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IEVADS 

Viesītes novada dome 2017.gada 12.aprīlī pieņēma lēmumu Nr.21 (sēdes protokols Nr.6) “Par Viesītes novada 
teritorijas plānojuma izstrādi” un apstiprināja darba uzdevumu teritorijas plānojuma izstrādei. 

Viesītes novada teritorijas plānojums ir Viesītes novada pašvaldības ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas 
dokuments, kurā noteiktas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei, tajā skaitā funkcionālais zonējums, 
publiskā infrastruktūra, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, kā arī citi teritorijas izmantošanas 
nosacījumi. 

Teritorijas plānojuma izstrādātājs - SIA „Reģionālie projekti” (projekta vadītājs Tālis Skuja, teritorijas 
plānotājs/kartogrāfs Ivo Narbuts) un Viesītes novada pašvaldība (Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja 
Gunta Dimitrijeva un nekustamo īpašumu vecākā speciāliste Svetlana Puzāne). 

Teritorijas plānojuma sastāvs: 

1. Paskaidrojuma raksts, kurā ietverts: 
1.1. augstāka līmeņa un Viesītes novada pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentu 

izvērtējums; 
1.2. Teritorijas plānojuma projekta risinājumu apraksts un tā atbilstība ilgtspējīgas attīstības stratēģijai. 

 
2. Grafiskā daļa, kur atbilstoši mēroga noteiktībai: 

nosaka: 
2.1. funkcionālo zonējumu; 
2.2. teritorijas ar īpašiem noteikumiem; 
2.3. pašvaldības kompetencē esošās apgrūtinātās teritorijas; 
2.4. pilsētas un ciemu robežas; 
attēlo: 
2.5. novada, Viesītes pilsētas un novada pagastu robežas; 
2.6. publiskās infrastruktūras objektus; 
2.7. apgrūtinātās teritorijas un objektus, kuriem nosaka aizsargjoslas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par 

apgrūtinātajām teritorijām; 
2.8. citas teritorijas un objektus. 

 
3. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, kur nosaka: 

3.1. prasības teritorijas izmantošanai katrā funkcionālajā zonā un apakšzonā; 
3.2. apbūves parametrus katrā funkcionālajā zonā un apakšzonā; 
3.3. citas prasības, aprobežojumus un nosacījumus, ņemot vērā teritorijas īpatnības un specifiku. 

 
4. Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādes procesu, kur ietverti pašvaldības lēmumi un darba uzdevums, 

institūciju nosacījumu un atzinumu apkopojums, iesniegumu apkopojums, publiskās apspriešanas 
dokumenti – paziņojumi medijos, sanāksmju protokoli un citi dokumenti par teritorijas plānojuma 
izstrādes procesu. 
 

5. Vides pārskats. Vides pārraudzības valsts birojs 21.04.2018. pieņēma lēmumu Nr.4-02/18 “Par stratēģiskā 
ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu”. Veikts stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums 
un sagatavots Vides pārskats. 
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1.TERITORIĀLAIS KONTEKSTS 

Teritorijas attīstības plānošanas likums nosaka, ka Latvijas Republikā teritorijas attīstību plāno, izstrādājot 
savstarpēji saskaņotus teritorijas attīstības plānošanas dokumentus: 

• nacionālajā līmenī — Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un Nacionālo attīstības plānu; 

• reģionālajā līmenī — plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un attīstības programmu;  

• vietējā līmenī — vietējās pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģiju, attīstības programmu, teritorijas 
plānojumu, lokālplānojumus un detālplānojumus. 

Izstrādājot teritorijas attīstības plānošanas dokumentus, tiek ievērots Teritorijas attīstības plānošanas likumā 
ietvertais savstarpējās saskaņotības princips, kas paredz, izstrādājot teritorijas attīstības plānošanas 
dokumentus, tos savstarpēji saskaņot un izvērtēt citos teritorijas attīstības plānošanas dokumentos noteikto. 

1. attēls. Teritorijas plānošanas un attīstības dokumentu saskaņotība 

 

1.1.NACIONĀLAIS KONTEKSTS 

LATVIJAS ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA LĪDZ 2030.GADAM 

 

Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija ir valsts augstākais plānošanas instruments ar likuma spēku. Visi 
tuvākas un tālākas nākotnes stratēģiskās plānošanas un attīstības dokumenti tiek veidoti saskaņā ar stratēģijas 
noteiktajiem virzieniem un prioritātēm. 

Prioritāte (6) - Telpiskā attīstības perspektīva mērķi: 

• Radīt līdzvērtīgus dzīves un darba apstākļus visiem iedzīvotājiem, neatkarīgi no dzīves vietas, sekmējot 
uzņēmējdarbību reģionos, attīstot kvalitatīvu transporta un komunikāciju infrastruktūru un publiskos 
pakalpojumus. 

NACIONĀLAIS LĪMENIS

Latvijas ilgtspējīgas attīstības 
stratēģija 

līdz 2030.g.

Latvijas Nacionālais 
attīstības plāns 

2014. – 2020.

Nozaru politikas plānošanas 
dokumenti

REĢIONĀLAIS LĪMENIS

Zemgales plānošanas reģiona 
ilgtspējīgas attīstības stratēģija 

2015-2030

Zemgales plānošanas 
reģiona attīstības 

programma 2015-2020.

VIETĒJAIS LĪMENIS

Viesītes novada ilgtspējīgas 
attīstības stratēģija no 2014. līdz 

2028. gadam

Viesītes novada 
teritorijas plānojums

Viesītes novada attīstības 
programma 

2014.-2020. gadam
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• Saglabāt Latvijas savdabību – daudzveidīgo dabas un kultūras mantojumu, tipiskās un unikālās ainavas. 

Stratēģijā uzsvērts: 

o neraugoties uz to, kādās un cik pilsētās koncentrēsies valsts attīstība, konkurētspējīgas un pievilcīgas 
būs tās teritorijas, kas piedāvās kvalitatīvu un pievilcīgu dzīves vidi, kā arī plašu publisko pakalpojumu 
klāstu. Cilvēkresursu un iniciatīvu koncentrācija ir izaugsmes priekšnoteikums. 

o valsts iekšējās sasniedzamības uzlabošanai, reģionālās attīstības sekmēšanai un reģionu iedzīvotāju 
mobilitātes veicināšanai jāuzlabo reģionālo un vietējo autoceļu, kā arī sabiedriskā transporta 
pakalpojumu kvalitāte ar mērķi samazināt ceļā pavadīto laiku. 

Latvija 2030 telpiskās perspektīvas kontekstā Viesītei kā mazajai pilsētai jāpilda novada nozīmes attīstības 
centra loma, sniedzot apkārtējo teritoriju iedzīvotājiem pakalpojumus un nodrošinot darba vietas. Novadu 
nozīmes attīstības centriem jāiekļaujas kopējā nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru funkcionālajā 
tīklā. Tāpēc novadu nozīmes attīstības centros ir jākoncentrē pakalpojumi, kas nodrošina pievilcīgu dzīves vidi 
un priekšnoteikumus ekonomikas attīstībai. Novada nozīmes attīstības centrus nosaka reģionālā un vietējā 
līmeņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentos. 
 

NACIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2014.-2020.GADAM (NAP 2020)  

 

Hierarhiski augstākais nacionāla līmeņa vidēja termiņa plānošanas dokuments. NAP 2020 ir cieši saistīts ar 
"Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2030.gadam" (Latvija 2030). 

NAP2020 mērķis ir vienoties par būtiskākajām vidēja termiņa prioritātēm, to rīcības virzieniem, mērķiem, kā 
arī to sasniegšanas rādītājiem. 

NAP2020 noteiktās prioritātes: 

 Tautas saimniecības izaugsme; 
 Cilvēka drošumspēja; 
 Izaugsmi atbalstošas teritorijas. 

Prioritātes Izaugsmi atbalstošas teritorijas Rīcības virzieni: 

− Ekonomiskās aktivitātes veicināšana reģionos – teritoriju potenciāla izmantošana; 

− Pakalpojumu pieejamība līdzvērtīgāku darba iespēju un dzīves apstākļu radīšanai; 

− Dabas un kultūras kapitāla ilgtspējīga apsaimniekošana. 
 

1.2.REĢIONĀLAIS KONTEKSTS 

ZEMGALES PLĀNOŠANAS REĢIONA ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA 2015-2030 

Ilgtspējīgas attīstības stratēģija ir ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteikts 
plānošanas reģiona ilgtermiņa attīstības redzējums, mērķi, prioritātes un telpiskās attīstības perspektīva. 
Stratēģija apstiprināta 2015.gadā. 

Zemgales plānošanas reģiona ilgtermiņa attīstības prioritātes: 

P1: Zemgale – reģions ar attīstītu bioekonomiku, lauksaimniecību un uz vietējiem resursiem balstītu pārtikas 
rūpniecību un amatniecību 

P2: Zemgales nacionālas un reģionālas nozīmes pilsētas 

P3: Apdzīvoti Zemgales lauku apvidi 
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P4: Zemgale - izglītības, zinātnes un inovāciju reģions 

Zemgales plānošanas reģiona stratēģijas telpiskās attīstības perspektīvā Viesītes pilsēta noteikta kā novada 
nozīmes attīstības centrs. (2.attēls). 

