pa ZS “Rūpnieki” robežu līdz zemes gabalam
“Robežnieki”

25-26

630 463

362 387

Pa zemes gabala “Robežnieki” ZA, DA un DR robežu
līdz ceļam

26-27

630 374

362 401

Pa ceļa DA malu līdz līdz ZS “Oškalni” robežas
iedomātam turpinājumam

27-28

629 962

362 115

Pāri ceļam līdz ZS “Oškalni” D stūrim

28-29

629 958

362 120

Pa ZS “Oškalni” DR robežu līdz Kļavaisai

29-30

629 887

362 242

Uz R pa Kļavaisu līdz ZS “Priedoles” DR stūrim

30-31

629 773

362 229

Pa ZS “Priedoles” zemes gabala 94740040308 DR un R
robežu līdz ceļam

31-32

629 736

362 552

Pa ceļa D malu līdz krustojumam

32-33

629 718

362 562

Uz Z pāri ceļam uz ZS “Priedoles” zemes gabala
94740040201 R stūri

33-34

629 725

362 579

Pa ZS “Priedoles” zemes gabala 94740040201 R robežu
līdz VAS “Latvijas meži” zemes gabalam 94740040316

35-35

629 745

362 611

Pa VAS “Latvijas meži” zemes gabala 94740040316 DA
robežu līdz zemes gabala “Radžupes 2” D stūrim

36-37

630 388

362 918

Pa ZS “Palsmanes Priežkalni” Z un A robežu līdz ceļam

37-38

630 434

362 873

Pa ceļa Z malu līdz zemes gabala “Skaras” DR stūrim
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38-39

630 776

362 804

Pa zemes gabala “Skaras” R robežu līdz ZS “Upītes”
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PALSMANES CIEMA ROBEŽU APRAKSTA NOBEIGUMS
1

2

3

4

39-40

630 795

362 865

Pa ZS “Upītes” A robežu līdz ZS “Upenieki”

40-41

630 816

362 966

Pa ZS “Upenieki” D un A robežu līdz Kļavaisai

41-42

630 925

363 101

Pa Kļavaisu līdz satekai ar Palsu un pāri Palsai

42-0

631 782

364 134

Pa Palsas D krastu līdz sākumpunktam

5) Rauzas ciema robežu apraksts
Robež- Posma sākums, LKS-92
Posma apraksts
posma nr.
X
Y
1

2

3

4

0-1

627 248

365 153

No ZS “Silnieki” Z stūra pa ceļa A malu līdz
krustojumam ZS “Strauti” Z stūrī

1-2

627 443

365 755

Pa ceļa R malu līdz ZS “Birzuļi” DA stūrim

2-3

627 515

365 393

Pa ceļa R malu līdz ZS “Viesturi” Z stūrim

3-4

627 527

365 117

Pa ceļa R malu līdz ZS“Viesturi” A stūrim

4-5

627 639

364 725

Pa VAS “Latvijas Meži” ZV 94740030041 ZR robežu līdz
ceļam

5-6

627 574

364 674

Pa ceļa Z malu līdz Rauzas upei

6-7

627 258

364 706

Pa Rauzas upi pāri ceļam līdz ceļa D malai

7-8

627 260

364 697

Pa ceļa D malu līdz ZS “Līcīši” ZR stūrim

8-9

627 415

364 696

Pa ZS “Līcīši” robežu uz D līdz meža malai

9-10

627 418

364 633

Pa meža malu līdz ZS “Krūmiņi” Z stūrim

10-11

627 337

364 578

Taisni līdz ZS “Kalējiņi” ZV 94740010146 DA stūrim

11-12

627 195

364 530

Pa ZS “Kalējiņi” un “Rauzas Ozoliņi” D robežu līdz ZS
“Zemdegas” A stūrim

12-13

627 029

364 449

Pa ZS “Rauzas Ozoliņi” robežu līdz ceļam

13-14

626 879

364 542

“Rauzas Ozoliņu”-“Zemdegu” robežas iedomāts
pagarinājums līdz ceļa pretējai malai

14-15

626 873

364 550

Pa “Granītu” robežu uz DR līdz ZV 94740010122 A
stūrim, tad pa VAS “Latvijas Meži” ZV 94740010122 un
94740010125 robežu un ZS “Rauzas Upītes” robežu uz
Z līdz ZS “Granītu aploks” D stūrim

15-16

626 788

365 106

Pa D robežu, pa ZS “Rauzas Cīruļi” un “Ginterlejas” D
robežu līdz ceļam

16-0

627 238

365 160

Pāri ceļam uz sākumpunktu

6) Māleju, Pūķu, Cepļu, Lankaskalna un Mačānu robežu apraksti netiek
veidoti, jo šīs apdzīvotās vietas uzskatāmas par lauku teritorijas daļu.
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PIELIKUMI
I. JĒDZIENU SKAIDROJUMS UN DEFINĪCIJAS
Šajā nodaļā definētas ar Apbūves noteikumiem atļautās izmantošanas
Palsmanes pagasta izbūves teritorijās, arī apbūves zonās, kā arī dots svarīgāko
pielietoto jēdzienu skaidrojums.
1. Aizmugures pagalma dziļums nozīmē mazāko horizontālo attālumu starp
zemesgabala aizmugures robežu un tuvāko jebkuras galvenās būves sienu.
2. Aizmugures pagalms nozīmē zemesgabala daļu starp zemesgabala
sānpagalmiem no zemesgabala aizmugures robežas līdz tuvākajai jebkuras
galvenās būves aizmugures fasādes sienai.
3. Aizsargājami dabas objekti - izcili dabas veidojumi un teritorijas, kam sevišķa
zinātniska, kultūrvēsturiska, estētiska un sociālā nozīme un kas ir īpašā valsts
aizsardzībā.
4. Aizsargjoslas ir noteiktas platības, kuru uzdevums ir aizsargāt dažāda veida
(gan dabiskus, gan mākslīgus) objektus no nevēlamas ārējās iedarbības,
nodrošināt to ekspluatāciju un drošību vai pasargāt vidi un cilvēku no kāda
objekta kaitīgās ietekmes.
5. Apbūve ir tādu plānotu, izmantotu vai nodomātu virszemes būvju, arī
inženierkomunikāciju, kā arī labiekārtojuma kopums, kur ēkas ir galvenais
elements.
6. Apbūves blīvums ir procentos izteikta zemesgabala apbūves laukuma attiecībā
pret tā platību.
7. Apbūves intensitāte ir procentos izteikta stāvu platības attiecība pret
zemesgabala platību.
8. Apbūves laukums ir zemesgabala visas ar būvēm apbūvētās platības summa,
izņemot pazemes būves, piebraucamos ceļus un labiekārtojumu.
9. Apbūves noteikumi - pašvaldības pieņemti saistoši noteikumi - būvnoteikumi,
kas juridiski nodrošina un aizsargā fizisko un juridisko personu zemes
izmantošanas un būvtiesības, nosakot konkrētās prasības zemesgabaliem,
ēkām, un citām būvēm.
10. Apbūves teritorija - teritorija, kas attīstības plānā noteikta apbūvei.
11. Apstādījumi - visas ar augiem apaudzētas un koptas dabas pamatnes teritorijas,
kur neiegūst produkciju :parks, dārzs, skvērs, aleja, ielu un ceļu stādījumi,
kapsētas un nogāzes, kas ir brīvi pieejami sabiedrībai, un var ietvert arī ar
rekreāciju saistītas ēkas un būves.
12. Ārējais sānpagalms nozīmē sānpagalmu, kas tieši robežojas ar ielu.
13. Veselības aprūpes iestāde nozīmē izmantošanu, kas ietver veselības
aizsardzības un medicīnas prakses nolūkiem domātu iestādi, arī poliklīniku,
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slimnīcu, klīniku, ambulanci, sanatoriju un citu iestādi šādiem un līdzīgiem
nolūkiem.
14. Atklāta autostāvvieta ir automašīnu novietošanas veids un nozīmē
autostāvvietu, kas nav iekļauta ēkā vai tās daļā un kas ir nodalīta (arī nožogota)
automašīnu novietošanai uz laiku.
15. Atklāta uzglabāšana nozīmē palīgizmantošanu, kas ietver preču uzglabāšanu
brīvā dabā un atklātās, ēkā vai tās daļā neiekļautās platībās, bet kas nav
autostāvvieta.
16. Automašīnu novietošana nozīmē visus automašīnu novietošanas veidus tās
lietošanas laikā, neatkarīgi no novietošanas ilguma un citiem apstākļiem,
izņemot novietošanu apkopei un remontam.
17. Autostāvvieta ir automašīnu novietošanas veids un nozīmē izmantošanu, kas
ietver vienas vai vairāku automašīnu novietošanu uz laiku, kā arī stāvvietas,
piebraucamos ceļus un vertikālās komunikācijas.
18. Auto tirdzniecības iestāde nozīmē izmantošanu, kas ietver automašīnu,
degvielas, eļļas, smērvielu, riepu, bateriju un rezerves daļu pārdošanu un
automašīnu izīrēšanu vai uzglabāšanu izīrēšanas nolūkos, kā arī mazgāšanu,
tīrīšanu un tādu nelielu remontdarbu veikšanu, kas ir svarīgi automašīnas
aktuālai darbībai.
19. Brīvā teritorija ir zemesgabala neapbūvētā platība, no kā atskaitīta
autostāvvietu un piebraucamo ceļu platība. To raksturo brīvās teritorijas platība
procentos no stāvu platības.
20. Būtisks piesārņojums ir valsts kompetentu iestāžu noteikta jebkādas kaitīgas
vielas koncentrācija gaisā, augsnē vai ūdeni, kā arī skaņas līmenis, ko nav
atļauts pārsniegt vispār vai kādā konkrētā teritorijā.
21. Būve nozīmē arhitektonisku, tehnisku vai konstruktīvu virszemes, pazemes vai
zemūdens darīnājumu, arī ēku vai ēku kopumu, kā arī attiecīgās tehniskās
iekārtas.
22. Būve mājlopiem nozīmē izmantošanu, kas ietver saimniecības ēku mājlopu un
mājputnu izmitināšanai (kūti), kā arī citas būves mājlopiem, arī kūtsmēslu
glabātuvi un vircas bedri.
23. Būvlaide nozīmē līniju zemesgabala iekšpusē, kas parasti noteikta paralēli ielas
sarkanajai līnijai un kas nosaka minimālo attālumu starp sarkano līniju un
jebkuru virszemes būvi, ko drīkst ierīkot.
24. Būvtiesības ir ar teritorijas plānu noteiktas un ar Apbūves noteikumiem,
nodrošinātas un aizsargātas fizisko un juridisko personu tiesības veikt izbūvi.
25. Ceļu un ielu fronte - ainavas vai zemesgabala daļa, kas vērsta pret ceļu vai ielu.
26. Dabas piemineklis ir atsevišķs, savrups dabas veidojums: koks, ala, avots, grava,
klints, ūdenskritums, akmens un cits dabas retums, kam ir zinātniska,
kultūrvēsturiska, estētiska vai ekoloģiska vērtība. Lai nodrošinātu dabas
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veidojuma saglabāšanu un tā apskates iespēju, aizsargāta tiek arī dabas
pieminekļa tuvākā apkārtne.
27. Darījumu iestāde nozīmē izmantošanu, kas ietver banku, apdrošināšanas
sabiedrību, viesnīcu, moteli, biroju, kantori, gadatirgu, izstāžu, kongresu un
konferenču centru, kā arī citu komerciāla rakstura iestādi, bet neietver nekādu
ražošanu vai vairumtirdzniecību.
28. Daudzstāvu daudzdzīvokļu (vairākstāvu vairākdzīvokļu) nams nozīmē
izmantošanu, kas ietver četru vai piecu stāvu ēku vai tās daļu ar dzīvokļiem,
kuriem ir kopīga ieeja no zemes līmeņa, un kuru iedzīvotājiem ir tiesības kopīgi
lietot priekštelpas, kāpnes un palīgtelpas, kas neatrodas dzīvokli, kā arī
pagalmus uz zemesgabala.
29. Degvielas uzpildes stacija nozīmē izmantošanu, kas ietver degvielas (arī gāzes),
eļļas un smērvielu pārdošanu, kā arī mazumtirdzniecības un pakalpojumu
objektu un automašīnu mazgāšanu kā palīgizmantošanas. Degvielas uzpildes
stacijas izvietošanas iespēju ielas sarkanajās līnijās pamato ar detālplānojumu.
30. Detālplānojums ir vietējās pašvaldības administratīvās teritorijas daļas
plānojums, un to izstrādā saskaņā ar vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu,
atbilstoši mēroga noteiktībai detalizējot un precizējot tajā noteiktās teritorijas
daļas plānoto (atļauto) izmantošanu un izmantošanas aprobežojumus.
31. Divu ģimeņu dzīvojamā māja - zeme vai ēka, kas plānota, izmantota vai
nodomāta divu ģimeņu dzīvošanai (divām mājsaimniecībām).
32. Drošības aizsargjosla nozīmē teritoriju, kas noteikta kā josla ap paaugstināta
riska objektu. Tās galvenais uzdevums ir nodrošināt šī objekta un tā tuvumā
esošo objektu drošību gan tā ekspluatācijā, gan iespējamo avāriju gadījumā, kā
arī vides un cilvēku drošību.
33. Dvīņu māja nozīmē divas bloķētas vienas ģimenes dzīvojamās mājas, parasti,
katru uz sava zemesgabala.
34. Dzīvoklis kā palīgizmantošana nozīmē palīgizmantošanu, kas ietver atsevišķu
dzīvokli un kas sastāv no istabas vai istabām, virtuves un palīgtelpām, un ko
izmanto kā īpašnieka, īpašuma pārvaldnieka, dārznieka vai cita, īpašnieka
nolīgta, darbinieka mājokli.
35. Ēka (nams, māja) nozīmē atsevišķu arhitektonisku, tehnisku un konstruktīvu
virszemes, arī daļēji pazemes būvi.
36. Ēkas augstums ir attālums no ietves virsmas projektētā vidējā līmeņa ēkas vidū
ielas pusē līdz tai augstākajai ēkas daļai (dzegas vai parapeta virsmalai, jumta
malai, mansarda jumtam, kā arī jumta čukuram, ja jumts stāvāks par 45°), kas
aiztur gaismas plūsmu 45° leņķī (sk. 1. zīmējumu). Pagalma ēkas augstumu
mēra ēkas vidū no pagalma virsmas projektētā vidējā līmeņa.
37. Ekspluatācijas aizsargjosla nozīmē teritoriju, kas noteikta kā josla gar
transporta, sakaru un citu komunikāciju līnijām, kā arī ap objektiem, kas
nodrošina dažādu valsts dienestu darbību. Tās galvenais uzdevums ir
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nodrošināt minēto komunikāciju un objektu efektīvu un drošu ekspluatāciju
un attīstības iespējas.
38. Galvenā būve nozīmē būvi, parasti ēku, kas plānota, izmantota vai nodomāta
galvenajai izmantošanai uz zemesgabala.
39. Garāža nozīmē būvi vai tās daļu, kas ietver pastāvīgu automašīnas vai
automašīnu novietošanu, un kas var būt gan privātā, gan sabiedriskā garāža.
Šajā Noteikumos garāža privātas garāžas nozīmē netiek lietota, jo ir ietverta
dzīvojamajā vai saimniecības ēkā.
40. Ģimenes dārziņš - teritorija, kas pagaidu lietošanā uz līgumā noteiktu terminu
ir sakņu dārza ierīkošana ģimenes vajadzībām ar vai bez pagaidu būvēm (dārza
inventāra noliktavām).
41. Ģimenes māja - ēka vai cita būve, kas ietver sevi dzīvojamo māju (1 - 2
ģimenēm) ar vai bez saimniecības ēkas un inženierbūves.
42. Hidrotehniska būve nozīmē izmantošanu ostas krastmalu nostiprināšanai,
kuģu piestātņu izvietošanai un kuģošanas ceļu aizsargāšanai.
43. Iedibināta būvlaide ir esošās apbūves frontes veidotā līnija, ja kvartāla robežās
vismaz piecos zemesgabalos galvenās būves pie ielas atrodas uz vienas līnijas.
44. Iekšējais sānpagalms nozīmē to sānpagalmu, kas nerobežojas ar ielu.
45. Iela - zeme un būve vai tās daļa izbūves teritorijā, kas plānota, izmantota vai
nodomāta ciemu un to apkārtnes apkalpošanai un vietējās satiksmes
pievadīšanai lielceļiem. Iela ietver teritoriju ielu sarkanajās līnijās un
krustojumus ar vietējām ielām un piebrauktuvēm, bet neietver krustojumus ar
lielceļiem.
46. Ietekme uz vidi - paredzētās darbības vai plānošanas dokumenta īstenošanas
izraisītas tiešas vai netiešas pārmaiņas vidē, kuras ietekmē vai var ietekmēt
cilvēku, viņa veselību un drošību, kā arī bioloģisko daudzveidību, augsni, gaisu,
ūdeni, klimatu, ainavu, materiālās vērtības, kultūras un dabas mantojumu un
visu minēto jomu mijiedarbību.
47. Ietekmes uz vidi novērtējums - procedūra, kas veicama likumā noteiktajā
kārtībā, lai novērtētu paredzētās darbības vai plānošanas dokumenta
īstenošanas iespējamo ietekmi uz vidi un izstrādātu priekšlikumus nelabvēlīgas
ietekmes novēršanai vai samazināšanai vai aizliegtu paredzētās darbības
uzsākšanu normatīvajos aktos noteikto prasību pārkāpumu gadījumos.
48. Individuālais darbs nozīmē palīgizmantošanu, kas ietver vienu vai vairākus
individuālā darba veidus saskaņā ar LR Ministru Padomes 1993. g. 29. aprīļa
lēmumu Nr. 220 apstiprināto sarakstu, un var ietvert arī darbību dzīves vietā
radošajās profesijās.
49. Insolācija (izsauļojums) ir rādītājs, kas norāda iekštelpu nepieciešamo
izsauļojuma ilgumu. To nosaka attiecīgi būvnormatīvi.
50. Inženierkomunikāciju objekts nozīmē izmantošanu, kas ietver valsts vai
pagasta
inženiertehniskās
apgādes
(infrastruktūras)
objektus,
arī
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elektroapakšstacijas, termoelektrocentrāles un katlumājas, gāzes sadales stacijas
un balonu noliktavas, automātiskās telefonu stacijas, kanalizācijas un lietus
notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, dzeramā ūdens krātuves un atdzelžošanas
stacijas.
51. Inženiertehniskās apgādes tīkli un objekti nozīmē izmantošanu, kas ietver
virszemes, pazemes un zemūdens inženiertehniskās apgādes tīklus un objektus
(ūdensvads, kanalizācija, siltumapgāde, telekomunikācijas u.c.), lai pieslēgtu
izbūves
teritorijas
vietējo
inženiertehnisko
sistēmu
maģistrālajām
inženierkomunikācijām un to objektiem.
52. Izbūve ir kopīgs nosaukums plānotiem, notiekošiem vai nodomātiem visu
veidu teritorijas izmantošanas un attīstības pasākumiem, arī apbūvei un ainavu
veidošanai.
53. Izbūves teritorija nozīmē teritoriju, arī apbūves zonu, kas plānota, izmantota
vai nodomāta izbūvei.
54. Izglītības iestāde nozīmē izmantošanu, kas ietver iestādi pamata, vidējās un
augstākās izglītības iegūšanai, arī speciālās, profesionālās un pieaugušo
izglītības iestādi, kā arī iestādi bērnu un jaunatnes brīvā laika nodarbībām.
55. Izmantošana nozīmē tādu plānotu, esošu vai nodomātu zemes un būvju vai to
daļas izmantošanu, kas atbilst teritorijas plānojumam (atļautā izmantošana) vai
neatbilst teritorijas plānojumam (aizliegtā izmantošana).
56. Kapsēta nozīmē izmantošanu, kas ietver mirušo apbedīšanu un ar to saistītās
būves un pasākumus.
57. Karjers - derīgo izrakteņu (kūdra, būvmateriāli) ieguves vieta ar atklāto
paņēmienu.
58. Kultūras iestāde nozīmē izmantošanu, kas ietver kultūras centru, teātri, cirku,
kinoteātri, koncertzāli, universālas izmantošanas zāli, klubu, muzeju,
bibliotēku, mēdiju centru un līdzīgu iestādi.
59. Kultūras pieminekļi - kultūrvēsturiskā mantojuma daļa kultūrvēsturiskas
ainavas un atsevišķas teritorijas (senkapi, kapsētas, parki, vēsturisko notikumu
norises un ievērojamu personu darbības vietas) kā arī atsevišķi kapi, ēku
grupas, un atsevišķas ēkas, mākslas darbi, iekārtas un priekšmeti, kuriem ir
vēsturiska, zinātniska, mākslinieciska vai citāda kultūras vērtība un kuru
saglabāšana nākamajām paaudzēm atbilst Latvijas Valsts un tautas, kā arī
starptautiskajām interesēm.
60. Kultūras pieminekļu aizsargjosla - noteikta teritorija ap kultūras pieminekli,
kurā noliegtas darbības, kuras degradē kultūras pieminekļa vērtību vai traucē
tās uztveri.
61. Laukums nozīmē izmantošanu līnijbūvju izbūves teritorijā ielai līdzīgiem
nolūkiem, ko iezīmē sarkanās līnijas.
62. Maģistrālā inženierkomunikācija nozīmē izmantošanu, kas ietver valsts vai
pagasta inženiertehniskās apgādes (infrastruktūras) maģistrālos tīklus, arī
maģistrālo transportvadu un līdzīgu būvi, kas nepieciešama apgādei ar
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izejvielām, sakarīem, enerģētiskajiem un citiem resursiem, kā arī slēgtu
notekūdeņu novadīšanu.
63. Mazstāvu daudzdzīvokļu (vairākdzīvokļu) nams nozīmē izmantošanu, kas
ietver ēku vai tās daļu līdz trim stāviem ar dzīvokļiem, kam ir kopīga ieeja no
zemes līmeņa. Nama iedzīvotājiem ir tiesības kopīgi lietot priekštelpas, kāpnes
un palīgtelpas, kas neatrodas dzīvoklī, kā arī pagalmus uz zemesgabala.
64. Mazumtirdzniecības un pakalpojumu objekts nozīmē izmantošanu, kas ietver
preču pirkšanu un pārdošanu tieši patērētājam vai sadzīves un citu
pakalpojumu nodrošināšanu, arī tirdzniecības centru, universālveikalu, tirgu,
veikalu, salonu, aptieku, restorānu, bāru, kafejnīcu, pakalpojumu darbnīcu, bet
neietver nekādu ražošanu, montēšanu, pārstrādi vai vairumtirdzniecību.
65. Nevalstiskas organizācijas iestāde nozīmē izmantošanu, kas ietver darba devēju
un profesionālo organizāciju, arodbiedrību, politisko un citu nevalstisko
organizāciju, kustību, speciālo interešu grupu vai klubu darbību, bet neietver
reliģisku iestādi.
66. Noliktava nozīmē izmantošanu, kas ietver materiālu, vielu, lietu un preču
uzkrāšanu, uzglabāšanu un saglabāšanu (saldēšanu, u.tml.).
67. Paaugstināta riska objekts nozīmē objektu ar paaugstinātu iespējamību radīt
draudus videi, cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.
68. Pagaidu būve - tāda ēka vai cita būve, kas plānota, izmantota vai nodomāta uz
noteiktu vai nenoteiktu laiku, t.i, tai ir pagaidu statuss, kuras būvkonstrukcijas
atbilst pagaidu statusam, kas jānojauc līdz ar pagaidu statusa izbeigšanos un
nojaukšana netiek kompensēta.
69. Pagalms - ēku, būvju vai stādījumu ierobežots laukums.
70. Parks - dabiskas un/vai cilvēku veidotas teritorijas, kuras veido dabas elementu,
ēku un citu būvju un mazo arhitektūras formu daudzveidība, kurām ir liela
estētiska, sanitāri higiēniska un rekreācijas nozīme un kuru uzturēšanai
nepieciešams augsts labiekārtojuma līmenis, mākslīga audžu kopšana un
atjaunošana.
71. Palīgizmantošana nozīmē plānotu, esošu vai nodomātu zemes un būvju vai to
daļas izmantošanu, pie šādiem nosacījumiem:
d) tā ir pakārtota galvenajai izmantošanai un papildina to;
e) tā ir izvietota tajā pašā zemesgabalā, kur galvenā izmantošana.