2. attēls. Nacionālas, reģionālas un novada nozīmes attīstības centri Zemgales plānošanas reģionā1 

Mazajām pilsētām jāpilda novadu nozīmes attīstības centru loma, sniedzot apkārtējo teritoriju iedzīvotājiem 
pakalpojumus un nodrošinot darbavietas. Novadu nozīmes attīstības centriem jāiekļaujas kopējā attīstības 
centru funkcionālajā tīklā, tāpēc novadu nozīmes attīstības centros ir jākoncentrē pakalpojumi, kas nodrošina 
pievilcīgu dzīves vidi un priekšnoteikumus ekonomikas attīstībai. 

Turpmākai novadu nozīmes attīstības centru sekmīgai attīstībai ir nepieciešams nodrošināt visa veida 
infrastruktūras attīstību un tās kvalitātes uzlabošanu, pamata (izglītības, veselības, sociālo u.c.) pakalpojumu 
un kvalitatīvu mājokļu pieejamību, kultūras un brīvā laika pavadīšanas iespējas, kā arī uzņēmējdarbības 
aktivitāti, radot darba iespējas iedzīvotājiem, tostarp attīstības centram pieguļošajās lauku teritorijās. 

 

Viesītes novada teritorija telpiskās attīstības perspektīvā attēlota kā  mežiem bagāta, ainaviski vērtīga un 
kultūrvēsturiska teritorija, iekļaujas Sēlijas telpa un Saukas ezera telpa (3.attēls). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 attēls – “Zemgales plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2015-2030”, Zemgales plānošanas reģions, 2015.g. 
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3. Ainaviski vērtīgās un kultūrvēsturiskās teritorijas Zemgales plānošanas reģionā 

 

ZEMGALES PLĀNOŠANAS REĢIONA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 2015-2020  

Ņemot vērā Zemgales ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2015-2030 noteiktos ilgtermiņa stratēģiskos 
uzstādījumus izvirzītas Zemgales attīstības prioritātes vidējam termiņam: 

P1: Uzņēmējdarbībai pievilcīga vide – bāze inovācijām ilgtermiņā 
P2: Elastīga izglītība mūža garumā 
P3: Efektīva un kvalitatīva transporta sistēma un infrastruktūra reģiona ārējai un iekšējai sasniedzamībai 
P4: Vides un dabas resursu ilgtspējīga apsaimniekošana un attīstība 
P5: Efektīva pakalpojumu sistēma 
P6: Zemgales reģiona kultūrvide un identitāte 
 
Attīstības programmā noteikti katras vidēja termiņa prioritātes rīcības virzieni, sasniedzamie rezultāti un 
rādītāji. 
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2.VIESĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS TERITORIJAS 
ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANAS DOKUMENTI 

2.1. VIESĪTES NOVADA ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA  

Ilgtspējīgas attīstības stratēģija — ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteikts vietējās 
pašvaldības ilgtermiņa attīstības redzējums, mērķi, prioritātes un telpiskās attīstības perspektīva.  Apstiprināta 
ar Viesītes novada domes 06.02.2013.lēmumu. 

Saskaņā ar normatīvo aktu prasībām ilgtspējīgas attīstības stratēģijā ietilpst: 

o stratēģiskā daļa, kurā ietverts pašvaldības ilgtermiņa attīstības redzējums (vīzija), stratēģiskie mērķi, 
ilgtermiņa prioritātes un teritorijas specializācija; 

o telpiskās attīstības perspektīva, kuras ietvaros izstrādā vadlīnijas – pamatprincipus teritoriju 
plānošanai un attīstībai. 

ILGTERMIŅA ATTĪSTĪBAS REDZĒJUMS 

Vīzija - Viesītes novads 2028. gadā ir zaļākais novads Latvijā. Tā ir zaļākā un veselīgākā Latvijas dzīves vieta, kurā 
bagātība tiek radīta, gudri apsaimniekojot tās dabas resursus un Sēlijas kultūrvēsturisko mantojumu. 

Stratēģiskie mērķi 

Stratēģiskais mērķis 1: Mazināt iedzīvotāju skaita sarukšanu un tā riskus uz novada nākotnes attīstības iespējām 

Stratēģiskais mērķis 2: Uzlabot iedzīvotāju dzīves kvalitāti 

Stratēģiskais mērķis 3: Attīstīt uzņēmējdarbību 

Stratēģiskais mērķis 4: Saglabāt un popularizēt Sēlijas kultūrvēsturisko mantojumu 

TELPISKĀS ATTĪSTĪBAS PERSPEKTĪVA 

Apdzīvojuma struktūrā Viesītes pilsēta noteikta kā novada nozīmes centrs, vietējas nozīmes centri – Lone, 
Sauka, Klauce, Cīruļi, Elkšņi, Apserde. 

Viesītes pilsētas un Jēkabpils pilsētas, kā arī Viesītes pilsētas un vietējās nozīmes attīstības centru sadarbība 
pakalpojumu papildinātības jomā noteikts kā būtisks priekšnoteikums gan novada iedzīvotāju dzīves kvalitātes 
celšanai, gan novada ilgtspējīgai turpmākai attīstībai. Uzsvērta labas vietējo ceļu infrastruktūras 
nepieciešamība minētā mērķa sasniegšanai. 

Viesītes novads attīstību saista ne tikai ar uzlabotu telpisko attīstību, bet arī ar četru teritoriju grupu – 
mežsaimniecības, lauksaimniecības, rekreācijas un rūpniecības (industriālo zonu) attīstību. 

Mežsaimniecības teritorijās ir būtiski nodrošināt ilgtspējīgu mežu apsaimniekošanu, saglabājot meža 
ekoloģiskās, ekonomiskās un sociālās funkcijas. 

Pašvaldība atbalsta lauksaimniecības zemju konsolidāciju lauksaimniecības attīstītībai nozīmīgā areālā, kā arī 
tradicionālās lauksaimniecības, bioloģiskās lauksaimniecības, dīķsaimniecības un tūrisma attīstību vērtīgās 
dabas ainavas teritorijās. Lauksaimniecības zemju lietošanas mērķiem ir jābūt saskaņotiem ar vides, lauku 
apvidu ainavu, dabas resursu, augsnes un sugu daudzveidības aizsardzību un uzlabošanu.  

Rekreācijas zonas ir būtiskas teritorijas tūrisma vajadzībām un viensētu apbūvei, jo īpaši attīstot Viesītes novadu 
kā pievilcīgu otrā mājokļa vietu. Šajās teritorijās, kuras, galvenokārt, veidojas ap ūdens teritorijām, ir būtiski 
nodrošināt publisko upju un ezeru pieejamību atpūtas un tūrisma mērķiem. 

Industriālās zonas ir teritorijas, kurās atbalstāma rūpnieciskā darbība. Industriālās teritorijas būtu veidojamas 
ap attīstības centriem: Viesītes pilsētu, Lones, Saukas, Elkšņu, Apserdes, Klauces un Cīruļu ciemiem un to 
tuvumā esošajām teritorijām. 
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4. attēls. Viesītes novada telpiskā struktūra2 

 

 

2.2. VIESĪTES NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 2014.-2020. GADAM. 

Viesītes novada pašvaldības attīstības programma ir vidēja termiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments 
(2014.-2020.g.), kurā noteiktas vidēja termiņa prioritātes un pasākumu kopums pašvaldības attīstības 
stratēģijā izvirzīto ilgtermiņa stratēģisko uzstādījumu īstenošanai. Attīstības programma apstiprināta ar 
Viesītes novada domes 19.03.2014.lēmumu. 

Attīstības programmā ietilpst: 

1) stratēģiskā daļa, kurā ietvertas vidēja termiņa prioritātes un rīcības virzieni (pasākumu kopums); 
2) rīcības plāns un investīciju plāns, kurus izstrādā ne mazāk kā triju gadu periodam; 
3) attīstības programmas īstenošanas uzraudzības un novērtēšanas kārtība, kurā noteikti rezultatīvie rādītāji 

un uzraudzības pārskata sniegšanas biežums un saturs. 

Attīstības programmā ietvertas Viesītes novada attīstības ilgtermiņa stratēģijas mērķi un ilgtermiņa attīstības 
prioritātes, kas saskan ar ilgtspējīgas attīstības stratēģijā noteiktajām. 

Attīstības programma nosaka vidēja termiņa prioritātes programmas darbības periodam, rīcības virzienus un 
uzdevumus. Vidēja termiņa prioritātes: 

• VP1: Sezonas iedzīvotāju piesaiste 

• VP2: Gudras novada pārvaldes veidošana 

• VP3: Publiskās infrastruktūras un pakalpojumu attīstība 

                                                             
2 attēls- Viesītes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija, Viesītes novada pašvaldība, 2013.g 
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• VP4: Gudra pārvalde pār resursiem 

• VP5: Atbalsts zaļai uzņēmējdarbībai 

• VP6: Viesītes kā Sēlijas reģionālā tūrisma centra attīstība 

Attīstības programmas Rīcības plāns nosaka rīcības virzienus un risināmos uzdevumus, sasniedzamos rezultātus 
un mērķu rezultatīvos rādītājus. Investīciju plāns ir rīcības plāna sastāvdaļa, kurā ietvertas plānotās novada 
investīcijas vismaz turpmākajiem trim gadiem. 

 

2.3.VIESĪTES PILSĒTAS AR LAUKU TERITORIJU TERITORIJAS PLĀNOJUMS 2006.-2018. 

Viesītes pilsētas ar lauku teritoriju teritorijas plānojums 2006.-2018. gadam3 apstiprināts 2006.gadā un 
pārapstiprināts 27.08.2009. pēc novada izveides. 

Plānojumā uzsvērta Viesītes pilsētai raksturīgā ekstensīvā apbūve un pilsētas ainaviskā pievilcība, ko nosaka 
apkārtnes paugurainais reljefs, ezers, labi sazarots ielu tīkls.  Pilsētas vēsturiskais centrs, kas ietver kvartālus 
ap Amatnieku, Raiņa un Brīvības ielām, ir saglabājies arhitektoniski viendabīgs – tajā nav sastopama padomju 
laika paneļu tipa mājas. Teritorijas plānojums šeit paredzēja dzīvojamās apbūves teritorijas (2-3 stāvi), ar 
iespēju namu pirmajos stāvos izvietot veikalus un citus nelielus komercpakalpojumu objektus un sabiedriskas 
iestādes. 

Daudzdzīvokļu māju apbūve kompakti izvietota pilsētas DA daļā ap Sporta un Smilšu ielām. Jauna daudzstāvu 
dzīvojamā apbūve Viesītes pilsētā netika paredzēta. Plānojumā konstatēts, ka pilsētas teritorijā ir pietiekami 
daudz privāto māju celtniecībai piemērotu brīvu teritoriju. Taču, lai šīs teritorijas apgūtu, nepieciešams veidot 
jaunas ielas - teritorijā starp Biržu un P.Stradiņa ielām, Bērzu un Raiņa ielām. 

Ražošanas, noliktavu un pakalpojumu sektora attīstībai tika izvēlētas teritorijas DR daļā ap Meža, Bērzu un 
Brodeles ielām. Brodeles iela perspektīvā tika paredzēta kravu autotransporta plūsmas novirzīšanai.  

Teritorijas reljefs rada lielisku iespēju paslēpt tehniskās, komunālās un ražošanas objektus, tiem nav jābūt 
saredzamiem no ceļa P–75 – gar ceļu saglabājama apstādījumu un koku josla. 

Teritorijas „zaļo karkasu” veido Viesītes pilsētas ezers, teritorijas gar Peldu ielu (labiekārtota atpūtas vieta, 
iespējams izveidot dīķi, parkveida apstādījumus), Kaļķu ielu (perspektīvas teritorijas sporta aktivitāšu objektu 
izvietošanai), teritorijas gar Meža ielu tika paredzētas galvenokārt zaļo apstādījumu teritoriju saglabāšanai, kā 
arī perspektīvā – pie arodvidusskolas – ar sportu saistītu labiekārtojuma objektu izbūvei. Pārējās dabas 
pamatnes teritorijas paredzēts saglabāt brīvas no apbūves.  

Teritorijas plānojums perspektīvā neparedzēja saglabāt mazdārziņu un sakņu dārzu teritorijas, taču līdz jaunas 
apbūves uzsākšanai, zemju īpašnieki var turpināt apsaimniekot brīvās platības. Kapitālā apbūve šajās teritorijās 
tika paredzēta saskaņā ar plānoto zonējumu un apbūves noteikumiem. 

Teritorijas plānojuma grafiskajā daļā attēlots funkcionālais zonējums un teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumos noteikti katras zonas izmantošanas noteikumi. 

1) Mazstāvu apbūves teritorijas (DzM) -  zemesgabali, kur primārais zemes izmantošanas veids ir 
savrupmāja (vienas ģimenes vai divu ģimeņu dzīvojamo māju), bet sekundārais – citas šajā teritorijā 
atļautās izmantošanas. Noteiktas Viesītes pilsētā. 

2) Dabas pamatnes teritorijas - atsevišķi ir nodalīti meži, pļavas, purvi, parki, virszemes ūdeņu teritorijas. 
Viesītes pilsētā šo teritoriju izmantošanas mērķis ir rekreācija, pilsētas apstādījumu un zaļās zonas, 
pļavas un krūmāji, Viesītes pilsētas ezera apkārtne. Apbūve šajās teritorijās pieļaujama atļautās 
izmantošanas un atpūtas teritoriju labiekārtošanai.  

3) Meliorētās lauksaimniecības teritorijas (LM) - izdalītas ar mērķi saglabāt vērtīgākos lauksaimniecības 
zemju resursus, teritorijai raksturīgo ainavu un veicinātu daudzfunkcionālas lauksaimniecības attīstību. 
Zemes izmantošanas mērķis – zemkopības un lopkopības produkcijas ražošana. 

                                                             
3 izstrādātājs SIA “Reģionālie projekti”, 2006.g. 
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4) Pārējās lauksaimniecības zemes (L, Lpl) - lauksaimnieciskās ražošanas teritorijas izdalītas atbilstoši 
esošajai situācijai, ar mērķi saglabāt teritorijai raksturīgo ainavu, veicinātu lauksaimniecības 
produkcijas ražošanu.  

5) Mazdārziņu teritorijas (LM) – zemes vienības, kur galvenais zemes izmantošanas veids ir izveidojušies 
iedzīvotāju mazdārziņi (ģimenes dārziņi), bez kapitālas apbūves tiesībām. Vienlaicīgi šīs ir tālākas 
attīstības rezerves teritorijas.  

6) Daudzdzīvokļu dzīvojamā teritorija (DzD)nozīmē zemesgabalu, kur primārais zemes izmantošanas 
veids ir dzīvojamā apbūve galvenokārt ar vairākstāvu (3 stāvi un vairāk) un daudzstāvu namiem,  
Plānojumā nav paredzēta jaunu šāda tipa ēku būvniecība. Šīs teritorijas ir apbūvētas ar daudzstāvu - 
daudzdzīvokļu dzīvojamām ēkām. 

7) Jauktas darījumu un dzīvojamās apbūves teritorijas (JDzD) nozīmē zemesgabalu, kur primārais zemes, 
ēkas, būves vai tās daļas galvenais izmantošanas veids ir savrupmājas, darījumu iestādes, tirdzniecības 
un/vai pakalpojumu objekti. Viesītes pilsētai vēsturiski ir izveidojusies situācija, ka pilsētas centrālajā 
daļā divstāvu dzīvojamo ēku pirmajos stāvos ir bijuši izvietoti veikali. Plānojums paredz arī jaunas JDzD 
teritorijas pie pilsētas robežas un pilsētas centrālajā daļā. 

5. attēls Viesītes pilsētas ar lauku teritoriju teritorijas plānojuma grafiskās daļas kartes fragments4 

 

8) Jauktas darījumu un dzīvojamās apbūves teritorijas (JDzD) nozīmē zemesgabalu, kur primārais zemes, 
ēkas, būves vai tās daļas galvenais izmantošanas veids ir savrupmājas, darījumu iestādes, tirdzniecības 
un/vai pakalpojumu objekti. Viesītes pilsētai vēsturiski ir izveidojusies situācija, ka pilsētas centrālajā 
daļā divstāvu dzīvojamo ēku pirmajos stāvos ir bijuši izvietoti veikali. Plānojums paredz arī jaunas JDzD 
teritorijas pie pilsētas robežas un pilsētas centrālajā daļā. 

9) Sabiedrisko iestāžu teritorija (S) nozīmē zemesgabalu, kur primārā zemes un  būves izmantošana kalpo 
sabiedriskiem vai sociāliem nolūkiem un ietver arī valsts un pašvaldības, reliģijas, izglītības, kultūras, 
zinātnes, ārstniecības, sociālās aprūpes vai citas līdzīgas nekomerciālas iestādes. Pie Viesītes 
vidusskolas paredzēta sporta zāles izbūve (S1). 

                                                             
4 izstrādātājs SIA “Reģionālie projekti”, 2006.g. 
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10) Darījumu iestāžu teritorijas (D) nozīmē teritoriju, kurā galvenais zemes un būvju izmantošanas veids ir 
darījumu komerciāla rakstura darījuma iestādes. Pieļaujama vieglās rūpniecības uzņēmumu ar 
nebūtisku piesārņojumu izvietošana, ja to pamato ar detālplānojumu. 

11) Ražošanas teritorijas (R, Rk, Rt) nozīmē zemesgabalu, kur primārais zemes vai būves izmantošanas 
veids ir ražošanas objekti, darbnīcas, noliktavas, vairumtirdzniecības iestādes, transporta uzņēmumi, 
kam ir uzstādītas īpašas prasības, vai noteiktas aizsargzonas. Rk apzīmē derīgi izrakteņu ieguves 
teritoriju, Rt - iekultivējamās teritorijas, kurām pēc teritorijas pilnīgas sakopšanas nosaka jaunu 
izmantošanas mērķi. 

12) Jauktas ražošanas un darījumu teritorijas (JRD) - galvenais izmantošanas veids ir ekoloģiski tīra 
ražošana, kā arī dažāda rakstura darījumu iestādes. Atsevišķos gadījumos pieļaujama dzīvojamās 
apbūves izvietošana, ja to pamato ar detālplānojumu. 

13) Komunālās un tehniskās apbūves teritorija (T, Tk) - galvenais izmantošanas veids ir  
inženierkomunikāciju objekti, kā arī transporta un noliktavu uzņēmumi un iestādes. Dzīvojamā apbūve 
šajā teritorijā nav pieļaujama. Kapsētu (Tk) teritorijas izdalītas atsevišķi. 

14) Līnijbūvju apbūves teritoriju (TL) primārais izmantošanas veids ir koplietošanas transporta 
infrastruktūras teritorijas  - ielu un ceļu tīkls, laukumi un inženiertehniskās apgādes tīkli un ar tiem 
saistītās būves. 