72. Parcele ir ar detālplānojumu vai zemes ierīcības projektu noteikta teritorijas
pamatvienība līdz tās ierakstīšanai Zemesgrāmatā.
73. Pārvaldes iestāde nozīmē izmantošanu, kas ietver šādas nekomerciālas iestādes:
valsts un pašvaldību dienestu pārvaldes, vēstniecības, prokuratūras, tiesas,
pasta, policijas, cietuma un ugunsdzēsības iestādes. Šī izmantošana neietver
citas Apbūves noteikumos definētās nekomerciālās iestādes, arī nekādu
nevalstiskas organizācijas iestādi.
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74. Patvaļīga būvniecība - būvdarbi, kas tiek veikti bez akceptēta būvprojekta un
būvatļaujas, vai neatbilst būvprojektam.
75. Pagasta grāvis nozīmē izmantošanu, kas nodrošina atklātu virszemes ūdeņu
noteci, iekļaujoties vienotā pagasta noteču sistēmā, un ir pagasta pārziņā.
76. Pagasta nozīmes maģistrālā iela nozīmē izmantošanu, kas nodrošina transporta
sakarus starp pagasta daļām un izeju uz citu pašvaldību autoceļiem. Pagasta
nozīmes maģistrālā iela ietver teritoriju ielas sarkanajās līnijās un krustojumus
ar rajona nozīmes maģistrālajām ielām un vietējās nozīmes ielām.
77. Pirmsskolas bērnu iestāde nozīmē izmantošanu, kas ietver mazbērnu novietni,
bērnudārzu un citu specializētu iestādi pirmsskolas vecuma bērniem, bet
neietver privātu mājas bērnudārzu.
78. Pirts - zeme, ēka vai būve, vai tās daļa, kas plānota, izmantota vai nodomāta
ķermeņa mazgāšanai un citai sanitārai apkopei.
79. Priekšpagalma dziļums nozīmē mazāko horizontālo attālumu starp
zemesgabala fronti (sarkano līniju) un tuvāko jebkuras galvenās būves sienu.
80. Priekšpagalms nozīmē zemesgabala daļu visā tā platumā no zemesgabala
frontes (sarkanās līnijas) līdz tuvākajai jebkuras galvenās būves galvenās
fasādes sienai.
81. Privāts mājas bērnudārzs nozīmē palīgizmantošanu, ko atļāvusi pašvaldība, un
kas ietver īslaicīgas (dienas) aprūpes un uzraudzības nodrošināšanu (par
atalgojumu vai atlīdzību) dzīvoklī vai dzīvojamā mājā uz laika periodu, ne
ilgāku par 24 stundām, ne vairāk par pieciem bērniem (neieskaitot aprūpētāja
bērnus) vecumā līdz 10 gadiem.
82. Rajona nozīmes maģistrālā iela nozīmē izmantošanu, kas nodrošina transporta
un gājēju sakarus pagasta rajona robežās, ar citu pašvaldību teritoriju un starp
pagasta daļām un pieslēdzas pagasta nozīmes maģistrālajām ielām un citu
pašvaldību autoceļiem. Rajona nozīmes maģistrālā iela ietver teritoriju ielas
sarkanajās līnijās un krustojumus ar vietējās nozīmes ielām, bet neietver
krustojumus ar pagasta nozīmes maģistrālajām ielām (sk. 2. zīmējumu).
83. Reliģiska iestāde nozīmē izmantošanu, kas ietver jebkādas reģistrētas reliģiskas
kopienas darbību, arī kulta ēku.
84. Rindu māja nozīmē izmantošanu, kas ietver vertikāli trīs un vairākos dzīvokļos
sadalītu ēku uz kopīga vai katru uz sava zemesgabala ar neatkarīgām izejām uz
priekšpagalmu un aizmugures pagalmu, kas cieši piekļaujas katra dzīvokļa
priekšējai un aizmugures sienai.
85. Sabiedriskā garāža nozīmē izmantošanu, kas ietver kooperatīvu vai privātu
būvi vai tās daļu pastāvīgai automašīnu novietošanai, kā arī automašīnu
apkopi.
86. Sabiedriskie apstādījumi nozīmē izmantošanu tādas sabiedrības ērtības,
veselības un labklājības labā apzaļumotas un labiekārtotas teritorijas ierīkošanai
un uzturēšanai, kas ir brīvi pieejama sabiedrībai, un ietver parku, dārzu,
mežaparku, skvēru, bulvāru, aleju, ielu un ceļu stādījumus.
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87. Saimniecības ēka nozīmē palīgizmantošanu, un var ietvert privātu garāžu,
nojumi automašīnas novietošanai, darbnīcu, siltumnīcu, 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.
88. Sanitārā aizsargjosla nozīmē aizsargjoslu, kas noteikta ap objektu ar
paaugstinātām sanitārajām prasībām. Tās galvenais uzdevums ir sanitāro
prasību nodrošināšana.
89. Sānpagalma platums nozīmē mazāko horizontālo attālumu starp zemesgabala
sānu robežu un tuvāko jebkuras galvenās būves sienu.
90. Sānpagalms nozīmē zemesgabala daļu no priekšpagalma līdz aizmugures
robežai un no zemesgabala sānu robežas līdz tuvākajai jebkuras galvenās būves
sānu fasādes sienai.
91. Sarkanā līnija ir juridiski noteikta, plānota vai esoša, detālplānojumā vai
zemesgabala plānā atzīmēta maģistrālās vai vietējās nozīmes ielas, laukuma,
atklātas autostāvvietas vai inženierkomunikāciju koridora robeža.
92. Savrupmāja (ģimenes māja) nozīmē izmantošanu, kas ietver brīvstāvošu vienas
vai divu ģimeņu dzīvojamo māju:
f) Vienas ģimenes dzīvojamā māja nozīmē izmantošanu, kas ietver vienas
ģimenes dzīvošanu (vienu mājsaimniecību).
g) Divu ģimeņu dzīvojamā māja nozīmē izmantošanu, kas ietver divu
ģimeņu dzīvošanu (divas mājsaimniecības).

93. Siltumnīca - segta (stikla, polietilēna vai cita sintētiska materiāla 0 virszemes
būve vai tās daļa ar dabīgu vai mākslīgu mikroklimatu, kas plānota, izmantota
vai nodomāta galvenokārt dārzeņu, puķu vai to dēstu un sēklas materiālu
audzēšanai.
94. Sociālās aprūpes iestāde nozīmē izmantošanu, kas ietver iedzīvotāju sociālo
aprūpi, arī sociālās aprūpes centru, internātu, pansionātu, invalīdu namu un
citu iestādi šādiem un līdzīgiem nolūkiem.
95. Sporta būve nozīmē izmantošanu, kas primāri ietver sporta, spēļu un fiziskās
nodarbības un ar to saistītās sēdvietas skatītājiem, kā arī tādas sporta būves, kas
kalpo kā palīgizmantošana.
96. Stāvu platība ir zemesgabala kapitālās apbūves visu stāvu, izņemot
pagrabstāvus, platību summa. Stāva platība ir platība, ko ierobežo ēkas ārējā
kontūra, ietverot ēkas iekšējās un ārējās sienas.
97. Stāvu skaits ir ēkas visu virszemes stāvu skaits, kas ietver pagrabstāvu, ja vairāk
kā puse no pagraba augstuma starp pabeigtām griestu un grīdas virsmām ir virs
ietves virsmas (pagalma ēkai - virs pagalma virsmas) projektētā vidējā līmeņa
ēkas vidū ielas pusē. Stāvu skaitā ieskaita arī atļautās izmantošanas vajadzībām
izbūvētu jumta stāvu, ja jumta izbūves platība ar 2,5 m un lielāku augstumu
pārsniedz 50% no ēkas apbūves laukuma.
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98. Šķūnis - ēka vai būve, kas plānota, izmantota vai nodomāta lopbarības,
darbarīku un citu saimniecības materiālu novietošanai.
99. Tauvas josla ir sauszemes josla gar ūdeņu krastu, kas paredzēta ar zveju un
kuģošanu saistītām darbībām.
100. Tehniskās apkopes stacija nozīmē izmantošanu, kas ietver automašīnu apkopi
un labošanu, arī pilnīgu to korpusa, rāmja, motora un apriepojuma remontu,
krāsošanu, mazgāšanu un tīrīšanu, kā arī eļļu, smērvielu, antifrīzu, riepu,
aizdedzes sveču, akumulatoru un rezerves daļu pārdošanu.
101. Telpas individuālā darba vajadzībām - savrupmājas vai daudzdzīvokļu mājas
dzīvokļa daļa, kur nodarbojas ar individuālo darbu un kuras platība nav lielāka
par 25 % no savrupmājas vai dzīvokļa platības.
102. Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objekts - zeme, ēka un cita būve vai tās daļa,
kas plānota, izmantota vai nodomāta preču pirkšanai vai pārdošanai tieši
patērētājam (tirdzniecības centrs, universālveikals, veikals, salons, aptieka u.c.)
vai banku, viesnīcu, restorānu, bāru, kafejnīcu, izstāžu un konferenču, kā arī
sadzīves un citu pakalpojumu nodrošināšanai, bet nenozīmē minēto kā
palīgizmantošanu un neietver nekādu ražošanu vai vairumtirdzniecību.
103. Turpmākās izpētes un projektēšanas rajoni - teritorijas, kurās jāizdara
nepieciešamās izpētes un jāpieņem lēmumi par šo teritoriju izmantošanu.
104. Tūrisms - jebkura veida darbība un aktivitāte, kas nodrošina vai ir saistīta ar
cilvēku pagaidu (ne īsāku par 24 stundām un ne ilgāku par 1 gadu) ceļojumu
ārpus savas pastāvīgās dzīvesvietas brīvā laika pavadīšanas vai lietišķo
darījumu nolūkā, ja tas nav saistīts ar algoto darbu apmeklējuma vietā.
105. Vairumtirdzniecības iestāde nozīmē izmantošanu, kas ietver materiālu, vielu,
lietu un citu preču pirkšanu, komplektēšanu, iesaiņošanu, uzkrāšanu,
uzglabāšanu un pārdošanu vairumā, bet neietver nekādu preču ražošanu,
montēšanu vai pārstrādi.
106. Vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjosla nozīmē teritoriju, kas noteikta
kā josla ap tādu objektu vai teritoriju, kas ir nozīmīga no vides un dabas resursu
aizsardzības un racionālas izmatošanas viedokļa. Šīs aizsargjoslas galvenais
uzdevums ir samazināt vai novērst antropogēnās negatīvās iedarbības ietekmi
uz šādu objektu vai teritoriju tās saglabāšanas nolūkā.
107. Vieglās ražošanas uzņēmums nozīmē izmantošanu, kas ietver sastāvdaļu
ražošanu un montēšanu, lai iegūtu mazumtirdzniecībai, vairumtirdzniecībai un
pakalpojumiem derīgus galaproduktus, un jebkādu preču, vielu un lietu
komplektēšanu, izņemot jebkuru darbību, kas rada būtisku piesārņojumu, kā
rezultātā ķīmiskie, fizikālie, radioaktīvie, bakterioloģiskie un akustiskie faktori
pārsniedz pieļaujamos higiēnas normatīvus.
108. Vietējās nozīmes iela nozīmē izmantošanu, kas ietver dzīvojamo ielu, kravas
transporta ielu, gājēju ielu un ceļu (gatvi), parka ceļu, piebrauktuvi un
veloceliņu un nodrošina transporta izvadīšanu uz maģistrālajām ielām. Vietējās
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nozīmes iela ietver teritoriju ielas sarkanajās līnijās, bet neietver krustojumus ar
pagasta vai rajona nozīmes maģistrālajām ielām (sk. 2. zīmējumu).
109. Vispārīgās ražošanas uzņēmums nozīmē izmantošanu, kas ietver ražošanu,
montēšanu, pārstrādāšanu, remontēšanu, materiālu un iekārtu, kā arī jebkādu
citu preču, vielu un lietu glabāšanu, uzkrāšanu, komplektēšanu, iesaiņošanu un
nosūtīšanu.
110. Zemesgabala dziļums nozīmē horizontālu attālumu starp zemesgabala fronti
un aizmugures robežu. Tur, kur šis robežas nav paralēlas, zemesgabala dziļums
nozīmē taisnas līnijas garumu, kas savieno zemesgabala frontes un
zemesgabala aizmugures robežas viduspunktus. Ja nav zemesgabala
aizmugures robežas, zemesgabala dziļums nozīmē taisnas līnijas garumu, kas
savieno zemesgabala frontes viduspunktu ar trijstūra virsotni, ko veido
zemesgabala sānu robežas.
111. Zemesgabala fronte nozīmē horizontālu attālumu pa ielas sarkano līniju starp
zemesgabala sānu robežām.
112. Zemesgabala vēsturiskā robeža
pamatvienības (parceles) robeža.

ir

vēsturiski

fiksēta

apbūves

zonas

113. Zemesgabals (agrāk - gruntsgabals) ir juridiski noteikta, t.i., Zemesgrāmatā
ierakstīta teritorijas pamatvienība.
114. Zinātnes iestāde nozīmē izmantošanu, kas ietver zinātniskās pētniecības un
līdzīgu iestādi.

II. Ē KU UN APBŪVES GALVENĀS DIMENSIJAS
II.1. Ēku un citu būvju augstums un stāvu skaits
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1. ZĪM. ĒKAS STĀVU SKAITA UN AUGSTUMA NOTEIKŠANA
Hmax - ēkas maksimālais augstums līdz jumta korei.
H - ēkas augstums no ielas līmeņa pie ēkas vidus ielas pusē līdz ēkas daļai, kas aiztur
gaismu 45 leņķī (dzegai jumta malai).
Hp - pagrabstāva augstums no ielas līmeņa pie ēkas lidz pagrabstāva griestiem.
B - ēkas pirmā stāva platums.
b - ēkasjumta izbūves platums 2,5 m augstumā.

(1) Ēkas un citas būves augstumu mēra ielas vai piebraucamā ceļa pusē no
līmeņa pie ēkas vidus līdz tai ēkas daļai, kas aiztur gaismas iekļūšanu zem 45° leņķa
(dzegai, jumta malai, jumta čukuram, kas stāvāks par 45°).
(2) Apbūves noteikumos noteiktie ēku un citu būvju augstumi nav attiecināmi
uz jebkādu arhitektonisku izbūvi, virsgaismu, skursteni, torni, karoga mastu, radio
vai televīziju uztverošu vai pārraidošu iekārtu, vējrādītāju, zibens novadītāju,
baznīcas torni vai kupolu.
(3) Ēkas izbūvēto jumta izbūvi ieskaita ēkas stāvu skaitā, ja jumta izbūves
platība 2,5 m augstumā ir lielāka par 66% no ēkas pirmā stāva platības.
(4) Ēkas pagrabstāvu ieskaita ēkas stāvu skaitā, ja pagrabstāvu griestu
augstums virs zemes līmeņa ir lielāks par 1 m.
II.2. Apbūvi raksturojošie rādītāji
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Aizmugures
pagalms

Ārējais sānpagalms

Zemesgabala robeža

Aizmugures
pagalms

Iekšējais sānpagalms

Zemesgabala robeža

Iekšējais sānpagalms
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Zemesgabala robeža

ĒKA

ĒKA
!
(

Būvlaide
Priekšpagalms

Priekšpagalms

Sarkanā līnija

!
(

2. ZĪM. PAGALMI UN BŪVLAIDE
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3. ZĪM. ZEMES GABALA APBŪVES ELEMENTI (PIEMĒRS)

Ēku un citu būvju laukums ir aizņemtā platība, kuru mēra pa celtņu ārsienu
kontūru (ieskaitīt caurbrauktuvju un pārkaru laukumus), pieskaitot ēkas izvirzīto
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daļu. kas atrodas zem jumta (verandas, lieveņi, portiki, galerijas, nojumes, lapenes),
platības mērot pa nesošo elementu ārējo kontūru.
Zemesgabala apbūves blīvumā tiek papildus ieskaitīta labiekārtojuma platība
(celiņi. kāpnes, piebraucamie ceļi, pagalmi), ja tie ir ierīkoti no vienlaidus
ūdensnecaurlaidīgiem materiāliem (betons, asfalts) un labiekārtojuma elementu
platības (terases, baseini).
Nr. plānā

Nosaukums

Platība m2

%

-

Zemesgabals

(50x45)= 2250

100

Ēkas un būves

(10x15)+(10x12)= 270

12

3

Terase

(8x15)= 120

4

Baseins

(10x6)= 60

Celiņi (grantēti)

(3x6)+(3x7)+(2x17)+(2x6) = 75

7

Piebraucamais ceļš, celiņš, stāvvietas
(asfaltēti)

(7x16)+(10x14)+(4x6) = 288

8

Autostāvvieta (grantēta)

(6x6)= 36

1, 2, 3, 4, 7

Zemesgabala apbūves blīvums

270+120+60+288 = 738

33

1–8

Kopējais apbūvētais laukums

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

38

Brīvā teritorija

2250 - 849 = 1401

62

1, 2

5, 6

9
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III. S PĒKĀ ESOŠO DETĀLPLĀNOJUMU SARAKSTS
Palsmanes pagasta padome pieņēmusi šādus detālplānojumus:
Numurs

Pieņemšanas datums

Spēkā stāšanās datums

Robežu apraksts
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IV. C ITI P ALSMANES PAGASTA PADOMES SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Palsmanes pagastā ir spēkā šādi pagasta saistošie noteikumi:
Numurs

Pieņemšanas datums

Nosaukums
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V. I ZRAKSTI NO LIKUMDOŠANAS AKTIEM , KAS ATVIEGLO ŠO N OTEIKUMU
LIETOŠANU UN ATSEVIŠĶU PUNKTU IZPRATNI

Šiem izrakstiem ir tikai informējoša nozīme un tiem nav likumdošanas avota
spēks. Atsaucēm juridiski saistošos dokumentos nepieciešams izmantot attiecīgo
normatīvo aktu oficiālās vai tām ekvivalentas publikācijas.