15) Rekreācijas teritorijas (A) nozīmē sabiedrībai brīvi pieejamas teritorijas, kuru izmantošana saistīta ar 
rekreāciju, sportu, tūrismu vai kvalitatīvas dabas vides nodrošināšanu, un ietver ar rekreāciju saistītās 
ēkas un būves. 

 

2.4.ELKŠŅU PAGASTA TERITORIJAS PLĀNOJUMS 2009.-2021. 

Elkšņu pagasta teritorijas plānojums 2009.-2021.gadam5 apstiprināts 2009.gadā un pārapstiprināts 
27.08.2009. pēc novada izveides. 

Plānojums nosaka ciema robežas diviem ciemam – Elkšņi un Klauce. 

Grafiskās daļas kartēs noteiktas funkcionālās zonas : 

1)  Savrupmāju apbūves teritorijas /DzS/ - nozīmē zemes gabalus, kur primārais zemes 
izmantošanas veids ir brīvstāvošu vienģimenes vai divģimenu dzīvojamo māju apbūve, bet sekundārais 
- cita atļautā izmantošana. 

2)  Daudzdzīvokļu apbūves teritorijas /DzD/ - nozīmē zemes gabalus, kuru primārais zemes 
izmantošanas veids ir daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apbūve, bet  sekundārais - cita atļautā 
izmantošana. 

3)  Lauku apbūves teritorijas /DzL/ - Lauku tipa dzīvojamās apbūves teritorijas nozīmē zemes 
vienības, kur galvenais zemes izmantošanas veids ir savrupmāja ar piemājas saimniecību ar augstāku 
apbūves intensitāti kā viensētu izvietojums lauksaimniecības zemēs, lielāku brīvo (zaļo) zonu, 
maksimāli saglabājot kokus, zemsedzi, upes vai ezera ekosistēmu un dabisko reljefu un, kur tas 
iespējams, - kompakti (māju grupās) izbūvējot inženierkomunikācijas. 

4)  Sabiedrisko objektu apbūves teritorijas /PS/ - nozīmē zemes gabalus, kur primārais zemes, 
ēkas un citas būves izmantošanas veids kalpo sabiedriskiem vai sociāliem nolūkiem, kā arī ietver valsts 
un pašvaldības, reliģijas, kultūras, zinātnes, ārstniecības, sociālās aprūpes vai citu līdzīgu nekomerciālu 
iestāžu izvietošanu, bet sekundārais - cita atļautā izmantošana. 

1)  Komerciestāžu apbūves teritorijas /PK/ - nozīmē zemes gabalus, kur galvenais zemes, ēkas vai 
citas būves vai tās daļas izmantošanas veids ir darījumu (komerciāla rakstura) iestādes: bankas, biroji, 

                                                             
5 izstrādātājs SIA "Metrum", 2009.g. 
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kantori viesnīcas, tirdzniecības un/vai pakalpojumu iestādes, kongresu, konferenču, izklaides un 
atpūtas iestādes, kā arī citu komerciāla rakstura iestāžu izvietošana. 

2)  Ražošanas objektu un noliktavu apbūves teritorijas /RR/ - nozīmē zemes gabalus, kur 
primārais zemes, ēkas un citas būves vai tās daļas izmantošanas veids ir ražošanas, komunālais vai 
noliktavu uzņēmums un iestāde, kam ir noteiktas sanitārās vai citas aizsargjoslas, vai īpašas prasības 
kravu transportam, bet sekundārais - cita atļautā izmantošana. 

3) Derīgo izrakteņu atradnes – nozīmē teritoriju, kurā ir konstatēta derīgo izrakteņu atradne – dabisks 
derīgo izrakteņu sakopojums, kuru daudzums, kvalitāte un ieguves apstākļi ir izvērtēti un kuru 
praktiska izmantošana ir iespējama, kā arī tiek veikta derīgo izrakteņu ieguve – darbu komplekss derīgo 
izrakteņu iegūšanai atradnē. 

4) Satiksmes infrastruktūras teritorijas /TS/ - nozīmē zemes gabalus un teritorijas, kur primārais zemes 
izmantošanas veids ir valsts un pašvaldības (arī iestāžu, uzņēmumu un iedzīvotāju) kopējas 
izmantošanas transporta būves - ielas laukumi, veloceliņi, u.tml., bet sekundārais - cita atļautā 
izmantošana. 

5) Tehnisko objektu apbūves teritorijas /TI/- nozīmē zemes gabalus, kuru galvenais 
izmantošanas veids ir inženiertehniskās apgādes objektu izvietošana, bet palīgizmantošana - cita 
atļautā izmantošana. 

6. attēls. Elkšņu pagasta teritorijas plānojuma grafiskās daļas kartes fragments6 

 

6)  Lauksaimniecības zemes /LZ/ - nozīmē teritoriju, kurā galvenais zemes izmantošanas veids ir 
lauksaimnieciskās produkcijas ražošana (tīrumi, pļavas, dārzi) un kurās izvieto zemnieku sētu apbūvi 
(viensētas), kur katra no tām izmantojama vienīgi kā vienas vai vairāku kopā dzīvojošu ģimeņu mājoklis. 
Lauksaimniecības zemes atļauts transformēt par apbūves zemi dzīvojamās, darījumu, 
mazumtirdzniecības, pakalpojumu un ražošanas objektu apbūves nolūkos, ja tas nav pretrunā ar citām 

                                                             
6 izstrādātājs SIA "Metrum", 2009.g. 
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Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu prasībām. Pieļaujams izvietot tikai tādus ražošanas 
objektus, kuru ietekme uz vidi ir nenozīmīga. 

7)  Mežu teritorijas /M/, Valsts meži /Mv/, Privāti meži /Mp/ - ir teritorijas, kur primārais ir 
publisko meža teritoriju izmantošana atpūtai, veselības uzlabošanai. Ar kokaudzi apaugušām zemes 
platībām ciemu administratīvajās robežās galvenā funkcija ir vides kvalitātes nodrošināšana. Izdalītas 
valsts mežu teritorijas, kas lielāki vienoti masīvi, strukturāli stabilākas un nemainīgas teritorijas, un 
privātie meži, kas ir ekoloģiski nozīmīgi ainavā un kurus raksturo sīkāk sadalītas un telpiski mainīgākas 
struktūras. 

8)  Ūdeņu teritorijas /Ū/ - sabiedrībai pieejamas ūdensobjektu teritorijas, kas ietver dabīgas vai 
mākslīgas ūdenstilpes (ezerus, dīķus u.c.) un ūdens teces (upes, strautus u.c.), kuru izmantošana 
saistīta ar ūdenssaimniecību, rekreāciju, virszemes ūdeņu noteci un uzkrāšanos, kā arī ekosistēmas 
uzturēšanu. 

9)  Kapsētu teritorijas /K/ - teritorija mirušo apbedīšanai un ar to saistītās būves. 

10)  Labiekārtotu apstādījumu teritorijas /DA/ - mežaparki, parki, skvēri, apzaļumoti laukumi, un 
citas apstādījumu teritorijas, kuras tiek koptas un apsaimniekotas. 

 

2.5.RITES PAGASTA TERITORIJAS PLĀNOJUMS 2008.-2020. 

Rites pagasta teritorijas plānojums 2008.-2020.gadam7 apstiprināts 2008.gadā un pārapstiprināts 27.08.2009. 
pēc novada izveides. 

Plānojums nosaka ciema robežas diviem ciemam – Elkšņi un Klauce. 

Teritorijas plānojumā noteiktas funkcionālās zonas : 

1) Lauksaimniecībā izmantojamās zemes - teritorija, kur galvenais zemes un būvju izmantošanas 
veids ir augkopība, dārzeņkopība, dārzkopība, lopkopība un ar to saistītie pakalpojumi un funkcionālo 
ēku apbūve. Minimālā jaunveidojamas zemes vienības platība – 2 ha. 

2)  Mežsaimniecības teritorijas – teritorija, kur galvenais zemes un būvju izmantošanas veids ir 
mežsaimniecība, kā arī kokmateriālu sagatavošana un ar to saistītie pakalpojumi. Minimālā 
jaunveidojamas zemes vienības platība – 2 ha. 

3) Ūdenssaimniecības teritorijas - izmantošana, kas saistīta ar rekreāciju un virszemes ūdeņu 
noteci, kā arī būves, kas saistītas ar ūdens baseina izmantošanu un uzturēšanu. Teritorija ietver dabīgus 
vai mākslīgus ezerus, dīķus, upes, strautus un ūdens notekas. 

4) Karjeru teritorijas -  

5) Savrupmāju dzīvojamās apbūves teritorijas - teritorija, kurā galvenais zemes un būvju 
izmantošanas veids ir savrupmāju, dvīņu māju, mazstāvu daudzdzīvokļu namu un rindu māju 
dzīvojamā apbūve. 

6) Mazstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apbūves teritorijas - teritorija, kurā galvenais 
izmantošanas veids ir daudzdzīvokļu dzīvojamo māju. 

                                                             
7 izstrādātājs SIA “Livland” un Rites pagasta pašvaldība, 2008.g. 
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7) Komercapbūves teritorijas - teritorija, kur galvenais zemes un būvju izmantošanas veids ir 
komercdarbībai paredzētu objektu izvietošana. Pieļaujama vieglās rūpniecības uzņēmuma, kas rada 
tikai nebūtisku piesārņojumu, izvietošana, ja to pamato ar detālplānojumu. 