1. Kultūras pieminekļu aizsardzības likums
3. pants. Aizliegums iznīcināt, pārvietot un pārveidot kultūras pieminekļus
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.
7. pants. Īpašuma tiesības uz kultūras pieminekļiem
Kultūras pieminekļi Latvijas Republikā var būt valsts, pašvaldību, kā arī fizisko
un citu juridisko personu īpašumā.
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.
9. pants. Kārtība, kādā piešķir zemes gabalus, uz kuriem atrodas kultūras
pieminekļi
Zemes gabalus, uz kuriem atrodas kultūras pieminekļi, drīkst piešķirt lietošanā
vai iegūt īpašumā zemes likumdošanas aktos noteiktajā kārtībā tikai tad, ja nākamais
lietotājs vai īpašnieks ir iepazīstināts ar norādījumiem par attiecīgā kultūras
pieminekļa izmantošanu un saglabāšanu.
10. pants. Saimnieciskās darbības ierobežošana kultūras pieminekļos
Saimnieciskā darbība un cita veida darbība kultūras pieminekļos (to teritorijās,
zonās, muzeju rezervātos, nacionālajos parkos u. c.), kā arī kultūras pieminekļu attēlu
un simbolu izmantošana komercdarbībai atļauta tikai ar kultūras pieminekļa
īpašnieka piekrišanu.
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11. pants. Kultūras pieminekļu saglabāšana
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:
1) ievērot likumdošanas un citus normatīvos aktus, kā arī Valsts kultūras
pieminekļu aizsardzības inspekcijas norādījumus par kultūras pieminekļu
izmantošanu un saglabāšanu;
2) informēt Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju par katru
bojājumu, kas radies īpašumā (valdījumā) esošajam kultūras piemineklim.
14. pants. Valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi
…
Objekta iekļaušanai valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā nav
vajadzīga īpašnieka (valdītāja) piekrišana. Viņam tiek noteikti nodokļu atvieglojumi
vai kompensēti zaudējumi, ja tādi radušies sakarā ar zemes vai objekta lietošanas
ierobežojumiem.
Kultūras pieminekļu un to teritoriju iezīmēšanu administratīvi teritoriālo
vienību plānos un valsts kadastrālās uzmērīšanas dokumentos nodrošina Valsts
zemes dienests par valsts budžeta līdzekļiem.
19. pants. Kultūras pieminekļu izmantošana
Prioritāri kultūras pieminekļus izmanto zinātnes, izglītības un kultūras
mērķiem. Kultūras pieminekļu izmantošana saimnieciskajai darbībā pieļaujama
vienīgi tad, ja tā nekaitē piemineklim, nemazina tā vēsturisko, zinātnisko un
māksliniecisko vērtību.
21. pants. Kultūras pieminekļu izpētes, konservācijas, restaurācijas un remonta
darbu veikšanas kārtība
Kultūras pieminekļi konservējami, restaurējami un remontējami tikai ar Valsts
kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas rakstveida atļauju un tās kontrolē.
Kultūras pieminekļu izpētes darbus, kas var novest pie kultūras pieminekļa
pārveidošanas, ari arheoloģisko izpēti, drīkst veikt tikai ar Valsts kultūras pieminekļu
aizsardzības inspekcijas rakstveida atļauju un tās kontrolē.
22. pants. Kultūras pieminekļu saglabāšana, veicot celtniecības un citus darbus
Pirms celtniecības, 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 Valsts kultūras pieminekļu
aizsardzības inspekcijai un turpmākie darbi jāpārtrauc.
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23. pants. Kultūras pieminekļu aizsardzības zonas
Lai nodrošinātu kultūras pieminekļu aizsardzību, tiek noteiktas kultūras
pieminekļu aizsardzības zonas. To izveidošanai nav vajadzīga zemes lietotāja vai
īpašnieka piekrišana. Zonas un to uzturēšanas režīmu nosaka Valsts kultūras
pieminekļu aizsardzības inspekcija. Ap kultūras pieminekļiem, kuriem nav noteiktas
aizsardzības zonas, un jaunatklātajiem kultūras pieminekļiem lauku apdzīvotajās
vietās ir aizsardzības zona 500 metru attālumā, bet pilsētās — 100 metru attālumā.
Jebkuru saimniecisko darbību pieminekļu aizsardzības zonā drīkst veikt tikai ar Valsts
kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atļauju.
24. pants. Kultūras pieminekļu saglabāšanas finansēšana
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 iedala līdzekļus kultūras pieminekļu izpētei un saimnieciski neizmantojamu
valsts nozīmes kultūras pieminekļu konservācijai un restaurācijai, bet no pašvaldību
budžetiem — līdzekļus saimnieciski neizmantojamu vietējas nozīmes kultūras
pieminekļu konservācijai un restaurācijai.
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 celtniecību, meliorāciju, ceļu būvi un citas saimnieciskās
darbības veikšanu, finansē darbu izpildītājs uz pasūtītāja rēķina.
27. pants. Kultūras pieminekļu atsavināšanas kārtība
Kultūras pieminekļus, kuru saglabāšanu īpašnieks nenodrošina, pēc Valsts
kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas ierosinājuma atsavina tiesas ceļā.
Namīpašumu atsavināšanas gadījuma īrnieku tiesības tiek saglabātas saskaņā ar
Latvijas Republikas likumdošanas aktiem.
30. pants. Atbildība par kultūras pieminekļu aizsardzības likumdošanas aktu
pārkāpumiem
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 aizsardzības zonu režīma
pārkāpšanu un par citiem likumdošanas aktos paredzētajiem pārkāpumiem personas
saucamas pie kriminālās, administratīvās vai citas atbildības saskaņā ar Latvijas
Republikas likumdošanas aktiem.
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2. MKN 474 “Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti,
aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju, valsts pirmpirkuma tiesībām un
vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu”
21. Pirms kultūras pieminekļa restaurācijas vai rekonstrukcijas projekta
izstrādes veic kultūrvēsturisko inventarizāciju (vizuāli izpētot objektu un veicot
fotofiksāciju, iegūst informāciju par pieminekļa vēsturisko, zinātnisko un
māksliniecisko vērtību, esošo un saglabājamo kultūrvēsturiski nozīmīgo detaļu
aprakstu un apjomu) vai kultūrvēsturisko izpēti (apkopo vēsturisko informāciju,
ieskaitot fotofiksācijas materiālus, un izpēta kultūras pieminekļa struktūru, lai iegūtu
zinātnisku informāciju par pieminekli).
22. Ja kultūrvēsturisko inventarizāciju vai kultūrvēsturisko izpēti paredzēts
veikt ar metodēm, kuras var pārveidot kultūras pieminekli (piemēram, zondāža, šurfi,
izrakumi), to drīkst uzsākt tikai pēc noteikta parauga kultūras pieminekļa izpētes
darbu atļaujas (1.pielikums) saņemšanas. Atļauju izsniedz inspekcija 30 dienu laikā no
iesnieguma saņemšanas brīža.
23. Ja darbu veikšanai konkrētajā teritorijā (piemēram, īpaši aizsargājamā
dabas teritorijā) nepieciešama arī citas institūcijas atļauja, darbus drīkst uzsākt tikai
pēc šādas atļaujas saņemšanas. Ja kultūras piemineklis ir arī valsts nozīmes dabas
piemineklis un kultūrvēsturiskās inventarizācijas vai kultūrvēsturiskās izpētes gaitā to
paredzēts pārveidot, darbus drīkst uzsākt tikai pēc to rakstiskas saskaņošanas ar īpaši
aizsargājamās dabas teritorijas administrāciju vai, ja tādas nav, ar attiecīgo reģionālo
vides pārvaldi.
42. Kultūras pieminekli drīkst izmantot kultūras, izglītības, zinātnes, tūrisma,
saimnieciskiem vai citiem mērķiem tā, lai tiktu saglabāts kultūras piemineklis un
kultūrvēsturiskā vide kultūras pieminekļa teritorijā un tā aizsardzības zonā.
43. Kultūras pieminekļa teritorijā nedrīkst izvietot eksplozīvas, ugunsnedrošas,
ķīmiski aktīvas un atmosfēru piesārņojošas vielas, kas var apdraudēt kultūras
pieminekli, kā arī iekārtas, kas izraisa vibrāciju, un vidi degradējošas materiālu
krautuves un izgāztuves. Kultūras pieminekļa teritorijā un tā aizsardzības zonā
nodrošināma ugunsdrošība, optimāla hidroģeoloģiskā situācija, gaisa un
ūdenskrātuvju tīrība. Nav pieļaujama tāda saimnieciskā darbība (tai skaitā
gruntsūdens līmeņa maiņa), kas var apdraudēt kultūras pieminekli.
44. Ja, veicot saimniecisku darbību, paredzama kultūras pieminekļa vai tā
aizsardzības zonas pārveidošana (jebkura tehniska, būvnieciska un saimnieciska
darbība, kura būtiski maina kultūras pieminekļa funkciju, komplektāciju, formu,
detalizāciju, materiālu, faktūru, krāsu, kā arī kultūras pieminekļa teritoriju), kultūras
pieminekļa īpašnieks (valdītājs) iesniedz inspekcijā iesniegumu attiecīgas atļaujas
(3.pielikums) saņemšanai.
49. Kultūras pieminekļa īpašnieks (valdītājs), kurš nespēj nodrošināt
piemineklī esošo mākslas darbu, arheoloģisko priekšmetu vai citu kultūras vērtību
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uzturēšanas režīmu, pēc saskaņošanas ar inspekciju var nodot tos glabāšanā muzejos
vai citās speciālajās glabātavās.
50. Inspekcija izsniedz nekustamā kultūras pieminekļa īpašniekam
(valdītājam) aizsardzības plāksni, ko īpašnieks (valdītājs) piestiprina pie kultūras
pieminekļa redzamā vietā. Publiski pieejamam kultūras piemineklim plāksni ar
informāciju izvieto tā, lai nebojātu kultūras pieminekli. Pie ceļiem, kuri ved uz
publiski pieejamu kultūras pieminekli, var uzstādīt norādes zīmi, to saskaņojot
normatīvajos aktos par ceļu satiksmi noteiktajā kārtībā.
51. Kultūras pieminekļu remontā (bojāto daļu vai elementu identiskas
atjaunošanas, nomaiņas un pastiprināšanas darbi, kas būtiski nepārveido kultūras
pieminekli un uzlabo tā tehnisko stāvokli), konservācijā (pieminekļa vai tā daļas
būvnieciska, fizikāla un ķīmiska nostiprināšana), restaurācijā (pieminekļa vai tā daļas
zinātniski pamatota atjaunošana sākotnējā veidolā, saglabājot vērtīgākos
uzslāņojumus) un rekonstrukcijā (pieminekļa vai tā daļas pārveidošana, mainot
apjomu, telpisko struktūru un plānojumu) izvērtē dažādu laiku uzslāņojumus un
saglabā:
51.1. ēkām un būvēm – oriģinālo konstruktīvo sistēmu un konstrukcijas,
plānojumu, apjomu, materiālus, apdari, vērtīgus interjera elementus, detaļas,
rotājumus, vēsturiskās iekārtas un komunikācijas;
51.2. pilsētu un lauku ēku grupām – vēsturisko plānojumu, reljefa, ūdenstilpju
un apzaļumojuma sistēmu, apbūves ārējo veidolu un kultūrvēsturiski vērtīgo
labiekārtojumu;
51.3. nozīmīgām vietām – vēsturisko plānojumu, telpisko izveidojumu, siluetu,
reljefu, ūdenstilpju un apzaļumojuma sistēmu, apbūves ārējo veidolu un
kultūrvēsturiski vērtīgo labiekārtojumu;
51.4. arheoloģiskajiem pieminekļiem – reljefu, struktūru un ārējo veidolu.
52. Kultūras pieminekļus restaurē, rekonstruē, remontē un konservē tikai pēc
inspekcijas noteikta parauga atļaujas (4. un 5.pielikums) saņemšanas un tās kontrolē.
Inspekcija izsniedz atļaujas, pamatojoties uz kultūras pieminekļa īpašnieka (valdītāja)
iesniegumu, norādot paredzamo darbu vietu, apjomu un izpildīšanas veidu.
Inspekcija atļauju izsniedz 30 dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas.
54. Ja darbu veikšanai konkrētajā teritorijā (piemēram, īpaši aizsargājamā
dabas teritorijā) nepieciešama arī citas institūcijas atļauja, darbus drīkst uzsākt tikai
pēc šādas atļaujas saņemšanas. Ja kultūras piemineklis ir arī valsts nozīmes dabas
piemineklis un ja restaurācijas, rekonstrukcijas vai konservācijas gaitā to paredzēts
pārveidot, darbus drīkst uzsākt tikai pēc to rakstiskas saskaņošanas ar īpaši
aizsargājamās dabas teritorijas administrāciju vai, ja tādas nav, ar attiecīgo reģionālo
vides pārvaldi.
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3. Likums par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
15. Katrai aizsargājamai teritorijai izstrādā aizsardzības un izmantošanas
noteikumus, lai nodrošinātu šīs teritorijas aizsardzību un nepieļautu tās vērtības
samazināšanos. Aizsargājamo teritoriju aizsardzības un izmantošanas noteikumi
nosaka nepieciešamo, pieļaujamo un aizliegto darbību šajās teritorijās.
Ir vispārējie aizsargājamo teritoriju aizsardzības un izmatošanas noteikumi,
individuālie aizsargājamo teritoriju aizsardzības un izmantošanas noteikumi un
aizsargājamo teritoriju dabas aizsardzības plāni.
24. Zemes īpašnieka un lietotāja pienākums ir:
1) nodrošināt aizsargājamo teritoriju aizsardzības un izmantošanas noteikumu
ievērošanu un veikt attiecīgajās teritorijās aizsardzības un kopšanas pasākumus;
2) zinot aizsargājamās teritorijas pārvaldes institūcijai, valsts vides aizsardzības
institūcijai un pašvaldībai par esošajām vai iespējamām izmainām dabas veidojumos,
ka arī aizsardzības un izmantošanas noteikumu pārkāpumiem.
25. Zinātniskās, dabas aizsardzības un citādas darbības veikšanai aizsargājamās
teritorijās, saskaņojot ar valsts vides aizsardzības institūciju, var izveidot
aizsargājamās teritorijas pārvaldes institūciju.
Lēmumu par aizsargājamās teritorijas pārvaldes institūcijas izveidošanu
pieņem valsts institūcija, ar kuras lēmumu ir izveidota aizsargājamā teritorija.
To aizsargājamo teritoriju pārvaldi, kurām nav savas pārvaldes institūcijas,
realizē pašvaldība.
Aizsargājamo teritoriju pārvaldi koordinē augstākā valsts vides aizsardzības
institūcija.
26. Nepieciešamo saimniecisko pasākumu veikšanai aizsargājamās teritorijās
likumā noteiktajā kārtībā var izveidot bezpeļņas organizācijas.
27. Aizsargājamo teritoriju valsts kontroli īsteno LR Vides aizsardzības valsts
inspekcija un citas valsts institūcijas savas kompetences ietvaros.
28. Saeimas un MK apstiprināto aizsargājamo teritoriju izveidošanu,
saglabāšanu, uzturēšanu un pārvaldi finansē no valsts budžeta līdzekļiem.
Pašvaldību apstiprināto aizsargājamo teritoriju izveidošanu, saglabāšanu,
uzturēšanu un pārvaldi finansē no pašvaldību budžetu līdzekļiem.
29. Zemes īpašniekam un lietotājam ir tiesības uz nodokļu atvieglojumiem vai
citādu likumā noteikto atlīdzību, ja aizsargājamās teritorijas aizsardzības un
izmantošanas noteikumu ievērošana rada viņam zaudējumus.
32. Visi zinātniskie pētījumi, kurus paredzēts veikt aizsargājamās teritorijās, ir
jāreģistrē augstākajā valsts vides aizsardzības institūcijā, jāsaskaņo ar aizsargājamās
teritorijas pārvaldes institūciju un likumā noteiktajā kārtībā arī ar zemes īpašnieku vai
lietotāju. Par zinātniskajiem pētījumiem jāinformē pašvaldība.
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33. Zeme aizsargājamās teritorijās var būt valsts, pašvaldību, kā arī fizisko un
juridisko personu īpašumā.
34. Aizsargājamās teritorijas zemes īpašuma tiesības bijušajiem zemes
īpašniekiem vai viņu mantiniekiem var atjaunot un zemi fizisko un juridisko personu
īpašumā var nodot tikai tad, ja šis personas apņemas ievērot aizsargājamās teritorijas
aizsardzības un izmantošanas noteikumus un dabas aizsardzības plānu.
Par to izdara ierakstu lēmumā par zemes piešķiršanu īpašumā, nostiprinot šos
noteikumus ar ierakstu zemesgrāmatā.
Lēmums par zemes piešķiršanu īpašumā jāsaskaņo ar valsts vides aizsardzības
institūciju.
35. Valstij ir pirmpirkuma tiesības uz zemi aizsargājamās teritorijās.
Zemes īpašniekiem ir pienākums informēt valsts vides aizsardzības institūciju
par nodomu pārdot sev piederošo zemi aizsargājamā teritorijā.
Valsts vides aizsardzības institūcijai rakstveidā jāpaziņo zemes īpašniekam
savs atzinums par zemes pirkuma iespējām divu mēnešu laikā pēc zemes īpašnieka
paziņojuma saņemšanas.
36. Aizsargājamās teritorijas aizsardzības un izmantošanas noteikumu
pārkāpšanas, kā arī dabas aizsardzības plāna neievērošanas gadījumā, valstij ir
tiesības likumdošanas aktos noteiktajā kārtībā piespiedu kārtā atsavināt zemi tās
īpašniekam.
37. Zemi aizsargājamās teritorijās var nodot lietošanā jebkurai fiziskajai un
juridiskajai personai likumdošanas aktos noteiktajā kārtībā, ja šī persona noslēdz
līgumu par aizsargājamās teritorijas aizsardzības un izmantošanas noteikumu un
dabas aizsardzības plānu ievērošanu.
Līgumu slēgšanas kārtību nosaka augstākā valsts vides aizsardzības institūcija.
Aizsargājamās teritorijas aizsardzības un izmantošanas noteikumu
pārkāpšanas, kā arī dabas aizsardzības plāna neievērošanas gadījumā zemes
lietotājam likumdošanas aktos noteiktajā kārtībā var izbeigt zemes lietošanas tiesības,
zemi atņemot.
38. Pašvaldības noformē saistību rakstus par to aizsargājamo teritoriju
saglabāšanu, aizsardzību un uzturēšanu, kuras atrodas to īpašumā, lietošanā vai ir
ieskaitītas valsts rezerves zemē un atrodas pašvaldības pārziņā esošajā teritorija.
Saistību rakstu noformēšanas kārtību nosaka augstākā valsts vides aizsardzības
institūcija.
39. Fiziskas un juridiskās personas, kas pārkāpušas aizsargājamās teritorijas
aizsardzības un izmantošanas noteikumus, saucamas pie administratīvās atbildības,
kriminālatbildības, disciplinārās vai citas atbildības saskaņā ar LR likumiem.
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Fizisko un juridisko personu saukšana pie administratīvās atbildības,
kriminālatbildības vai disciplinārās atbildības neatbrīvo tās no pienākuma veikt
atjaunošanas darbus vai, ja atjaunošana nav iespējama, atlīdzināt kaitējumu.
40. Aizsargājamās teritorijas statusu var likvidēt tikai tad, ja zudusi
aizsargājamas teritorijas vērtība.
Atzinumu par aizsargājamās teritorijas statusa likvidēšanas pamatotību dod
augstākā valsts aizsardzības institūcija tikai pēc tam, kad saņemts ekoloģiskās
ekspertīzes atzinums.
Lēmums par aizsargājamās teritorijas statusa likvidēšanu, pamatojoties uz šo
atzinumu, pieņem valsts institūcija, kura pieņēmusi lēmumu par attiecīgās
aizsargājamās teritorijas izveidošanu.

4. Aizsargjoslu likums
7.pants. Virszemes ūdensobjektu aizsargjoslas
(1) Virszemes ūdensobjektu aizsargjoslas nosaka ūdenstilpēm, ūdenstecēm un
mākslīgiem ūdensobjektiem, lai samazinātu piesārņojuma negatīvo ietekmi uz ūdens
ekosistēmām, novērstu erozijas procesu attīstību, ierobežotu saimniecisko darbību
applūdināmajās zonās, kā arī saglabātu apvidum raksturīgo ainavu.
(2) Minimālie virszemes ūdensobjektu aizsargjoslu platumi tiek noteikti:
1) lauku apvidos (neatkarīgi no zemes kategorijas un īpašuma):
f) pārējām vairāk par 100 kilometriem garām ūdenstecēm – ne mazāk kā 300
metrus plata josla katrā krastā,
g) 25 – 100 kilometrus garām ūdenstecēm – ne mazāk kā 100 metrus plata josla
katrā krastā,
h) 10 – 25 kilometrus garām ūdenstecēm – ne mazāk kā 50 metrus plata josla
katrā krastā,
i) līdz 10 kilometriem garām ūdenstecēm – ne mazāk kā 10 metrus plata josla
katrā krastā,
m) 10 – 25 hektārus lielām ūdenstilpēm – ne mazāk kā 50 metrus plata josla,
n) līdz 10 hektāriem lielām ūdenstilpēm – ne mazāk kā 10 metrus plata josla,
o) ūdenstilpei vai ūdenstecei ar izteiktu periodiski applūstošu palieni – ne
mazāk kā visas palienes platumā līdz ūdens līmenim neatkarīgi no iepriekšējos
apakšpunktos noteiktā minimālā aizsargjoslas platuma;
2) pilsētās un ciemos – teritoriju plānojumos, bet ne mazāk kā 10 metrus plata
josla katrā krastā, izņemot gadījumus, kad tas nav iespējams esošās apbūves dēļ;
3) mākslīgam ūdensobjektam (izņemot gadījumus, kad tas atrodas fiziskās
personas īpašuma robežās vai kalpo ūdens novadīšanai no piegulošās teritorijas) –
teritorijas plānojumā, bet ne mazāk kā 10 metrus plata josla katrā krastā;
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4) uz salām un pussalām – teritoriju plānojumos, bet ne mazāk kā 20 metrus
plata josla.
(3) Aizsargjoslas platumu nosaka, ņemot vērā gada vidējo ūdens līmeni, bet, ja
ir skaidri izteikts stāvs pamatkrasts, - no tā augšējās krants.
(4) Ja krastu veido vienlaidu dambis, aizsargjosla tiek noteikta līdz dambja
ārējās nogāzes pakājei, ja citos normatīvajos aktos nav noteikts citādi.
(5) Visi aizsargjoslas noteikumi attiecināmi arī uz teritoriju starp ūdens līmeni
un vietu, no kuras mēra aizsargjoslas platumu.
7.1 pants. Aizsargjoslas ap purviem
(1) Aizsargjoslas ap purviem tiek noteiktas, lai saglabātu bioloģisko
daudzveidību un stabilizētu mitruma režīmu meža un purvu saskares (pārejas) zonā.
(2) Minimālie aizsargjoslu platumi ap purviem tiek noteikti:
1) 10 līdz 100 hektārus lielām platībām – 20 metru josla;
2) par 100 hektāriem lielākām platībām – 50 metru josla meža augšanas
apstākļu tipos uz sausām, nosusinātām, slapjām minerālaugsnēm un nosusinātām
kūdras augsnēm un vismaz 100 metru josla meža augšanas apstākļu tipos uz slapjām
kūdras augsnēm.
8.pants. Aizsargjoslas (aizsardzības zonas) ap kultūras pieminekļiem
(1) Aizsargjoslas (aizsardzības zonas) ap kultūras pieminekļiem tiek noteiktas,
lai nodrošinātu kultūras pieminekļu aizsardzību un saglabāšanu, kā arī samazinātu
dažāda veida negatīvu ietekmi uz nekustamiem kultūras pieminekļiem.
(2) Metodikas projektu, pēc kuras nosaka aizsargjoslas (aizsardzības zonas) ap
kultūras pieminekļiem, izstrādā Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija
saskaņā ar kultūras pieminekļu aizsardzību regulējošiem normatīvajiem aktiem. Ja
aizsargjosla (aizsardzības zona) ap kultūras pieminekli nav noteikta īpaši, tās
minimālais platums ir:
1) lauku apvidos - 500 metru;
2) pilsētās - 100 metru.
9.pants. Aizsargjoslas ap ūdens ņemšanas vietām
(1) Aizsargjoslas ap ūdens ņemšanas vietām nosaka, lai nodrošinātu ūdens
resursu saglabāšanos un atjaunošanos, kā arī samazinātu piesārņojuma negatīvo
ietekmi uz iegūstamo ūdens resursu kvalitāti visā ūdensgūtnes ekspluatācijas laikā
(ne mazāk kā uz 25 gadiem).
(2) Ap ūdens ņemšanas vietām nosaka stingra režīma, kā arī bakterioloģisko un
ķīmisko aizsargjoslu. Urbumiem, akām un avotiem, kurus saimniecībā vai dzeramā
ūdens ieguvei izmanto savām vajadzībām individuālie ūdens lietotāji (fiziskās
personas), aizsargjoslas nenosaka, ja ir veikta labiekārtošana un novērsta notekūdeņu
infiltrācija un ūdens piesārņošana.
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(3) Aizsargjoslas ap centralizētās ūdens ņemšanas vietām aprēķina, ņemot vērā
ūdens ņemšanas vietas dabiskos apstākļus un prognozējamo ūdens patēriņu.
(4) Ja centralizētajai ūdensapgādei tiek izmantots gruntsūdeņu (neaizsargāts)
ūdens horizonts vai pazemes ūdens krājumu mākslīgas papildināšanas metode,
stingrā režīma aizsargjoslu aprēķina tā, lai nodrošinātu ūdens filtrācijas laiku no
aizsargjoslas robežas līdz ūdens ieguves urbumiem ne mazāku par gadu.
13.pants. Aizsargjoslas gar ielām, autoceļiem un dzelzceļiem
(1) Aizsargjoslas gar ielām, autoceļiem un dzelzceļiem tiek noteiktas, lai
samazinātu ielu, autoceļu un dzelzceļu negatīvo ietekmi uz vidi, nodrošinātu
transporta maģistrāļu ekspluatāciju un drošību, kā arī izveidotu no apbūves brīvu
joslu, kas nepieciešama ielu un autoceļu rekonstrukcijai.
(2) Gar ielām un autoceļiem aizsargjoslas nosaka šādi:
1) pilsētās un ciemos gar ielām un autoceļiem – teritoriju plānojumos likumā
noteiktajā kārtībā un atzīmē zemes gabalu plānos kā sarkano līniju (esoša vai
projektēta ielas robeža) un būvlaidi (līnija, kas nosaka attālumu no sarkanās līnijas
līdz apbūvei);
2) lauku apvidos aizsargjoslu platums gar autoceļiem no ceļa ass uz katru pusi
ir:
a) valsts galvenajiem autoceļiem – 100 metru,
b) valsts 1.šķiras autoceļiem – 60 metru,
c) valsts 2.šķiras un pašvaldību autoceļiem – 30 metru.
14.pants. Aizsargjoslas gar elektronisko sakaru tīkliem
(1) Aizsargjoslas gar visu veidu un piederības elektronisko sakaru tīkliem un to
infrastruktūras būvēm tiek noteiktas, lai nodrošinātu elektronisko sakaru tīklu un to
infrastruktūras būvju maksimālu aizsardzību no cilvēka, dabas vai citu faktoru
nevēlamas ietekmes, kuras rezultātā var tikt traucēta elektronisko sakaru tīklu droša
ekspluatācija, radīti zaudējumi tautsaimniecībai un valstij.
(2) Aizsargjoslām gar elektronisko sakaru tīkliem ir šāds minimālais platums:
1) 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 2,5 metru attālumā no elektronisko sakaru tīkla līnijas
vai kabeļu kanalizācijas ass;
3) 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 3 metru attālumā no pastiprināšanas punkta, kabeļu sadales
skapja vai kabeļu sadales kastes vistālāk izvirzīto daļu projekcijas uz zemes virsmas;
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4) stigām mežu masīvos un stādījumos, kur koku augstums nav lielāks par 4
metriem, - 2,5 metri katrā pusē no līnijas ass līdz koku zariem;
5) stigām mežu masīvos un stādījumos, kur koku augstums ir lielāks par 4
metriem,- 3,5 metri katrā pusē no līnijas ass līdz koku zariem;
6) vietās, kur iespējami bieži koku krišanas gadījumi, stigas platums nedrīkst
būt mazāks par stādījumu vidējo augstumu katrā elektronisko sakaru tīkla līnijas
pusē. Atsevišķi koki vai koku grupas, kas aug stigas malās, nocērtamas, ja to
augstums ir lielāks nekā koku vidējais augstums. Ja elektronisko sakaru tīkla gaisvadu
līnija šķērso parkus, dārzus, dabas rezervātus, dabas liegumus vai citu īpaši
aizsargājamo dabas teritoriju dabas rezervāta, stingrā režīma, dabas lieguma vai
regulējamā režīma zonas vai mikroliegumus, pēc savstarpējas vienošanās ar
attiecīgajiem uzņēmumiem, organizācijām vai institūcijām atļauts noteikt mazāku
stigas platumu.
(21) Aizsargjoslas ap elektronisko sakaru tīklu radiosakaru līniju torņiem,
antenu mastiem un to atsaitēm veido:
1) ap elektronisko sakaru tīklu radiosakaru līniju torņiem un antenu mastiem –
zemes gabals un gaisa telpa torņa vai masta augstumā, ko norobežo nosacīta vertikāla
virsma 1 metra attālumā ārpusē no to nožogojuma vai 5 metru attālumā no to vistālāk
izvirzīto daļu projekcijas uz zemes vai citas virsmas, ja tornis vai masts nav nožogots;
2) ap elektronisko sakaru tīklu radiosakaru līniju torņu un antenu mastu
atsaitēm – zemes gabals un gaisa telpa torņa vai masta augstumā, ko norobežo
nosacīta vertikāla virsma 2,5 metru attālumā no atsaites projekcijas uz zemes virsmas
un atsaites nostiprinājuma vietas zemē vai citā virsmā.
(3) Metodikas projektu, pēc kuras nosaka ekspluatācijas aizsargjoslas gar
elektronisko sakaru tīkliem, izstrādā Satiksmes ministrija.
16. pants. Aizsargjoslas gar elektriskajiem tīkliem
(1) Aizsargjoslas gar visu veidu un jebkuras piederības elektriskajiem tīkliem,
to iekārtām un būvēm tiek noteiktas, lai nodrošinātu elektrisko tīklu, to iekārtu un
būvju ekspluatāciju un drošību.
(2) Aizsargjoslas gar elektriskajiem tīkliem veido:
1) gar elektrisko tīklu gaisvadu līnijām pilsētās un ciemos – zemes gabals un
gaisa telpa, ko norobežo nosacītas vertikālas virsmas abpus līnijai:
a) gaisvadu līnijām ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem– 2,5 metru
attālumā no līnijas ass,
2) gar elektrisko tīklu gaisvadu līnijām ārpus pilsētām un ciemiem, kā arī
pilsētu lauku teritorijās – zemes gabals un gaisa telpa, ko norobežo nosacītas
vertikālas virsmas abpus līnijai:
a) gaisvadu līnijām ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem – 6,5 metru
attālumā no līnijas ass,
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3) 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 1metru no ēkas vai būves, tad šajā
kabeļa pusē aizsargjoslu nosaka tikai līdz ēkas vai būves pamatiem;
4) gar elektrisko tīklu kabeļu līnijām, kuras zem ūdens līmeņa šķērso virszemes
ūdensobjektus, – ūdens platība, ko visā dziļumā no ūdens virsmas līdz gultnei ietver
paralēlas plaknes 100 metru attālumā katrā pusē no kabeļu līnijas ass;
5) 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.
18.pants. Aizsargjoslas ap meliorācijas būvēm un ierīcēm
(1) Aizsargjoslas ap meliorācijas būvēm un ierīcēm tiek noteiktas, lai
nodrošinātu meliorācijas būvju un ierīču ekspluatāciju un drošību.
19.pants. Aizsargjoslas gar ūdensvadu un kanalizācijas tīkliem
(1) Aizsargjoslas gar ūdensvadu un kanalizācijas tīkliem tiek noteiktas, lai
nodrošinātu ūdensvadu un kanalizācijas tīklu ekspluatāciju un drošību.
(2) Aizsargjoslām gar ūdensvadu un kanalizācijas tīkliem ir šāds platums:
1) gar ūdensvadiem un kanalizācijas spiedvadiem, ja tie atrodas līdz 2 metru
dziļumam, – 3 metri katrā pusē no cauruļvada ārējās malas;
2) gar ūdensvadiem un kanalizācijas spiedvadiem, ja tie atrodas dziļāk par 2
metriem, – 5 metri katrā pusē no cauruļvada ārējās malas;
3) gar pašteces kanalizācijas vadiem – 3 metri katrā pusē no cauruļvada ārējās
malas.
20.pants. Aizsargjoslas ap ģeodēziskajiem punktiem
(1) Aizsargjoslas ap ģeodēziskajiem punktiem nosaka, lai nodrošinātu
ģeodēzisko punktu ilgstošu saglabāšanos un stabilitāti.
(2) Aizsargjosla ap ģeodēzisko punktu ir vienu metru plata zemes josla no
ģeodēziskā punkta konstrukcijas ārējās malas.
22.pants. Aizsargjoslas ap gāzesvadiem, gāzapgādes iekārtām un būvēm, gāzes
noliktavām un krātuvēm
(1) Ekspluatācijas aizsargjoslas ap gāzesvadiem, gāzapgādes iekārtām un
būvēm, gāzes noliktavām un krātuvēm tiek noteiktas, lai nodrošinātu gāzesvadu,
gāzapgādes iekārtu un būvju, gāzes noliktavu un krātuvju ekspluatāciju un drošību.
(2) Ekspluatācijas aizsargjoslas gar gāzesvadiem, gāzapgādes iekārtām un
būvēm, gāzes noliktavām un krātuvēm veido:
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1) gar gāzesvadiem – zemes gabals un gaisa telpa, ko norobežo nosacītas
vertikālas virsmas katrā pusē no gāzesvada ass, gāzesvadam ar spiedienu:
a) līdz 0,4 megapaskāliem – 1metra attālumā,
b) vairāk par 0,4 megapaskāliem līdz 1,6 megapaskāliem – 5 metru attālumā,
c) vairāk par 1,6 megapaskāliem – 15 metru attālumā;
2) gar gāzesvadiem, kuri zem ūdens līmeņa šķērso virszemes ūdensobjektus, –
ūdens platība, ko visā dziļumā no ūdens virsmas līdz gultnei ietver paralēlas plaknes
100 metru attālumā katrā pusē no gāzesvada ass;
3) ap gāzapgādes iekārtām un būvēm – zemes gabals un gaisa telpa, ko
norobežo nosacītas vertikālas virsmas ārpus šo objektu būvju ārsienām, iežogojuma
vai norobežojošām konstrukcijām:
a) ap kondensāta uzglabāšanas tvertnēm – 25 metru attālumā,
b) ap gāzes regulēšanas stacijām – 6 metru attālumā,
c) ap dabasgāzes kompresoru stacijām un dabasgāzes savākšanas punktiem –
30 metru attālumā,
d) ap skapjveida gāzes regulēšanas punktiem un mājas regulatoriem ar gāzes
ieejas spiedienu līdz 0,4 megapaskāliem – 1 metra attālumā,
e) ap skapjveida gāzes regulēšanas punktiem un mājas regulatoriem ar gāzes
ieejas spiedienu vairāk par 0,4 megapaskāliem līdz 0,6 megapaskāliem – 5 metru
attālumā,
f) ap atsevišķās būvēs novietotiem gāzes regulēšanas punktiem ar gāzes ieejas
spiedienu līdz 0,6 megapaskāliem – 5 metru attālumā,
g) ap skapjveida gāzes regulēšanas punktiem un atsevišķās būvēs novietotiem
gāzes regulēšanas punktiem ar gāzes ieejas spiedienu vairāk par 0,6 megapaskāliem –
6 metru attālumā,
h) ap automobiļu dabasgāzes uzpildes kompresoru stacijām (AGUKS)– 25
metru attālumā,
i) ap pretkorozijas elektroķīmiskās aizsardzības iekārtām un to anodu
zemējumiem – 4 metru attālumā no iekārtas vai zemējuma kontūras;
4) ap gāzes noliktavām un krātuvēm – zemes gabals un gaisa telpa, ko
norobežo nosacītas vertikālas virsmas ārpus šo objektu būvju ārsienām, iežogojuma
vai norobežojošām konstrukcijām:
a) ap gāzes krātuvju urbumiem– 50 metru attālumā,
b) ap sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes noliktavām, krātuvēm un uzpildes
stacijām – 100 metru attālumā,
c) ap gāzes balonu grupu iekārtām – 10 metru attālumā,
d) ap automobiļu gāzes uzpildes stacijām (AGUS) – 10 metru attālumā,
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e) ap sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes balonu noliktavām un tirdzniecības
punktiem – 10 metru attālumā,
f) ap sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes pazemes cisternu (rezervuāru) grupu
iekārtām – 10 metru attālumā.
(3) Metodikas projektu, pēc kuras nosaka ekspluatācijas aizsargjoslas ap
gāzesvadiem, gāzapgādes iekārtām un būvēm, gāzes noliktavām un krātuvēm,
izstrādā Ekonomikas ministrija pēc saskaņošanas ar Valsts ugunsdzēsības un
glābšanas dienestu.
25.pants. Aizsargjoslas ap kapsētām
(1) Aizsargjoslas ap kapsētām tiek noteiktas, lai nepieļautu tām piegulošo
teritoriju sanitāro apstākļu pasliktināšanos.
28.pants. Aizsargjoslas ap atkritumu apglabāšanas poligoniem, atkritumu
izgāztuvēm, ap izmantošanai pārtikā neparedzēto dzīvnieku izcelsmes
blakusproduktu lieljaudas
sadedzināšanas
uzņēmumiem vai
pārstrādes
uzņēmumiem un notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm
(3) Aizsargjoslas platumu ap notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm nosaka atkarībā
no izmantotās tehnoloģijas un ietaises tehniskā raksturojuma:
1) attīrīšanas ietaisēm ar slēgtu apstrādi visā ciklā (bez vaļējām virsmām
notekūdeņu un dūņu uzglabāšanai vai apstrādei), kuru jauda ir lielāka par 5
kubikmetriem notekūdeņu diennaktī, – 50 metru;
2) atklātām notekūdeņu apstrādes tilpēm un slēgtai dūņu apstrādei vai slēgtai
to uzglabāšanai – 100 metru;
3) atklātai notekūdeņu apstrādei un atklātiem dūņu laukiem – 200 metru;
4) atklātiem filtrācijas laukiem – 50 metru;
5) slēgta tipa bioloģiskajām attīrīšanas ietaisēm un tiem filtrācijas laukiem,
kuros ietek attīrīts ūdens no slēgta tipa bioloģiskajām attīrīšanas ietaisēm, ja
attīrīšanas ietaišu jauda nepārsniedz 15 m3 diennaktī, – 2 metri.
(4) Aizsargjoslas nosaka no objekta ārējās robežas vai ārējās malas.
32.2pants. Aizsargjoslas ap gāzesvadiem ar spiedienu virs 1,6 megapaskāliem,
ap gāzes regulēšanas stacijām, gāzes mērīšanas stacijām, dabasgāzes kompresoru
stacijām, dabasgāzes savākšanas punktiem, gāzes krātuvju urbumiem, sašķidrinātās
ogļūdeņražu gāzes noliktavām, krātuvēm un uzpildes stacijām, sašķidrinātās
ogļūdeņražu gāzes balonu noliktavām un tirdzniecības punktiem, automobiļu gāzes
uzpildes stacijām
(1) Aizsargjoslas ap gāzesvadiem ar spiedienu virs 1,6 megapaskāliem, ap
gāzes regulēšanas stacijām, gāzes mērīšanas stacijām, dabasgāzes kompresoru
stacijām, dabasgāzes savākšanas punktiem, gāzes krātuvju urbumiem, sašķidrinātās
ogļūdeņražu gāzes noliktavām, krātuvēm un uzpildes stacijām, sašķidrinātās
ogļūdeņražu gāzes balonu noliktavām un tirdzniecības punktiem, automobiļu gāzes
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uzpildes stacijām nosaka, lai samazinātu iespējamo negatīvo ietekmi uz cilvēkiem šo
ietaišu un būvju avārijas gadījumā.
(2) Drošības aizsargjoslas ap gāzesvadiem ar spiedienu virs 1,6 megapaskāliem,
ap gāzes regulēšanas stacijām, gāzes mērīšanas stacijām, dabasgāzes kompresoru
stacijām, dabasgāzes savākšanas punktiem, gāzes krātuvju urbumiem, sašķidrinātās
ogļūdeņražu gāzes noliktavām, krātuvēm un uzpildes stacijām, sašķidrinātās
ogļūdeņražu gāzes balonu noliktavām un tirdzniecības punktiem, automobiļu gāzes
uzpildes stacijām veido:
1) ap gāzesvadiem, gāzes regulēšanas stacijām un gāzes mērīšanas stacijām –
zemes gabals un gaisa telpa, ko norobežo nosacītas vertikālas virsmas katrā pusē no
gāzesvada ass vai nosacītas vertikālas virsmas ārpus šo objektu būvju ārsienām,
iežogojuma vai norobežojošām konstrukcijām, gāzesvadam ar diametru:
a) līdz 300 mm – 100 metru attālumā,
b) no 300 mm līdz 600 mm – 150 metru attālumā,
c) no 600 mm līdz 800 mm – 200 metru attālumā;
2) ap dabasgāzes kompresoru stacijām, dabasgāzes savākšanas punktiem,
gāzes krātuvju urbumiem, sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes noliktavām, krātuvēm un
uzpildes stacijām, sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes balonu noliktavām un
tirdzniecības punktiem, automobiļu gāzes uzpildes stacijām – zemes gabals un gaisa
telpa, ko norobežo nosacītas vertikālas virsmas ārpus šo objektu būvju ārsienām,
iežogojuma vai norobežojošām konstrukcijām:
a) ap dabasgāzes kompresoru stacijām – 500 metru attālumā,
b) ap dabasgāzes savākšanas punktiem un gāzes krātuvju urbumiem – 300
metru attālumā,
c) ap sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes noliktavām, krātuvēm un uzpildes
stacijām – 100 metru attālumā,
d) ap sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes balonu noliktavām un tirdzniecības
punktiem – 25 metru attālumā,
e) ap automobiļu dabasgāzes uzpildes kompresoru stacijām (AGUKS) – 50
metru attālumā.
(3) Metodikas projektu, pēc kuras nosaka drošības aizsargjoslas ap
gāzesvadiem ar spiedienu virs 1,6 megapaskāliem, ap gāzes regulēšanas stacijām,
gāzes mērīšanas stacijām, dabasgāzes kompresoru stacijām, dabasgāzes savākšanas
punktiem, gāzes krātuvju urbumiem, sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes noliktavām,
krātuvēm un uzpildes stacijām, sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes balonu noliktavām
un tirdzniecības punktiem, automobiļu gāzes uzpildes stacijām, izstrādā Ekonomikas
ministrija pēc saskaņošanas ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu un Vides
ministriju.
33.pants. Aizsargjoslu izveidošana
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(1) Visu veidu aizsargjoslas nosaka vietējo pašvaldību teritoriju plānojumos,
ievērojot normatīvo aktu prasības.
(2) Ierosinot tādu objektu būvniecību (ierīkošanu), kuriem šā likuma 9., 13., 14.,
15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 25., 26., 28., 30., 32., 32. 1, 32.2, 32.3 un 32.4 pantā
noteiktas aizsargjoslas, kā arī ierosinot šo objektu paplašināšanu, ja paredzēts, ka pēc
tās aizsargjoslas aizņems jaunas zemes platības, aizsargjoslas vai izmaiņas tajās
saskaņo ar zemes īpašniekiem vai tiesiskajiem valdītājiem un vietējām pašvaldībām.
Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā notiek aizsargjoslas saskaņošana objektam,
kuram aizsargjosla noteikta šā likuma 16., 17., 19. un 22. pantā un tā aizņem zemi, kas
ir daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašnieku kopīpašums.
(3) Vietējā pašvaldība iesniedz Valsts zemes dienestam apstiprinātu
informāciju par šā panta otrajā daļā minētajiem objektiem un šo objektu aizsargjoslu
robežām vai to izmaiņām.
(4) Aizsargjoslu robežas iezīmē zemes īpašuma vai lietojuma robežu plānos un
likumā noteiktajā kārtībā ieraksta zemesgrāmatā.
34.pants. Aizsargjoslu pārklāšanās
Gadījumos, kad vienā vietā pārklājas vairāku veidu aizsargjoslas, spēkā ir
stingrākās prasības un lielākais minimālais platums. Visu veidu rīcība šajās vietās
jāsaskaņo ieinteresētajām institūcijām.
35.pants. Vispārīgie aprobežojumi aizsargjoslās
(1) Vispārīgos aprobežojumus aizsargjoslās nosaka likumi un Ministru
kabineta noteikumi, tos var noteikt arī ar pašvaldību saistošajiem noteikumiem, kas
izdoti to kompetences ietvaros.
(2) Ja objektam ir noteikta aizsargjosla, tā īpašniekam ir atļauts aizsargjoslā
veikt attiecīgā objekta ekspluatācijai, remontam, renovācijai, rekonstrukcijai
nepieciešamos darbus. Par to rakstveidā brīdināms zemes īpašnieks, tiesiskais
valdītājs vai lietotājs vismaz divas nedēļas pirms darbu uzsākšanas, izņemot avāriju
novēršanas vai to seku likvidēšanas darbus, kurus var veikt jebkurā laikā bez
brīdinājuma.
(3) Aizsargjoslās, kas ir lauksaimniecības zemēs, plānotie ekspluatācijas,
remonta, renovācijas un rekonstrukcijas darbi veicami laikposmā, kad šīs platības
neaizņem lauksaimniecības kultūras vai kad ir iespējama lauksaimniecības kultūru
saglabāšana, izņemot avāriju novēršanas vai to seku likvidācijas darbus, kurus var
veikt jebkurā laikā.
(4) Pēc darbu veikšanas objekta īpašnieks sakārto zemes platības, lai tās būtu
derīgas izmantošanai paredzētajām vajadzībām, kā arī atlīdzina zemes īpašniekam,
tiesiskajam valdītājam vai lietotājam darbu izpildes gaitā nodarītos zaudējumus.
Zaudējumu apmēru nosaka un zaudējumus atlīdzina likumos noteiktajā kārtībā vai
pēc savstarpējas vienošanās.
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(5) Ja aizsargjoslas sakrīt vai krustojas, ar attiecīgo objektu ekspluatāciju un
remontu saistītos darbus kopīgajos aizsargjoslu iecirkņos veic ieinteresētās juridiskās
vai fiziskās personas pēc savstarpējas vienošanās.
(6) Juridiskās un fiziskās personas, veicot aizsargjoslās darbus, kuru dēļ ir
nepieciešams objektus aizsargāt no bojājumiem, pārbūvēt vai pārvietot, aizsardzības,
pārbūves vai pārvietošanas darbus veic pēc saskaņošanas ar attiecīgā objekta
īpašnieku. Ar minētajām darbībām saistītās izmaksas sedz attiecīgā juridiskā vai
fiziskā persona vai – pēc savstarpējas vienošanās – objekta īpašnieks.
(7) Juridiskajām un fiziskajām personām aizsargjoslās jāizpilda attiecīgā
objekta īpašnieka likumīgās prasības.
(8) Pašvaldību, atbildīgo valsts institūciju un objektu īpašnieku dienestiem
kontroles un uzraudzības nolūkos atļauts apmeklēt aizsargjoslu teritorijas jebkurā
laikā, iepriekš par to brīdinot zemes īpašnieku, bet, ja tiesības lietot zemi nodotas citai
personai, - zemes lietotāju.
37.pants. Aprobežojumi virszemes ūdensobjektu aizsargjoslās
(1) Virszemes ūdensobjektu aizsargjoslās papildus šā likuma 35.pantā
minētajam tiek noteikti šādi aprobežojumi:
1) aizliegts izvietot būves lopbarības glabāšanai (izņemot siena šķūņus),
minerālmēslu, augu aizsardzības līdzekļu, degvielas, eļļošanas materiālu, bīstamo
ķīmisko vielu vai ķīmisko produktu, kokmateriālu, kā arī bīstamās ķīmiskās vielas vai
ķīmiskos produktus saturošu materiālu glabātavas, izņemot šim nolūkam teritoriju
plānojumos paredzētās vietas;
2) aizliegts ierīkot atkritumu apglabāšanas poligonus un atkritumu izgāztuves;
3) aizliegts veikt 50 metrus platā joslā kailcirtes, izņemot koku ciršanu ārkārtas
situāciju seku likvidēšanai un vējgāžu, vējlaužu un snieglaužu seku likvidēšanai, kā
arī palieņu pļavu atjaunošanai un apsaimniekošanai. Ja aizsargjosla ir šaurāka par 50
metriem, kailcirte aizliegta visā aizsargjoslas platumā;
4) aizliegts celt ēkas un būves teritorijās ar applūdinājuma varbūtību vismaz
reizi simt gados, izņemot īslaicīgas lietošanas būves, mazēkas lauku apvidū un šim
nolūkam īpaši paredzētās aizsargbūves vai teritorijas uzbēršanu;
5) 10 metrus platā joslā papildus šā panta 1., 2., 3. un 4.punktā minētajam
aizliegts:
a) izvietot degvielas uzpildes stacijas,
b) celt un izvietot jebkādas ēkas un būves, tai skaitā nožogojumus (izņemot
kultūras pieminekļu atjaunošanu, ūdens ņemšanas ietaises, ūdens regulēšanas
ietaises, kā arī citas hidrotehniskās, krastu nostiprināšanas un tiltu būves, kuģošanas
drošībai nepieciešamās būves, peldvietas, laivu un motorizēto ūdens
transportlīdzekļu piestātnes un šo transportlīdzekļu uzpildīšanai paredzētās
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degvielas uzpildes stacijas, ja attiecīgās darbības ir paredzētas vietējās pašvaldības
teritorijas plānojumā vai ūdensobjekta apsaimniekošanas plānā),
c) lietot mēslošanas līdzekļus un ķīmiskos augu aizsardzības līdzekļus,
d) ierīkot meliorācijas būves bez saskaņošanas ar reģionālo vides pārvaldi,
e) veikt galveno cirti, izņemot koku ciršanu ārkārtas situāciju seku likvidēšanai,
vējgāžu, vējlaužu un snieglaužu seku likvidēšanai,
f) iegūt un izmantot derīgos izrakteņus, izņemot pazemes ūdeņu ieguvi
ūdensapgādes vai rekreācijas vajadzībām aizsargjoslā esošai dzīvojamai vai
atpūtnieku aprūpei paredzētai ēkai,
g) mazgāt mehāniskos transportlīdzekļus un lauksaimniecības tehniku,
h) veikt meža zemju transformāciju, ja tā nav saistīta ar šā punkta “b”
apakšpunktā minētajiem izņēmuma gadījumiem,
i) kurt ugunskurus un novietot teltis ārpus šim nolūkam norādītām vietām bez
saskaņošanas ar zemes īpašnieku vai tiesisko valdītāju;
6) aizliegts novietot iegūto grunti pēc normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā
veiktas virszemes ūdensobjekta padziļināšanas vai tīrīšanas ārpus tam paredzētajām
vietām;
7) aizliegts ierīkot
izmēģinājumu vietas.