8) Sabiedriskās apbūves teritorijas - teritorija, kur galvenais zemes un būvju izmantošanas veids 
kalpo sabiedriskajiem vai sociālajiem nolūkiem un ietver valsts, pašvaldības, reliģisku, izglītības, 
labklājības, labdarības vai citu līdzīgu nekomerciālu izmantošanu. 

9) Ražošanas un saimnieciskās apbūves teritorijas - izmantošana, kur ēku galvenais lietošanas 
veids ir rūpnieciskās ražošanas ēku apbūve un ar tām saistīto palīgēku apbūves teritorijas. 

10) Līnijbūvju teritorijas - teritorijas, kur galvenais zemes un būvju izmantošanas veids ir autotransporta, 
gājēju un velosipēdistu satiksme, kā arī maģistrālo inženierkomunikāciju izvietošana. 

11) Kapsētu teritorijas -  galvenā izmantošana paredzēta kapsētas teritorijas un ar tām saistāmām 
būvēm, kapliču un krematoriju ēku apbūves teritorijas 

7. attēls. Rites pagasta teritorijas plānojuma grafiskās daļas kartes fragments8 

 
2.6. SAUKAS PAGASTA TERITORIJAS PLĀNOJUMS 2008.-2020. 

Saukas pagasta teritorijas plānojums 2008.-2020.gadam9 apstiprināts 2008.gadā un pārapstiprināts 
27.08.2009. pēc novada izveides. 

Plānojums nosaka ciema robežas diviem ciemam – Lone un Sauka. 

Teritorijas plānojumā noteiktas funkcionālās zonas : 

1) Individuālās apbūves teritorija - nozīmē izmantošanu, kas ietver brīvstāvošu vienas ģimenes 
(mājsaimniecības) vai divu ģimeņu (mājsaimniecību) dzīvojamo māju. 

                                                             
8 izstrādātājs SIA “Livland” un Rites pagasta pašvaldība, 2008.g. 
9 izstrādātājs Saukas pagasta pašvaldība, 2008, 2008.g. 
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2) Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apbūve – primārais zemes izmantošanas mērķis ir dzīvojamā apbūve ar 
vairākstāvu daudzdzīvokļu (vairāk kā 2-dzīvokļu) namiem. Netiek plānotas jaunas daudzdzīvokļu 
dzīvojamo māju apbūves teritorijas, tiek paredzēta vienīgi esošo teritoriju labiekārtošana.  

3) Sabiedriskā apbūve – teritorija, kur galvenais izmantošanas veids ir sabiedriskās (publiskās) iestādes. 

4) Sabiedriskā un ražošanas apbūve – teritorija, kur galvenais zemes un būvju izmantošanas veids ir 
sabiedriskās (publiskās) iestādes un ražošanas apbūve. 

5) Sabiedrisko un darījumu iestāžu apbūve – teritorija, kur galvenais zemes un būvju izmantošanas veids 
ir darījumu un sabiedriskās (publiskās) iestādes, mazumtirdzniecības un pakalpojumu objekti un 
dzīvojamā apbūve. 

6) Ražošanas un saimnieciskās apbūves teritorija – teritorija, kurā galvenais zemes un būvju 
izmantošanas veids ir ražošana, kā arī dažāda rakstura darījumu iestādes. 

7) Lauksaimniecības teritorijas – nozīmē teritoriju, kur galvenais zemes un būvju izmantošanas veids ir 
augkopība, dārzeņkopība, dārzkopība, lopkopība un ar to saistītie pakalpojumi, kā arī medniecība, un 
ietver lielsaimniecību, zemnieku saimniecību – viensētu un mazsaimniecību teritorijas. 

8) Inženierinfrastruktūras teritorija – teritorija, kur galvenais zemes un būvju izmantošanas veids ir 
autotransporta, gājēju un velosipēdistu satiksme, kā arī maģistrālo inženiertehniskās apgādes tīklu un 
objektu izvietošana. 

9) Mežsaimniecības teritorijas – izmantošanu, kas ietver mežsaimniecību, kokmateriālu sagatavošanu un 
ar to saistītos pakalpojumus. 

10) Derīgo izrakteņu ieguves teritorijas – ietver derīgo izrakteņu ieguves vietas. 

11) Kapsētu teritorijas – ietver kapsētu teritorijas. 

12) Ūdensteču un ūdenstilpju teritorijas – publikai pieejamas teritorijas, kas ietver dabīgas vai mākslīgas 
ūdensteces un ūdenstilpes 

8. attēls. Saukas  pagasta teritorijas plānojuma grafiskās daļas kartes fragments10 

 

 

                                                             
10 izstrādātājs Saukas pagasta pašvaldība, 2008.g. 
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3.TERITORIJAS PLĀNOJUMA RISINĀJUMU APRAKSTS 

3.1.TERITORIJAS PLĀNOJUMA IZSTRĀDES MĒRĶIS UN UZDEVUMI  

Teritorijas plānojuma izstrādes mērķis un uzdevumi noteikti darba uzdevumā, kas apstiprināts ar Viesītes 
novada domes 12.04.2017. lēmumu (protokols Nr.21 (p.6). 

Teritorijas plānojuma mērķis ir paaugstināt dzīves vides kvalitāti, ilgtspējīgi, efektīvi un racionāli izmantot 
novada teritoriju un tās resursus, kā arī mērķtiecīgi un līdzsvaroti attīstīt ekonomiku, izvērtējot novada 
teritorijas attīstībai esošo potenciālu un nosakot tā izmantošanai nepieciešamās prasības un 
ierobežojumus, radīt labvēlīgus apstākļus uzņēmējdarbības attīstībai un investīciju piesaistei, radīt 
priekšnoteikumus vides kvalitātes nodrošināšanai, rūpniecisko un vides risku novēršanai, veicināt 
pakalpojumu pieejamību un optimālu transporta sistēmas funkcionēšanu, saglabāt dabas un kultūras 
mantojumu, ainavas un bioloģisko daudzveidību, kā arī paaugstināt kultūrainavas un apdzīvoto vietu 
kvalitāti. 

Teritorijas plānojuma izstrādes uzdevumi: 

o Izstrādāt teritorijas plānojumu atbilstoši 14.10.2014. MK noteikumiem Nr. 628 "Noteikumi par 
pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem". 

o Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus (TIAN) sagatavot, ievērojot normatīvajos 
dokumentos noteikto, un TAPIS sistēmas struktūras, strukturējot TIAN tā, lai visi noteikumi par 
katru izmantošanas un apbūves veidu būtu atrodami vienā sadaļā. 

o Izvērtēt Viesītes novada teritorijas plānojuma atbilstību 30.04.2013. MK noteikumiem Nr.240 
„Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi" un citiem spēkā 
esošajiem normatīvajiem aktiem. 

o Analizēt esošo zemes lietojuma struktūru un apbūves teritorijas, ņemot vērā ierobežojumus, ko 
teritoriju attīstībai nosaka nelabvēlīgi inženierģeoloģiskie apstākļi, teritoriju applūšanas risks, 
aizsargājamie dabas objekti, lauksaimnieciskās un mežsaimnieciskās teritorijas, aizsargjoslas, kā 
arī teritoriju sasniedzamība un apgādes iespējas ar inženierkomunikācijām. 

o Teritorijas plānojumā paredzēt funkcionālās zonas saskaņā ar 30.04.2013.MK noteikumiem Nr. 
240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi". 

o Izvērtēt apdzīvojuma struktūras attīstību (izvērtējot esošo un potenciālo pieprasījumu pēc 
jauniem mājokļiem un pamatojot ar iedzīvotāju skaita prognozi) un precizēt Viesītes pilsētas un 
ciemu robežas, ja nepieciešams. 

o Izvērtēt pašvaldībai piederošo teritoriju plānoto izmantošanu un to atbilstību pašvaldību 
funkciju veikšanai un ilgtermiņa attīstības mērķu sasniegšanai. Norādīt teritorijas, kas 
nepieciešamas pašvaldības funkciju realizēšanai. 

o Plānot vienotu un savstarpēji saistītu transporta sistēmu, pilsētās un ciemos attēlot esošo un 
plānoto ielu un ceļu tīklu (atbilstoši izstrādes mēroga precizitātei), noteikt ielu kategorijas un 
galvenās prasības to tehniskajiem parametriem, precizēt un attēlot ainavisko ceļu posmus. 

o Sadarbībā ar Viesītes novada pašvaldību, definēt un noteikt vidi degradējošos objektus un 
prasības to uzturēšanai un sakārtošanai. 

o Izvirzīt nosacījumus alternatīvo energoapgādes objektu izvietošanai novada teritorijā. 

o Izvirzīt nosacījumus derīgo izrakteņu ieguvei novada teritorijā. 

o Noteikt un grafiski attēlot aizsargjoslas atbilstoši Aizsargjoslu likumam. 

o Apzināt un izvērtēt Strūves ģeodēziskā loka punktu vērtību un tā kultūrvēsturisko nozīmi Viesītes 
novada teritorijā. 
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o Izvērtēt, kurām teritorijām izstrādājami lokālplānojumi, detālplānojumi un tematiskie 
plānojumi. 

 

3.2. APDZĪVOJUMA STRUKTŪRA UN CIEMU ROBEŽU IZMAIŅAS 

No novada apdzīvotajām vietām teritorijas plānojumā robežas noteiktas Viesītes pilsētai un ciemiem– Lone, 
Elkšņi, Cīruļi, Klauce un Sauka. 

9. attēls. Viesītes novada apdzīvojuma struktūra 
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VIESĪTE  

Pilsētas robežas nav grozītas, saglabātas spēkā esošajā teritorijas plānojumā noteiktajā apjomā. 

10. attēls. Viesītes pilsētas robeža 
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LONE  

Lones ciema robeža grozīta, no tās izslēdzot plašas meža teritorijas un lauksaimniecībā izmantojamās 
zemes centrālajā daļā, kas ietilpst dabas parka “Sauka” ainavu aizsardzības zonā.  

11. attēls. Lones ciema robeža 
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SAUKA 

No Saukas ciema robežām izslēgtas meža zemes ūdenskrātuves ziemeļu daļā. 

12. attēls. Saukas ciema robeža 
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KLAUCE  

No ciema robežām izslēgtas meža un lauksaimniecībā izmantojamas zemes centrālajā daļā. Ciemam kā 
perspektīva apbūves teritorija pievienota zemes vienība austrumu malā. 

13. attēls.  Klauces ciema robeža 
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ELKŠŅI  

No ciema robežām izslēgtas meža un lauksaimniecībā izmantojamas zemes dienvidu galā un plašas teritorijas 
ziemeļaustrumu daļā. 

14. attēls.  Elkšņu ciema robeža 
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CĪRUĻI  

Ciema robeža nav grozīta, saglabāta spēkā esošajā teritorijas plānojumā noteiktajā apjomā. 

15. attēls.  Ciema Cīruļi robeža 
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3.3.FUNKCIONĀLAIS ZONĒJUMS 

Teritorijas plānošanā, nosakot atļauto izmantošanu, ar zonējuma palīdzību tiek parādītas un reizē nodalītas 
konkrētās teritorijas dažādu vietu atšķirīgās funkcijas, strukturālās un arī vizuālās pazīmes jeb dažādās 
izmantošanas. 

Funkcionālā zonējuma izstrāde ir viens no teritorijas plānošanas galvenajiem mērķiem. Teritorijas 
izmantošanas veidu (funkcionālo zonu) iedalījums tiek veidots, balstoties uz atšķirīgu izmantošanas veidu 
galveno grupu noteikšanu, tai pašā laikā katras funkcionālās zonas telpiskās struktūras elementu vienojošās 
pazīmes ir to funkcija, telpiskais risinājums un novietojums. 

Vienotu funkcionālo zonu iedalījumu, kas jāizmanto, izstrādājot teritorijas plānojumus, to grozījumus un 
lokālplānojumus nosaka 30.04.2013. MK noteikumi Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un 
apbūves noteikumi”. 

Ar Teritorijas plānojumu noteiktais funkcionālais zonējums balstīts uz principiem: 

1) zonējuma klasifikācija veidota saskaņā ar 30.04.2013. MK noteikumos Nr.240 „Vispārīgie teritorijas 
plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” noteikto vienoto funkcionālo zonu iedalījumu; 

2) funkcionālo zonu klasifikācija izveidota ar mērķi identificēt galvenās izmantošanas grupas, nosakot pēc 
iespējas mazāku to skaitu; 

3) nosakot vienotas funkcionālās zonas, iespēju robežās apvienotas spēkā esošajos teritorijas plānojumos 
noteiktās zonas ar līdzīgiem izmantošanas un apbūves noteikumiem; 

4) ievērojot pēctecības principu, iespēju robežās maksimāli saglabāts spēkā esošais regulējums attiecībā 
uz teritorijas izmantošanu un apbūvi, nesašaurinot izmantošanas iespējas. 

 

Katra konkrētā teritorija ir savdabīga, tādēļ, lai klasifikācija neradītu tikai ierobežojumus, vairākās 
funkcionālajās zonās izdalītas apakšzonas ar atšķirīgiem izmantošanas noteikumiem, apzīmējot tās ar 
funkcionālā zonējuma indeksu (burtu un ciparu kombināciju, skatīt 1.tabulu). Funkcionālais zonējums attēlots 
Grafiskās daļas kartēs.  

Detalizētu katras funkcionālās zonas atļauto izmantošanu - jaunveidojamo zemes vienību minimālās platības, 
un apbūves parametrus - maksimālo apbūves blīvumu, maksimālo intensitāti, minimālo brīvo teritoriju, atļauto 
stāvu skaitu un maksimālo atļauto būvju augstumu skatīt Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos.  

4 SPĒKĀ ESOŠI 
PLĀNOJUMI

„Vispārīgie teritorijas 
plānošanas, izmantošanas 

un apbūves noteikumi”

VIESĪTES NOVADA 
TERITORIJAS 
PLĀNOJUMS
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1. tabula Funkcionālais zonējums  

1.SAVRUPMĀJU APBŪVES TERITORIJAS (DzS) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu mājokļa 
funkciju savrupam dzīvesveidam, paredzot atbilstošu infrastruktūru, un kuras galvenais izmantošanas 
veids ir savrupmāju apbūve. 
 
Zona noteikta esošām teritorijām Viesītes pilsētas ziemeļu daļā P.Stradiņa, Jaunajā, Zaļajā, Kalna, 
Lejas, Robežu, Smilšu, Biržu u.c. ielās 
Lonē – dienvidu (Kalna un Upes ielas) un ziemeļu daļā atbilstoši esošai izmantošanai.  
Saukā – atbilstoši esošai izmantošanai 
Elkšņos – dienvidu daļā (apbūve Susējas un Jaunajā ielā) 

 
 
 

Galvenā izmantošana- savrupmāju 
apbūve 

Papildizmantošana: 
- publiskā apbūve un 
teritorijas izmantošana 
- publiskā ārtelpa 

Minimālā jaunveidojamas zemes 
vienības platība: 600 m2 
 

2. MAZSTĀVU DZĪVOJAMĀS APBŪVES TERITORIJA (DzM) ir funkcionālā zona ar apbūvi līdz trijiem 
stāviem, ko nosaka, lai nodrošinātu mājokļa funkciju, paredzot atbilstošu infrastruktūru  
 
Funkcionālajā zonā iekļautas plašas teritorijas Viesītes pilsētas centrālajā un dienvidu daļā atbilstoši 
esošam mazstāvu dzīvojamās apbūves izvietojumam. Zona noteikta arī šobrīd neapbūvētām zemes 
vienībām Brīvības ielā pie pilsētas rietumu robežas. 
Lonē,  Saukā, Elkšņos, Cīruļos un Klaucē  –atbilstoši esošai mazstāvu daudzdzīvokļu apbūvei. 

 
 
 
 

Galvenā izmantošana 
- savrupmāju apbūve; 
- rindu māju apbūve, ja  iespējams 
pieslēgties centralizētajai 
kanalizācijas sistēmai; 
- daudzdzīvokļu māju apbūve, ja  
iespējams pieslēgties centralizētajai 
kanalizācijas sistēmai. 

Papildizmantošana: 
- publiskā apbūve un 
teritorijas izmantošana 
- publiskā ārtelpa 

Minimālā jaunveidojamas zemes 
vienības platība:  
- vispārējā gadījumā  – 1200 m2;  
- savrupmāju apbūvei – 600 m2; 
- rindu mājas sekcijai – 300 m2; 
- daudzdzīvokļu māju apbūvei - netiek 
noteikta 

 

3.DAUDZSTĀVU DZĪVOJAMĀS APBŪVES TERITORIJA (DzD) ir funkcionālā zona ar apbūvi no četriem līdz 
pieciem stāviem, ko nosaka, lai nodrošinātu mājokļa funkciju, paredzot atbilstošu infrastruktūru. 
 
Zona noteikta esošām daudzstāvu dzīvojamās apbūves zemes vienībām Viesītē (Pavasara iela 4A un 
6). 

 
 
 
 

Galvenā izmantošana 
- daudzdzīvokļu māju apbūve; 
- rindu māju apbūve. 

Papildizmantošana: 
- publiskā apbūve un 
teritorijas izmantošana 
- publiskā ārtelpa 

Minimālā jaunveidojamas zemes 
vienības platība:  
- daudzdzīvokļu māju apbūvei – netiek 
noteikta; 
- rindu mājas sekcijai – 300 m2; 
- publiskai apbūvei -  pēc funkcionālās 
nepieciešamības 

 

4.JAUKTAS CENTRA APBŪVES TERITORIJA (JC) ir funkcionālā zona, kurā vēsturiski izveidojies plašs 
jauktas izmantošanas spektrs un, ko izmanto par pilsētas centru, kā arī apbūves teritorija, ko plānots 
attīstīt par šādu centru 
 
Funkcionālā zona noteikta teritorijai Viesītes centrālajā daļā - pilsētas vēsturiskajā centrā, kas ietver 
kvartālus ap Amatnieku, Raiņa un Brīvības ielām, kur ir saglabājies arhitektoniski viendabīga apbūve 
un esoša jaukta statusa izmantošana - dzīvojamā apbūve un pakalpojumi. 
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Galvenā izmantošana: 
- savrupmāju apbūve; 
- rindu māju apbūve; 
- daudzdzīvokļu māju apbūve; 
- publiskā apbūve un teritorijas 
izmantošana; 
- labiekārtota publiskā ārtelpa. 

Papildizmantošana: 
- vieglās rūpniecības 
uzņēmumu apbūve; 
- transporta apkalpojošā 
infrastruktūra 

Minimālā jaunveidojamas zemes 
vienības platība:  
- savrupmāju apbūvei – 600 m2 
- citām atļautajām izmantošanām - 
netiek noteikta 

 

5.PUBLISKĀS APBŪVES TERITORIJA (P) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu komerciālu vai 
nekomerciālu publiska rakstura iestāžu un objektu izvietošanu, paredzot atbilstošu infrastruktūru 
 
Zonā iekļautas fragmentāri izvietotas publiskās apbūves teritorijas  Viesītē un novada ciemos atbilstoši 
esošai izmantošanai. 