mehānisko

transportlīdzekļu

sacīkšu

trases

un

(2) Virszemes ūdensobjektos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ierīkotajās
peldvietās aizliegts braukt ar motorlaivām un ūdens motocikliem, ja tas nav saistīts ar
specializēto dienestu darbību, šo teritoriju apsaimniekošanu vai uzraudzību.
(3) Vietējā pašvaldība pieņem attiecīgu lēmumu par jebkādu nelikumīgu
nožogojumu nojaukšanu virszemes ūdensobjektu aizsargjoslās. Vietējā pašvaldība
veic vai organizē nožogojumu nojaukšanu, ja īpašnieks vai tiesiskais valdītājs pēc
pašvaldības lēmuma pieņemšanas nožogojumu viena mēneša laikā nav nojaucis. Ar
nojaukšanu saistītos izdevumus sedz nožogojuma īpašnieks vai tiesiskais valdītājs.
37.1 pants. Aprobežojumi aizsargjoslās ap purviem
Aprobežojumus aizsargjoslās ap purviem kā mitrzemēm nosaka Meža likums.
38.pants. Aprobežojumi aizsargjoslās (aizsardzības zonās) ap kultūras
pieminekļiem
Aizsargjoslās (aizsardzības zonās) ap kultūras pieminekļiem papildus šā
likuma 35.pantā minētajam tiek noteikti šādi aprobežojumi:
1) jebkuru saimniecisko darbību aizsargjoslās (aizsardzības zonās) ap kultūras
pieminekļiem drīkst veikt tikai ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas
un kultūras pieminekļa īpašnieka atļauju;
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2) pārdodot vienam īpašniekam piederošu kultūras pieminekļa un tā
aizsargjoslas zemi, aizliegts to sadalīt;
3) 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;
4) aizliegts ierīkot atkritumu apglabāšanas poligonus;
5) aizliegts aizkraut pievedceļus un pieejas pie kultūras pieminekļa;
6) aizliegts glabāt un izliet ķīmiski aktīvas un koroziju izraisošas vielas.
39.pants. Aprobežojumi aizsargjoslās ap ūdens ņemšanas vietām
Aizsargjoslās ap ūdens ņemšanas vietām papildus šā likuma 35.pantā
minētajam tiek noteikti šādi aprobežojumi:
1) stingra režīma aizsargjoslā aizliegta jebkāda saimnieciskā darbība, izņemot
to, kura saistīta ar ūdens ieguvi konkrētā ūdensapgādes urbumā vai ūdensgūtnē
attiecīgo ūdens ieguves un apgādes objektu uzturēšanai un apsaimniekošanai;
2) bakterioloģiskajā aizsargjoslā paredzētās darbības realizēšanai jāveic
ietekmes uz vidi sākotnējais izvērtējums. Ja centralizētajai ūdensapgādei izmanto
pazemes (no virszemes piesārņojuma infiltrācijas neaizsargātu) ūdens horizontu, kā
arī pazemes ūdens resursu mākslīgas papildināšanas metodi, jāievēro šā panta
1.punktā minētie aprobežojumi. Bakterioloģiskajā aizsargjoslā aizliegts:
a) izvietot lopbarības, minerālmēslu, augu aizsardzības līdzekļu, degvielas,
eļļošanas materiālu, ķīmisko vielu un ķīmisko produktu, kokmateriālu un citu veidu
materiālu un vielu glabātavas, izņemot teritoriju plānojumos paredzētās vietas,
b) ierīkot atkritumu apglabāšanas poligonus un atkritumu izgāztuves,
c) izvietot degvielas uzpildes stacijas,
d) aizkraut pievedceļus un pieejas pie ūdens ņemšanas ietaisēm,
e) veikt darbus ar triecienmehānismiem, izmest un izliet kodīgas un koroziju
izraisošas vielas, degvielu un eļļošanas materiālus,
f) veikt jebkāda veida derīgo izrakteņu iegūšanas, iekraušanas un izkraušanas,
gultnes padziļināšanas, zemes smelšanas un spridzināšanas darbus,
g) glabāt un izliet ķīmiski aktīvas un koroziju izraisošas vielas,
h) lietot mēslošanas līdzekļus un ķīmiskos augu aizsardzības līdzekļus;
3) ķīmiskajā aizsargjoslā paredzētās darbības realizēšanai jāveic ietekmes uz
vidi sākotnējais izvērtējums.
42.pants. Aprobežojumi aizsargjoslās gar autoceļiem un dzelzceļiem
Aizsargjoslās gar autoceļiem un dzelzceļiem papildus šā likuma 35.pantā
minētajam tiek noteikti šādi aprobežojumi:
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1) lai nodrošinātu autoceļa pārredzamību un transportlīdzekļu satiksmes
drošību, aizsargjoslās gar autoceļiem aizliegts:
a) 30 metru joslā no ceļa malas cirst kokus un izvietot kokmateriālu krautuves,
par to rakstveidā neinformējot autoceļa īpašnieku divas nedēļas pirms koku ciršanas
uzsākšanas, kā arī ieaudzēt mežu bez saskaņošanas ar autoceļa īpašnieku,
b) bez autoceļa īpašnieka atļaujas veikt jebkurus būvniecības un derīgo
izrakteņu ieguves darbus, kā arī grunts rakšanas un pārvietošanas darbus, izņemot
lauksaimniecības vajadzībām nepieciešamos darbus;
43.pants. Aprobežojumi aizsargjoslās gar elektronisko sakaru tīkliem
(1) Papildus šā likuma 35.pantā minētajiem aprobežojumiem bez izpildāmo
darbu projekta, kas rakstveidā saskaņots ar elektronisko sakaru tīkla valdītāju,
aizsargjoslās gar elektronisko sakaru tīkliem aizliegts:
1) veikt jebkādus celtniecības, montāžas un spridzināšanas darbus, grunts
planēšanu ar tehniku, kā arī zemes darbus dziļāk par 0,3 metriem, aramzemēs –
dziļāk par 0,45 metriem, autoceļu zemes nodalījuma joslā – dziļāk par 0,5 metriem;
2) izdarīt ģeoloģiskās un ģeodēziskās izpētes darbus, kas saistīti ar urbumiem,
zemes paraugu ņemšanu un citiem līdzīgiem darbiem;
3) stādīt kokus, izvietot lauka apmetnes, turēt lopus, nokraut materiālus,
lopbarību un mēslojumu, kurt ugunskurus un ierīkot šautuves;
4) zem elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līnijām pārvadāt gabarītiem
neatbilstošas kravas, kā arī ierīkot autotransporta, traktoru un mehānismu stāvvietas;
5) ierīkot kuģu, liellaivu un peldošo celtņu piestātnes, veikt iekraušanas,
izkraušanas, gultnes padziļināšanas un zemes smelšanas darbus, izmest enkurus,
braukt ar nolaistiem enkuriem, ķēdēm, lotēm, velkamajiem rīkiem un traļiem, ierādīt
zvejas vietas, zvejot zivis, vākt augus ar dziļūdens rīkiem, ierīkot lopu dzirdīšanas
vietas, skaldīt un iegūt ledu;
6) nojaukt un rekonstruēt ēkas un tiltus, pārbūvēt kolektorus un tuneļus, kuros
ieguldīti elektronisko sakaru tīklu kabeļi vai uzstādītas elektronisko sakaru tīklu līniju
statnes, kabeļu sadales kastes un sadales skapji (ja būvētājs nav iepriekš pārvietojis
elektronisko sakaru tīkla līnijas un iekārtas pēc saskaņošanas ar to valdītāju);
7) apbērt vai salauzt mērstabiņus un brīdinājuma zīmes, novietot uz pazemes
kabeļu līniju trasēm smagus (vairāk par 5 tonnām) priekšmetus, ierīkot trasēs skābju,
sāļu un sārmu notekas;
8) atvērt elektronisko sakaru tīklu neapkalpojamo pastiprināšanas un
reģenerācijas punktu, mikroviļņu līniju, kabeļu kanalizācijas kabeļaku, šahtu, sadales
skapju un kabeļu kastu durvis un lūkas, kā arī personām, kas minētās līnijas un
iekārtas neapkalpo, pieslēgties elektronisko sakaru tīklu līnijām un iekārtām;
9) veikt jebkādas citas darbības, kas var izraisīt telekomunijāciju līniju un
iekārtu bojājumus;
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10) rokot zemi, lietot laužņus, kapļus, ķīļus un pneimatiskos instrumentus;
11) apbērt ar zemi vai būvmateriāliem kabeļu kanalizācijas kabeļaku lūku
vākus, sadales skapjus, brīdinājuma zīmes un mērstabiņus pazemes kabeļu trasēs, kā
arī pārvietot esošās elektronisko sakaru tīklu līnijas un iekārtas bez iepriekšējas
saskaņošanas ar to valdītāju.
45.pants. Aprobežojumi aizsargjoslās gar elektriskajiem tīkliem
(1) Aizsargjoslās gar elektriskajiem tīkliem papildus šā likuma 35.pantā
minētajiem aprobežojumiem tiek noteikti šādi aprobežojumi:
1) aizliegts aizkraut pievedceļus un pieejas elektrisko tīklu objektiem;
2) aizliegts izvietot lopbarības, minerālmēslu, degvielas, eļļošanas materiālu,
ķīmisko vielu un ķīmisko produktu, kokmateriālu un citu veidu materiālu un vielu
glabātavas;
3) aizliegts aizsargjoslās gar gaisa vadu līnijām ierīkot sporta laukumus, rotaļu
laukumus, stadionus, tirgus, sabiedriskā transporta pieturas, mašīnu un mehānismu
stāvvietas, kā arī veikt jebkādus pasākumus, kas saistīti ar cilvēku pulcēšanos;
4) aizliegts aizsargjoslās gar pazemes elektropārvades kabeļlīnijām veikt
darbus ar triecienmehānismiem, nomest smagumus, izmest un izliet kodīgas un
koroziju izraisošas vielas, degvielu un eļļošanas materiālus;
5) aizliegts celt, kapitāli remontēt, rekonstruēt vai nojaukt jebkuras ēkas un
būves bez attiecīgo komunikāciju īpašnieka atļaujas;
6) aizliegts veikt jebkāda veida derīgo izrakteņu iegūšanas, iekraušanas un
izkraušanas, gultnes padziļināšanas, zemes smelšanas, spridzināšanas un meliorācijas
darbus, kā arī izvietot lauka apmetnes un mehanizēti laistīt lauksaimniecības
kultūras;
7) aizliegts aizsargjoslās gar zemūdens elektropārvades kabeļlīnijām iekārtot
kuģu, liellaivu un peldošu celtņu piestātnes, noenkuroties, braukt ar izmestu enkuru
un tīkliem, ierādīt zvejas vietas un zvejot, ķert ūdens dzīvniekus un iegūt ūdensaugus
ar dziļūdens rīkiem, kā arī ierīkot dzirdinātavas;
8) aizliegts skaldīt ledu;
9) aizliegts braukt ar mašīnām un mehānismiem, kā arī strādāt ar
lauksaimniecības tehniku, kuras augstums, mērot no ceļa (zemes) virsmas, pārsniedz
4,5 metrus;
10) aizliegts veikt zemes darbus dziļāk par 0,3 metriem, bet aramzemēs - dziļāk
par 0,45 metriem, kā arī veikt grunts planēšanu ar tehniku;
11) aizliegts veikt darbus, kas saistīti ar zemju applūdināšanu uz laiku;
12) aizliegts ar jebkādām darbībām traucēt energoapgādes uzņēmuma
darbiniekus, kuri aizsargjoslā veic ekspluatācijas, remonta, rekonstrukcijas, avāriju
novēršanas vai to seku likvidācijas darbus šajā likumā noteiktajā kārtībā.
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(2) Veicot apūdeņošanas grāvju un drenāžas kolektorgrāvju būvi, kā arī
ierīkojot nožogojumus un veicot citus darbus, jāsaglabā pievedceļi un pieejas
elektriskajiem tīkliem un to būvēm.
(3) Zemes īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai lietotājs aizsargjoslā var audzēt
kokus un krūmus, ja par to noslēgta rakstveida vienošanās ar elektrisko tīklu
īpašnieku.
(4) Elektroenerģijas apgādes uzņēmumi, kuriem saskaņā ar Enerģētikas likumu
ir nepieciešama licence, izmanto nekustamo īpašumu aizsargjoslām gar elektriskajiem
tīkliem bez atlīdzības par nekustamā īpašuma īpašniekam, valdītājam vai lietotājam
noteikto nekustamā īpašuma lietošanas tiesību aprobežojumu.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 21.02.2002. un 22.06.2005. likumu, kas stājas
spēkā 15.07.2005.)
47.pants. Aprobežojumi aizsargjoslās ap meliorācijas būvēm un ierīcēm
Aizsargjoslās ap meliorācijas būvēm un ierīcēm papildus šā likuma 35.pantā
minētajiem aprobežojumiem tiek noteikti šādi aprobežojumi:
1) aizliegts ierīkot atkritumu apglabāšanas poligonus un atkritumu izgāztuves;
2) aizliegts aizkraut pievedceļus un pieejas meliorācijas būvēm un ierīcēm,
veidot akmens krāvumus;
3) aizliegts veikt darbus ar triecienmehānismiem, nomest smagumus, izmest
un izliet kodīgas un koroziju izraisošas vielas, degvielu un eļļošanas materiālus.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 21.02.2002. likumu, kas stājas spēkā 26.03.2002.)
48.pants. Aprobežojumi aizsargjoslās gar ūdensvadu un kanalizācijas tīkliem
Aizsargjoslās gar ūdensvadu un kanalizācijas tīkliem papildus šā likuma
35.pantā minētajiem aprobežojumiem tiek noteikti šādi aprobežojumi:
1) aizliegts aizkraut pievedceļus un pieejas ūdensvada un kanalizācijas tīklu
objektiem;
2) aizliegts veikt darbus ar triecienmehānismiem, nomest smagumus, izmest
un izliet kodīgas un koroziju izraisošas vielas, degvielu un eļļošanas materiālus;
3) aizliegts glabāt un izliet ķīmiski aktīvas un koroziju izraisošas vielas un
degvielu.
49.pants. Aprobežojumi aizsargjoslās ap ģeodēziskajiem punktiem
(1) Aizsargjoslās ap ģeodēziskajiem punktiem papildus šā likuma 35.pantā
minētajam tiek noteikti šādi aprobežojumi:
1) aizliegts novietot priekšmetus, kuri traucē pieeju ģeodēziskajiem punktiem
un mērījumu izdarīšanu;
2) aizliegts veikt būvniecības darbus, ja projekti nav saskaņoti ar attiecīgo
Valsts zemes dienesta nodaļu.
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(2) Zemes īpašnieks nevar liegt veikt aizsargjoslā darbības, kas nepieciešamas,
lai nodrošinātu:
1) triangulācijas un poligonometrijas punktiem – redzamību uz blakus
punktiem;
2) globālās pozicionēšanas sistēmas punktiem – ģeodēzisko Zemes mākslīgo
pavadoņu netraucētu uztveršanu (redzamību);
3) augstuma punktiem – iespēju novietot vertikāli vismaz trīs metrus garu
nivelēšanas latiņu.
(21.02.2002. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 26.03.2002.)
52.pants. Aprobežojumi aizsargjoslās ap kapsētām
(1) Aizsargjoslās ap kapsētām papildus šā likuma 35.pantā minētajiem
aprobežojumiem tiek noteikti šādi aprobežojumi:
1) aizliegts ierīkot jaunas dzeramā ūdens ņemšanas vietas, izņemot gadījumus,
kad ir veikti iespējamās dzeramā ūdens ņemšanas vietas bakterioloģiskās
aizsargjoslas aprēķini un konstatēts, ka kvalitatīvu dzeramo ūdeni var nodrošināt,
ievērojot aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas vietām noteikšanas metodiku;
2) aizliegts ierīkot atkritumu apglabāšanas poligonus un atkritumu izgāztuves,
izņemot kapsētu apsaimniekošanai nepieciešamās;
3) aizliegts aizkraut pievedceļus un pieejas kapsētām.
(2) Papildus šajā pantā minētajam pašvaldības teritoriju plānojumos var
noteikt aprobežojumus ētisku apsvērumu dēļ.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 21.02.2002. likumu, kas stājas spēkā 26.03.2002.)
53.pants. Aprobežojumi aizsargjoslās ap dzīvnieku kapsētām
55.pants. Aprobežojumi aizsargjoslās ap … notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm
Aizsargjoslās ap … notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm papildus šā likuma
35.pantā minētajam noteikti šādi aprobežojumi:
1) aizliegts aizkraut pievedceļus un pieejas … notekūdeņu attīrīšanas
ietaisēm…;
2) aizliegts veikt darbus, kas var izraisīt applūdināšanu vai gruntsūdens līmeņa
paaugstināšanos;
3) aizliegts būvēt jaunas ēkas, izņemot ēku būvniecību virs notekūdeņu
tvertnēm ar ventilāciju un gadījumus, kad ēku būvniecība ir saistīta ar atkritumu
apsaimniekošanu, atkritumu apglabāšanas poligoniem, notekūdeņu attīrīšanas
ietaišu… ekspluatāciju, notekūdeņu attīrīšanas procesa blakusproduktu pārstrādi un
izmantošanu, personāla un apsardzes vajadzībām, laboratorijām, autostāvvietām,
komunikācijām, elektrolīnijām, elektrostacijām, sūkņu stacijām, pazemes
rezervuāriem, gāzesvadiem, naftas un naftas produktu cauruļvadiem;
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4) aizliegts ierīkot jaunas dzeramā ūdens ņemšanas vietas.
56.pants. Aprobežojumi aizsargjoslās ap gāzesvadiem, gāzapgādes iekārtām
un būvēm, gāzes noliktavām un krātuvēm
Ekspluatācijas aizsargjoslās ap gāzesvadiem, gāzapgādes iekārtām un būvēm,
gāzes noliktavām un krātuvēm papildus šā likuma 35. un 58.2pantā minētajiem
aprobežojumiem tiek noteikti šādi aprobežojumi:
1) aizliegts ierīkot atkritumu apglabāšanas poligonus un atkritumu izgāztuves;
2) aizliegts nomest smagumus, izmest vai izliet zemē kodīgas vai koroziju
izraisošas vielas, degvielu vai eļļošanas materiālus;
3) aizliegts veikt darbus, kas saistīti ar spridzināšanu, meliorāciju un derīgo
izrakteņu ieguvi;
4) aizliegts aizkraut pievedceļus un pieejas gāzesvadiem, gāzapgādes iekārtām
un būvēm, gāzes noliktavām un krātuvēm;
5) aizliegts staigāt pa virsūdens gāzesvadu pārejām;
6) aizliegts veikt darbus, kas saistīti ar zemes applūdināšanu;
7) aizliegts aizsargjoslās gar zemūdens gāzesvadiem braukt ar izmestu enkuru
vai tīkliem, ierādīt zvejas vietas un zvejot, ķert ūdens dzīvniekus un iegūt
ūdensaugus ar dziļūdens rīkiem;
8) aizliegts audzēt kokus un krūmus;
9) aizliegts būvēt, renovēt vai rekonstruēt jebkuras ēkas un inženierbūves;
10) aizliegts izvietot lopbarības, minerālmēslu, bīstamu ķīmisko vielu un
produktu, kokmateriālu, uzliesmojošu, viegli un īpaši viegli uzliesmojošu vielu,
produktu un materiālu glabātavas;
11) aizliegts izvietot degvielas uzpildes stacijas;
12) aizliegts ierīkot kuģu, liellaivu un peldošu celtņu piestātnes;
13) ja nav noslēgta rakstveida vienošanās ar gāzesvadu, gāzapgādes iekārtu un
būvju, gāzes noliktavu un krātuvju īpašnieku, aizliegts:
a) veikt darbus ar uguni un liesmu, dzīt pāļus, lietot vibroveltņus ar svaru, kas
lielāks par 5000 kilogramiem, un triecienmehānismus ar jaudu, kas lielāka par 100
kilovatiem,
b) veikt zemes darbus dziļāk par 0,3 metriem, bet aramzemēs – dziļāk par 0,45
metriem, kā arī meliorācijas un grunts planēšanas darbus,
c) veikt ģeoloģiskos, ģeodēziskos un citus pētniecības darbus, kas saistīti ar
urbumu veidošanu un grunts paraugu ņemšanu (izņemot augsnes paraugus),
d) veikt gultnes padziļināšanas un zemes smelšanas darbus,
e) ierīkot brauktuves un brauktuvju šķērsojumus,
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f) veikt citus darbus, kas traucē gāzesvadu, gāzapgādes iekārtu un būvju, gāzes
noliktavu un krātuvju apkalpošanu vai var bojāt šos objektus.
57.pants. Aprobežojumi aizsargjoslās ap ogļūdeņražu ieguves vietām, naftas,
naftas produktu un bīstamu ķīmisko vielu un produktu cauruļvadiem, tilpnēm,
krātuvēm, pārstrādes un pārkraušanas uzņēmumiem
(1) Drošības aizsargjoslās 25 metrus platā joslā ap ogļūdeņražu ieguves vietām,
naftas, naftas produktu un bīstamu ķīmisko vielu un produktu cauruļvadiem,
tilpnēm, krātuvēm, pārstrādes un pārkraušanas uzņēmumiem papildus šā likuma
35.pantā minētajiem aprobežojumiem tiek noteikti šādi aprobežojumi:
1) aizliegts ierīkot atkritumu apglabāšanas poligonus un atkritumu izgāztuves;
2) aizliegts nomest smagumus, izmest vai izliet zemē kodīgas vai koroziju
izraisošas vielas, degvielu vai eļļošanas materiālus;
3) aizliegts staigāt pa virsūdens cauruļvadu pārejām;
4) aizliegts veikt darbus, kas saistīti ar zemes applūdināšanu;
5) aizliegts audzēt kokus un krūmus platībās, kuras norādītas aizsargjoslu
noteikšanas metodikā;
6) ja nav noslēgta rakstveida vienošanās ar ogļūdeņražu ieguves vietu, naftas,
naftas produktu un bīstamu ķīmisko vielu un produktu cauruļvadu, tilpņu, krātuvju,
pārstrādes un pārkraušanas uzņēmumu īpašnieku, aizliegts:
a) būvēt, renovēt, rekonstruēt vai nojaukt jebkuras ēkas un inženierbūves,
b) izvietot lopbarības, minerālmēslu, bīstamu ķīmisko vielu un produktu,
kokmateriālu, uzliesmojošu, viegli un īpaši viegli uzliesmojošu vielu, produktu un
materiālu glabātavas,
c) izvietot degvielas uzpildes stacijas,
d) ierīkot kuģu, liellaivu un peldošu celtņu piestātnes,
e) veikt darbus ar uguni un liesmu, dzīt pāļus, lietot vibroveltņus ar svaru, kas
lielāks par 5000 kilogramiem, un triecienmehānismus ar jaudu, kas lielāka par 100
kilovatiem,
f) veikt zemes darbus dziļāk par 0,3 metriem, bet aramzemēs – dziļāk par 0,45
metriem, kā arī meliorācijas un grunts planēšanas darbus,
g) veikt ģeoloģiskos, ģeodēziskos un citus pētniecības darbus, kas saistīti ar
urbumu veidošanu un grunts paraugu ņemšanu (izņemot augsnes paraugus),
h) veikt gultnes padziļināšanas un zemes smelšanas darbus,
i) veikt citus darbus, kas traucē ogļūdeņražu ieguves vietu, naftas, naftas
produktu un bīstamu ķīmisko vielu un produktu cauruļvadu, tilpņu, krātuvju,
pārstrādes un pārkraušanas uzņēmumu un ar tiem saistīto iekārtu apkalpošanu vai
var bojāt šos objektus.
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(2) Visā drošības aizsargjoslā ap ogļūdeņražu ieguves vietām, naftas, naftas
produktu un bīstamu ķīmisko vielu un produktu cauruļvadiem, tilpnēm, krātuvēm,
pārstrādes un pārkraušanas uzņēmumiem papildus šā likuma 35.pantā minētajiem
aprobežojumiem tiek noteikti šādi aprobežojumi:
1) aizliegts veikt darbus, kas saistīti ar spridzināšanu un derīgo izrakteņu
ieguvi;
2) aizliegts aizkraut pievedceļus un pieejas ogļūdeņražu ieguves vietām,
naftas, naftas produktu un bīstamu ķīmisko vielu un produktu cauruļvadiem,
tilpnēm, krātuvēm, pārstrādes un pārkraušanas uzņēmumiem un to objektiem;
3) aizliegts aizsargjoslās gar zemūdens cauruļvadiem braukt ar izmestu enkuru
vai tīkliem, ierādīt zvejas vietas un zvejot, ķert ūdens dzīvniekus un iegūt
ūdensaugus ar dziļūdens rīkiem.
(3) Drošības aizsargjoslās ap ogļūdeņražu ieguves vietām un tādu bīstamu
ķīmisko vielu un produktu cauruļvadiem, tilpnēm, krātuvēm, pārstrādes un
pārkraušanas uzņēmumiem, kuras saskaņā ar Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu
likumu ir sprādzienbīstamas, īpaši viegli vai viegli uzliesmojošas, ļoti toksiskas vai
toksiskas ķīmiskās vielas vai ķīmiskie produkti, papildus šā panta pirmajā un otrajā
daļā minētajiem aprobežojumiem tiek noteikti šādi aprobežojumi:
1) aizliegts būvēt jaunas dzīvojamās mājas vai esošās ēkas rekonstruēt par
dzīvojamām mājām;
2) aizliegts būvēt jaunas nedzīvojamās ēkas vai esošās ēkas rekonstruēt par
nedzīvojamām ēkām, izņemot satiksmes un sakaru iestāžu ēkas un rūpnieciskās
ražošanas ēkas un noliktavas, kuru būve rakstveidā saskaņota ar ogļūdeņražu ieguves
vietu, naftas, naftas produktu un bīstamu ķīmisko vielu un produktu, cauruļvadu,
tilpņu, krātuvju, pārstrādes un pārkraušanas uzņēmumu īpašnieku;
3) aizliegts būvēt jaunas sporta un atpūtas būves vai esošās ēkas rekonstruēt
par sporta un atpūtas būvēm;
4) aizliegts atvērt izglītības iestādes, ierīkot spēļu laukumus un atpūtas zonas;
5) aizliegts rīkot publiskus pasākumus;
6) pilsētās un ciemos aizliegts drošības aizsargjoslās iekārtot sabiedrisko
transportlīdzekļu pieturvietas;
7) ja nav noslēgta rakstveida vienošanās ar ogļūdeņražu ieguves vietu, naftas,
naftas produktu un bīstamu ķīmisko vielu un produktu, cauruļvadu, tilpņu, krātuvju,
pārstrādes vai pārkraušanas uzņēmumu īpašnieku, aizliegts izvietot degvielas
uzpildes stacijas, bīstamu ķīmisko vielu un produktu, kokmateriālu, uzliesmojošu,
viegli un īpaši viegli uzliesmojošu vielu, produktu un materiālu glabātavas.
58.2pants. Aprobežojumi aizsargjoslās ap gāzesvadiem ar spiedienu virs 1,6
megapaskāliem, ap gāzes regulēšanas stacijām, gāzes mērīšanas stacijām, dabasgāzes
kompresoru stacijām, dabasgāzes savākšanas punktiem, gāzes krātuvju urbumiem,
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sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes noliktavām, krātuvēm un uzpildes stacijām,
sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes balonu noliktavām un tirdzniecības punktiem,
automobiļu gāzes uzpildes stacijām
(1) Drošības aizsargjoslās ap gāzesvadiem ar spiedienu virs 1,6 megapaskāliem,
ap gāzes regulēšanas stacijām, gāzes mērīšanas stacijām, dabasgāzes kompresoru
stacijām, dabasgāzes savākšanas punktiem, gāzes krātuvju urbumiem, sašķidrinātās
ogļūdeņražu gāzes noliktavām, krātuvēm un uzpildes stacijām, sašķidrinātās
ogļūdeņražu gāzes balonu noliktavām un tirdzniecības punktiem, automobiļu gāzes
uzpildes stacijām tiek noteikti šādi aprobežojumi:
1) aizliegts būvēt jaunas ēkas vai esošās ēkas rekonstruēt par dzīvojamām vai
nedzīvojamām ēkām un būvēm, kā arī būvēt jaunas vai rekonstruēt esošās
inženierkomunikācijas;
2) aizliegts būvēt vai atvērt jaunas sporta, izglītības un atpūtas būves vai
iestādes vai esošās ēkas rekonstruēt par sporta, izglītības un atpūtas būvēm vai
iestādēm;
3) aizliegts ierīkot spēļu laukumus un atpūtas zonas;
4) aizliegts rīkot publiskus pasākumus;
5) aizliegts iekārtot sabiedrisko transportlīdzekļu pieturvietas;
6) aizliegts izvietot degvielas uzpildes stacijas;
7) aizliegts veikt citus darbus (vai darbības), kas traucē nodrošināt vides un
cilvēku drošību gāzesvadu, gāzes regulēšanas staciju, dabasgāzes kompresoru staciju,
gāzes krātuvju, sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes noliktavu, krātuvju un uzpildes
staciju, sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes balonu noliktavu un tirdzniecības punktu vai
automobiļu gāzes uzpildes staciju ekspluatācijas laikā un iespējamo avāriju gadījumā.
(2) Gāzesvada īpašnieks kopā ar autoceļa pārvaldītāju nodrošina
transportlīdzekļu apstāšanās aizliegumu drošības aizsargjoslās gar gāzesvadu ar
spiedienu virs 1,6 megapaskāliem.
59.pants. Aizsargjoslu noteikšanas metodika
(1) Aizsargjoslu noteikšanas metodiku nosaka Ministru kabinets pēc šajā
likumā minēto attiecīgo valsts institūciju priekšlikumiem.
(2) Aizsargjoslu noteikšanas metodikā ietver:
1) komunikāciju un objektu ekspluatācijas un drošības prasības;
2) vides un cilvēka aizsardzības prasības;
3) aizsargjoslu uzturēšanas un to stāvokļa kontroles mehānismu;
4) informāciju par servitūtiem un aprobežojumiem, kas saistīti ar attiecīgajiem
objektiem, komunikācijām un to aizsargjoslām;
5) kārtību, kādā aizsargjoslas tiek ierīkotas un apzīmētas dabā.
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(3) Šā panta otrās daļas 1. un 2.punktā noteiktās normas aizsargjoslu
noteikšanas metodikā neietver, ja tās nosaka citi normatīvie akti.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 22.06.2005. likumu, kas stājas spēkā 15.07.2005.)
60.pants. Aprobežojumu ierakstīšana zemesgrāmatā
(1) Īpašuma tiesību aprobežojumi, ja aizsargjosla atrodas uz īpašumā esoša
zemes gabala, ierakstāmi zemesgrāmatā likumā noteiktajā kārtībā.
(2) Izdevumus, kas saistīti ar aizsargjoslu, kā arī ar aizsargjoslām saistīto
nekustamo īpašumu apgrūtinājumu iezīmēšanu zemes īpašuma vai lietojuma robežu
plānā, sedz tā objekta, kuram ir noteikta aizsargjosla, īpašnieks, izņemot Ministru
kabineta noteiktos gadījumus. Ministru kabinets nosaka, kādos gadījumos un kādā
kārtībā objekta, kuram ir noteikta aizsargjosla, īpašnieks vai atbildīgā ministrija sedz
izdevumus, kas saistīti ar aizsargjoslu, kā arī ar aizsargjoslām saistīto nekustamo
īpašumu apgrūtinājumu iezīmēšanu zemes īpašuma vai lietojuma robežu plānā un
īpašuma tiesību aprobežojumu ierakstīšanu zemesgrāmatā.
61.pants. Aizsargjoslu uzturēšana
(1) Vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas un aizsargjoslas ap
kapsētām un gar valsts autoceļiem par saviem līdzekļiem kārtībā uztur zemes
īpašnieks vai tiesiskais valdītājs, ja citos normatīvajos aktos nav noteikts citādi.
(2) Ekspluatācijas, drošības un sanitārās aizsargjoslas (izņemot aizsargjoslas ap
kapsētām un gar valsts un pašvaldību autoceļiem un publiskās lietošanas dzelzceļa
infrastruktūras dzelzceļa zemes nodalījuma joslu) par saviem līdzekļiem kārtībā uztur
attiecīgā objekta vai komunikācijas īpašnieks, ja citos normatīvajos aktos nav noteikts
citādi.
(3) Pienākumu uzturēt kārtībā ekspluatācijas, drošības un sanitārās
aizsargjoslas (izņemot aizsargjoslas ap kapsētām un gar valsts un pašvaldību
autoceļiem un publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras dzelzceļa zemes
nodalījuma joslu) saskaņā ar savstarpēju vienošanos var deleģēt zemes īpašniekam
vai lietotājam.
(4) Kārtību, kādā uzturamas aizsargjoslas gar ielām pilsētās, ciemos un citās
apdzīvotās vietās, nosaka pagastu un pilsētu apbūves noteikumi.
(5) Elektrisko tīklu gaisvadu līniju, elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līniju un
radiosakaru līniju torņu un antenu mastu atsaišu aizsargjoslās kokus izcērt platībās,
kuras noteiktas šajā likumā vai attiecīgo objektu aizsargjoslu noteikšanas metodikā.
Ārpus šīm platībām izcērt tikai tos kokus, kuri apdraud objektus. Par apdraudošiem
kokiem uzskatāmi koki, kuri aug ārpus elektrisko tīklu un elektronisko sakaru tīklu
gaisvadu līniju trasēm un no šo tīklu malējā vada atrodas attālumā, kas ir mazāks par
koka garumu, kā arī tad, ja pastāv vismaz viens no šādiem nosacījumiem:
1) koki ir pastāvīgi novirzījušies no vertikālās ass uz gaisvadu līniju pusi vairāk
par 15 grādiem;
Teritorijas apbūves un izmantošanas noteikumi
131.lpp.