 
 
 
 

Galvenā izmantošana: 
- publiskā apbūve un teritorijas 
izmantošana; 
- labiekārtota publiskā ārtelpa. 

Papildizmantošana: 
- rindu māju apbūve; 
- daudzdzīvokļu māju 
apbūve; 

Minimālā jaunveidojamas zemes 
vienības platība – netiek noteikta 

 

6.RŪPNIECISKĀS APBŪVES TERITORIJA (R) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu rūpniecības 
uzņēmumu darbībai un attīstībai nepieciešamo teritorijas organizāciju, inženiertehnisko apgādi un 
transporta infrastruktūru 
 
Zonā iekļautas atsevišķas zemes vienības Viesītē – rietumu malā (Smilšu ielā) un rietumu daļā (Kaļķu 
iela 2 un Brīvības iela 31), atbilstoši esošajai izmantošanai. 
Lonē, Cīruļos un Elkšņos – atsevišķi objekti, kas tiek izmantoti kā rūpnieciskās apbūves teritorija. 

 

Galvenā izmantošana 

- vieglās rūpniecības uzņēmumu 
apbūve; 
- smagās rūpniecības un 
pirmapstrādes uzņēmumu 
apbūve; 
- lauksaimnieciskās ražošanas 
uzņēmumu apbūve; 
- derīgo izrakteņu ieguve; 
- atkritumu apsaimniekošanas 
un pārstrādes uzņēmumu 
apbūve. 
- inženiertehniskā infrastruktūra; 
- transporta lineārā 
infrastruktūra; 
- transporta apkalpojošā 
infrastruktūra: ēkas satiksmes 
pakalpojumu nodrošināšanai, tai 
skaitā garāžas, atsevišķi 
iekārtotas atklātās 
autostāvvietas; 
- noliktavu apbūve; 
- energoapgādes uzņēmumu 
apbūve. 

Papildizmantošana: 
- biroju ēku apbūve; 
- tirdzniecības un 
pakalpojumu objektu 
apbūve; 
- aizsardzības un drošības 
iestāžu apbūve. 

Minimālā jaunveidojamas zemes 
vienības platība - atbilstoši 
funkcionālajai nepieciešamībai 
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7. TEHNISKĀS APBŪVES TERITORIJA (TA) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu 
inženiertehniskās apgādes tīklu un objektu izbūvei, uzturēšanai, funkcionēšanai un attīstībai 
nepieciešamo teritorijas organizāciju un transporta infrastruktūru 
 
Zonā iekļautas visas esošās un plānotās maģistrālo inženierbūvju un tehniskās infrastruktūras 
teritorijas Viesītē un novada ciemos. 

 
 
 
 

Galvenā izmantošana: 
- inženiertehniskā infrastruktūra 
- transporta lineārā infrastruktūra 
- transporta apkalpojošā 
infrastruktūra 
- noliktavu apbūve 
- energoapgādes uzņēmumu 
apbūve 
- atkritumu apsaimniekošanas un 
pārstrādes uzņēmumu apbūve 

Papildizmantošana: 
- biroju ēku apbūve 
- tirdzniecības un/vai pakalpojumu 
objektu apbūve 
- aizsardzības un drošības iestāžu 
apbūve 

Minimālā jaunveidojamas zemes 
vienības platība – netiek noteikta 

 

8.TRANSPORTA INFRASTRUKTŪRAS TERITORIJA (TR) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu 
visu veidu transportlīdzekļu un gājēju satiksmei nepieciešamo infrastruktūru 
 
Zonā iekļauti valsts autoceļi un pašvaldības ceļi un ielas. 

 
 
 
 

Galvenā izmantošana: 
- inženiertehniskā infrastruktūra 
- transporta lineārā infrastruktūra 
- transporta apkalpojošā 
infrastruktūra 

Papildizmantošana: 
- biroju ēku apbūve; 
- tirdzniecības un/vai pakalpojumu 
objektu apbūve; 
- noliktavu apbūve; 

Minimālā jaunveidojamas zemes 
vienības platība – pēc funkcionālās 
nepieciešamības 

 

9.1. DABAS UN APSTĀDĪJUMU TERITORIJA (DA) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu 
rekreācijas, sporta, tūrisma, kvalitatīvas dabas un kultūrvides un līdzīgu funkciju īstenošanu dabas un 
pārveidotās dabas teritorijās, ietverot ar attiecīgo funkciju saistītas ēkas un inženierbūves. 
 
Zonējums noteikts esošām un plānotām labiekārtotām teritorijām. Viesītē ap Mazo ezeru un meža 
teritorijām (Riekstu mežs un Raiņa ielā 60) un atsevišķām zemes vienībām pilsētas centrālajā daļā 
Kaļķu un P.Stradiņa ielās. 

 

Galvenā izmantošana 
- labiekārtota publiskā ārtelpa 
- publiskā ārtelpa bez 
labiekārtojuma 

Papildizmantošana: 
- tirdzniecības un/vai pakalpojumu 
objektu apbūve; 
- tūrisma un atpūtas iestāžu 
apbūve; 
- kultūras iestāžu apbūve;  
- sporta ēku un būvju apbūve; 

Minimālā jaunveidojamas zemes 
vienības platība: nav noteikta 

 

9.2. DABAS UN APSTĀDĪJUMU TERITORIJA (DA1) ir funkcionālā zona, kas paredzēta kapsētu 
uzturēšanai. Teritorijā atļauta apbedījumu ierīkošana, ar šo funkciju saistīts labiekārtojums, 
apstādījumi un būves. 
 
Zonā iekļautas esošās kapsētas. 
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Galvenā izmantošana: 
- labiekārtota publiskā ārtelpa 

Papildizmantošana: 
- publiskā apbūve un teritorijas 
izmantošana 

Minimālā jaunveidojamas zemes 
vienības platība – nav noteikta 

 

10.1. Mežu teritorija (M) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu apstākļus mežu ilgtspējīgai 
attīstībai un ar mežu saistīto galveno – saimniecisko, ekoloģisko un sociālo – funkciju īstenošanai 
 
Funkcionālā zona noteikta mežiem ārpus apdzīvotām vietām. 

 
 
 
 

Galvenā izmantošana: 
- mežsaimnieciska izmantošana; 
- mežs īpaši aizsargājamās dabas 
teritorijās 
- labiekārtota publiskā ārtelpa 
- publiskā ārtelpa bez 
labiekārtojuma 

Papildizmantošana: 
- tirdzniecības un pakalpojumu 
objektu apbūve 
- tūrisma un atpūtas iestāžu 
apbūve 
- sporta būvju apbūve 
- viensētu apbūve: ja zemes vienības 

platība nav mazāka par 2 ha un 
aizsargjoslas vai meža nozari 
regulējošajos normatīvajos aktos nav 
noteikta lielāka platība 
- derīgo izrakteņu ieguve 

Minimālā jaunveidojamas zemes 
vienības platība: 2 ha 
 

 

10.2. Mežu teritorija (M1) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu apstākļus mežu ilgtspējīgai 
attīstībai ciemu teritorijā un ar mežu saistīto galveno – saimniecisko, ekoloģisko un sociālo – funkciju 
īstenošanai Teritorijā atļauta dzīvojamā apbūve un ar rekreāciju saistīti izmantošanas veidi un 
labiekārtojums ar mērķi saudzēt dabas vērtības. 
 
Zona noteikta meža teritorijām, kas atrodas ciemos (Elkšņos, Cīruļos). Mežu saglabāšanai aizliegtas 
galvenās cirtes kailcirte vai izlases cirte. Pieļaujama apbūve (viensēta, tirdzniecības vai pakalpojumu 
objekts). 

 

Galvenā izmantošana: 
- mežsaimnieciska izmantošana, 
izņemot galvenās cirtes kailcirti vai 
izlases cirti 
- labiekārtota publiskā ārtelpa 
- publiskā ārtelpa bez 
labiekārtojuma 

Papildizmantošana: 
- viensētu apbūve, ja zemes 
vienības platība nav mazāka par 2 
ha un aizsargjoslas vai meža nozari 
regulējošajos normatīvajos aktos 
nav noteikta lielāka platība 
- tirdzniecības un pakalpojumu 
objektu apbūve 
- tūrisma un atpūtas iestāžu 
apbūve 
sporta būvju apbūve 

Minimālā jaunveidojamas zemes 
vienības platība:  
- vispārējā gadījumā – 2500 m2;  
- viensētu apbūvei - 2 ha, ja 
aizsargjoslas vai meža nozari 
regulējošajos normatīvajos aktos 
nav noteikta lielāka platība; 

 

11.1. Lauksaimniecības teritorija (L) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu lauksaimniecības 
zemes kā resursa racionālu un daudzveidīgu izmantošanu visu veidu lauksaimnieciskajai darbībai un 
ar to saistītajiem pakalpojumiem. 
 
Zonā iekļautas lauksaimniecībā izmantojamās zemes ārpus apdzīvotām vietām. Atļauta plaša 
izmantošana. 
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Galvenā izmantošana: 
- viensētu apbūve; 
- lauksaimnieciskās ražošanas 
uzņēmumu apbūve; 
- lauksaimnieciska izmantošana; 
- labiekārtota publiskā ārtelpa; 
- publiskā ārtelpa bez 
labiekārtojuma; 
- ūdens telpas publiskā 
izmantošana. 