Palsmanes pagasta teritorijas plānojums

2) koki ir ar redzamām trupes pazīmēm;
3) lapu koka stumbra diametrs 1,3 metru augstumā virs sakņu kakla ir mazāks
par 1/100 no koka augstuma;
4) koki blakus gaisvadu līniju trasei aug nenocirstā meža joslā, kuras platums ir
mazāks par 30 metriem.
Kokus cērt objekta īpašnieks vai viņa pilnvarota persona par objekta īpašnieka
līdzekļiem pēc savstarpējas vienošanās ar zemes īpašnieku vai tiesisko valdītāju, ja
citos normatīvajos aktos nav noteikts citādi. Avārijas novēršanai vai tās seku
likvidēšanai objekta īpašniekam ir tiesības pirms apliecinājuma izņemšanas nocirst
atsevišķus kokus un apgriezt koku zarus, kuri traucē vai apdraud šā objekta normālu
darbību, par to iepriekš paziņojot Valsts meža dienestam, bet, ja darbība plānota īpaši
aizsargājamā dabas teritorijā, izņemot Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta ainavu
aizsardzības un neitrālo zonu, – arī Valsts vides dienesta attiecīgajai reģionālajai vides
pārvaldei vai īpaši aizsargājamās dabas teritorijas administrācijai, ja tāda izveidota.
Objekta īpašnieka pienākums ir piecu dienu laikā pēc koku nociršanas informēt par
to zemes īpašnieku, tiesisko valdītāju vai lietotāju.
(6) Aizsargjoslās mežos gar autoceļu un dzelzceļu zemes nodalījuma joslas
ārējām malām jāizveido mineralizēta pretuguns josla ne mazāk kā 1,5 metru platumā,
un tā ik gadu jāatjauno.
(7) Aizsargjoslas gar autoceļiem un dzelzceļiem, ap gāzesvadiem, gāzapgādes
iekārtām un būvēm, gāzes noliktavām un krātuvēm, ap ogļūdeņražu ieguves vietām,
naftas, naftas produktu, bīstamu ķīmisko vielu un produktu cauruļvadiem, tilpnēm,
krātuvēm, pārstrādes un pārkraušanas uzņēmumiem uztur ugunsdrošā stāvoklī.
Uzturēšanas kārtību nosaka šo aizsargjoslu noteikšanas metodikā.
5. Zvejniecības likums
9. pants. Tauvas josla
(1) Ar zveju vai kuģošanu un citām ar to saistītām darbībām gar ūdeņu
krastiem ir nosakāma tauvas josla. Tauvas josla nav jānosaka, ja privātie ūdeņi visā to
platībā un tiem piegulošās sauszemes daļa pieder vienam un tam pašam īpašniekam
un zvejas tiesības šajos ūdeņos nepieder valstij.
(3) Gar upēm un ezeriem tauvas josla nav jānorobežo ar speciālām zīmēm;
zemes īpašumu plānos tā apzīmējama kā lietošanas tiesību ierobežojums.
(4) Tauvas josla gar mākslīgi izbūvētiem kanāliem, hidrotehniskām būvēm un
citām būvēm uz ūdens (mākslīgi izbūvēta tauvas josla) nosakāma saskaņā ar šo būvju
plāniem. To uztur un apsaimnieko attiecīgie īpašnieki (lietotāji).
(5) Piekrastes zemes īpašniekiem ir tiesības lietot tauvas joslu, ciktāl šīs tiesības
neierobežo šis likums, citi likumi un normatīvie akti.
(6) Tauvas joslas bezmaksas lietošana bez iepriekšējas saskaņošanas ar zemes
īpašnieku ir paredzēta:
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1) kājāmgājējiem;
2) zivju resursu un ūdeņu uzraudzībai un izpētei;
3) robežapsardzībai;
4) vides aizsardzības, ugunsdrošības un glābšanas pasākumu veikšanai.
(7) Pēc saskaņošanas ar zemes īpašnieku tauvas joslā ir atļauta:
1) laivu un kuģu piestāšana (izņemot zvejas uzraudzības dienesta laivas un
kuģus, ja tie izmantoti, pildot dienesta pienākumus), to izkraušana un pagaidu
uzglabāšana;
2) laivu un kuģu pārziemošana, būve un remonts;
3) zvejnieku apmetņu ierīkošana, atpūta, zvejas rīku žāvēšana un citas ar zveju
saistītas darbības;
4) ūdenstūristu apmetņu ierīkošana.
(8) Šā panta sestajā un septītajā daļā minētās darbības drīkst veikt, ievērojot
vides aizsardzības normas, bet pie robežas ūdenstilpēm — arī valsts robežas režīma
prasības.
(9) Dabiskās tauvas joslas platums ir:
1) gar privāto ūdeņu krastiem — 4 metri;
2) gar pārējo ūdeņu krastiem — 10 metru;
3) gar jūras piekrasti — 20 metru.
(11) Mākslīgi izbūvētās tauvas joslas platums tiek noteikts attiecīgās būves
plānā.
(12) Tauvas joslas platums tiek skaitīts:
1) gar upju un ezeru lēzeniem krastiem — no normālās ūdenslīnijas;
2) gar upju un ezeru kraujiem krastiem — no krasta nogāžu augšmalas, turklāt
tauvas joslas platumā ietilpst arī zeme no ūdenslīmeņa līdz krasta nogāzei un pati
nogāze;
3) jūras piekrastē — no tās vietas, kuru sasniedz jūras augstākās bangas.
(15) Ja dabiski mainās ūdenslīnija, atbilstoši jaunajai ūdenslīnijai mainās arī
tauvas josla. Gadījumos, kad upes gultni groza ar mākslīgiem regulēšanas darbiem, ja
nepieciešams, zemes gabali jaunām gultnēm un tauvas joslai atsavināmi uz vispārēja
pamata saskaņā ar nekustamās mantas piespiedu atsavināšanas normām.
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