Papildizmantošana: 
- vasarnīcu apbūve; 
- dārza māju apbūve; 
- tirdzniecības un (vai) 
pakalpojumu objektu apbūve; 
- tūrisma un atpūtas iestāžu 
apbūve; 
- kultūras iestāžu apbūve; 
- sporta būvju apbūve; 
- reliģisko organizāciju ēku apbūve; 
- veselības aizsardzības aprūpes 
iestāžu apbūve; 
- sociālās aprūpes iestāžu apbūve: 
izņemot patversmes; 
- dzīvnieku aprūpes iestāžu 
apbūve: izņemot patversmes; 
- vieglās rūpniecības uzņēmumu 
apbūve; 
- derīgo izrakteņu ieguve; 
- atkritumu apsaimniekošanas un 
pārstrādes uzņēmumu apbūve; 
- inženiertehniskā infrastruktūra; 
- transporta lineārā infrastruktūra; 
- transporta apkalpojošā 
infrastruktūra; 
- noliktavu apbūve; 
- energoapgādes uzņēmumu 
apbūve; 
- mežsaimnieciska izmantošana; 

Minimālā jaunveidojamas zemes 
vienības platība:  
- vispārīgā gadījumā - 2 ha, 
izņemot Vispārīgajos apbūves 
noteikumos noteiktos izņēmumus; 
- īpaši  aizsargājamā dabas 
teritorijā – saskaņā ar šīs teritorijas 
vispārējiem vai individuālajiem 
aizsardzības un izmantošanas 
noteikumiem. 

 

11.2. Lauksaimniecības teritorija (L1) ir funkcionālā, ko nosaka pilsētā un ciemos, lai nodrošinātu 
lauksaimniecības zemes kā resursa racionālu un daudzveidīgu izmantošanu lauksaimnieciskajai 
darbībai un ar to saistītajiem pakalpojumiem, bet perspektīvā iespējama teritorijas kā apbūves zemes 
izmantošana, kuru galvenā izmantošana ir viensētu apbūve. 
 
Funkcionālā zona noteikta neapbūvētām teritorijām apdzīvotās vietās vai vietās ar esošu retinātu 
apbūvi. Atļauta plaša izmantošana – viensētu apbūve, lauksaimnieciska izmantošana (ar 
ierobežojumiem), vieglā ražošana, komerciāli un nekomerciāli pakalpojumi. 

 

Galvenā izmantošana: 
- viensētu apbūve 
- lauksaimnieciska izmantošana: 
izņemot specializētos lopkopības 
kompleksus, intensīvas 
lauksaimniecības dzīvnieku 
audzēšanas kompleksus un 
kažokzvēru audzēšanu; 
- publiskā ārtelpa  

Papildizmantošana: 
- mežsaimnieciska izmantošana; 
- vieglās rūpniecības uzņēmumu 
apbūve; 
- noliktavu apbūve; 
-  publiskā apbūve un teritorijas 
izmantošana; 

Minimālā jaunveidojamas zemes 
vienības platība – 1200 m2 
 

 

12. Ūdeņu teritorija (Ū) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu racionālu un ilgtspējīgu ūdens 
resursu izmantošanu saimnieciskai darbībai, transportam, rekreācijai un vides aizsardzībai. 
 
Zonā iekļautas visas novada ūdeņu teritorijas. 

 
 
 

Galvenā izmantošana: 
- ūdenssaimnieciska izmantošana 

Papildizmantošana: 
Minimālā jaunveidojamas zemes 
vienības platība: nav noteikta. 
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- inženiertehniskā infrastruktūra 
- transporta lineārā infrastruktūra: 
- transporta apkalpojošā 
infrastruktūra 
- energoapgādes uzņēmumu 
apbūve 
- ūdens telpas publiskā 
izmantošana 

- dzīvojamā apbūve uz ūdens: 
izņemot upēs; 
- derīgo izrakteņu ieguve. 
 

 

 

3.3.1.VIESĪTES PILSĒTAS UN CIEMU FUNKCIONĀLAIS ZONĒJUMS 

VIESĪTE 

Pilsētas galvenās transporta saites 
ar apkārtējām apdzīvotām vietām 
nodrošina valsts reģionālais 
autoceļš P75 (Meža iela) un  valsts 
vietējie autoceļi V956 (Raiņa un 
Amatnieku iela), V820 (Brīvības 
iela) un V806 (Biržu iela). 

Dzīvojamas  apbūves teritorijas- 
ziemeļu daļā “Savrupmāju apbūves 
teritorijas”, centrālajā un dienvidu 
daļā  - “Mazstāvu dzīvojamās 
apbūves teritorijas.  

“Jauktas centra apbūves teritorija” 
(JC) pilsētas centrālajā daļā – 
atbilstoši esošam jauktas 
izmantošanas veidam, kas ietver 
dzīvojamo apbūvi un 
komercpakalpojumu un 
sabiedriskas būves. 

“Publiskās apbūves teritorijas” (P) 
izvietotas izklaidus, atbilstoši esošo 
objektu un teritoriju izvietojumam. 

 “Rūpnieciskās apbūves teritorijas” 
(R) – rietumu un austrumu malās 
(esoši objekti). 

Kā “Dabas un apstādījumu 
teritorijas” (DA) noteiktas Mazā 
ezera apkārtne, Riekstu mežs un arī 
vairākas citas zaļās teritorijas, kur 
apbūve nav primārais 
izmantošanas veids.  
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LONE  

Esošas dzīvojamās apbūves teritorijas noteiktas kā  “Savrupmāju apbūves teritorija” (DzS) un “Mazstāvu 
dzīvojamās apbūves teritorija” (daudzdzīvokļu mājas). Blakus esošām savrupmāju apbūves teritorijām gar 
valsts autoceļu V809 plānojums paredz jaunu “Savrupmāju apbūves teritoriju” (DzS) veidošanu. Atsevišķi esoši 
objekti - “Rūpnieciskās apbūves teritorijas” (R) un “Publiskās apbūves teritorija” (P). Ciema centrālā daļa 
noteikta kā “Lauksaimniecības teritorija” (L1), kas paredz plašu izmantošanu, gan kā perspektīvā apbūves 
zeme, gan saimnieciskas darbības teritorija. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAUKA  

Atsevišķas esošas dzīvojamās apbūves teritorijas noteiktas kā  “Savrupmāju apbūves teritorija” (DzS) un 
“Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija” (daudzdzīvokļu mājas). Ciema pārējā teritorija noteikta kā 
“Lauksaimniecības teritorija” (L1), kas paredz plašu izmantošanu. 
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KLAUCE  

Esošā dzīvojamā apbūve - “Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija” (daudzdzīvokļu mājas). Pārējā teritorija 
noteikta kā “Lauksaimniecības teritorija” (L1) un “Mežu teritorija” (M1) – mežu teritorija ciemos ar apbūves 
iespējām. 

 

ELKŠŅI  

Esošas dzīvojamās apbūves 
teritorijas dienvidu daļā 
noteiktas kā  “Savrupmāju 
apbūves teritorija” (DzS) un 
“Mazstāvu dzīvojamās apbūves 
teritorija” (daudzdzīvokļu 
mājas). Blakus esošām 
savrupmāju apbūves 
teritorijām pie valsts autoceļa 
V956 plānojums paredz 
“Savrupmāju apbūves 
teritoriju” (DzS) veidošanu. 

 Atsevišķi esoši objekti - 
“Rūpnieciskās apbūves 
teritorijas” (R) un “Publiskās 
apbūves teritorija” (P). Pārējā 
teritorija noteikta kā 
“Lauksaimniecības teritorija” 
(L1) un “Mežu teritorija” (M1). 
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CĪRUĻI  

Dzīvojamā apbūve ciema centrālajā daļā - 
“Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija” 
(daudzdzīvokļu mājas).  

 Atsevišķi esoši objekti - “Rūpnieciskās 
apbūves teritorijas” (R) un “Publiskās 
apbūves teritorija” (P).  

Pārējā teritorija noteikta kā 
“Lauksaimniecības teritorija” (L1), 
paredzot plašas apbūves iespējas. 

3.3.2.LAUKU TERITORIJU 
FUNKCIONĀLAIS ZONĒJUMS 

Teritorija ārpus pilsētas un ciemiem 
iekļauta funkcionālajā zonā 
“Lauksaimniecības teritorija” (L) un 
“Mežu teritorija” (M). Esošas kapsētas 
attēlotas kā “Dabas un apstādījumu 
teritorijas” (DA1). 

Papildus zonējumam attēlotas teritorijas 
un objekti saskaņā ar 3.6.nodaļu. 

3.4.TERITORIJAS AR ĪPAŠIEM 
NOTEIKUMIEM 

Teritorijas ar īpašiem noteikumiem noteiktas ar mērķi papildus funkcionālajam zonējumam izdalīt atsevišķas 
teritorijas ar papildus noteikumiem. Teritorijas ar īpašiem noteikumiem var ietvert vienu vai vairākas 
funkcionālās zonas.  

Teritorijas un objekti ar īpašiem noteikumiem attēloti Teritorijas plānojuma Grafiskās daļas kartē. Šo teritoriju 
izmantošanas noteikumi tiek noteikti gan Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos, gan citos 
normatīvajos aktos. 

Vietējas nozīmes kultūrvēsturiskā teritorija (TIN4) 

Kā vietējas nozīmes kultūrvēsturiskās apbūves teritorija (TIN4) noteiktas teritorijas un objekti ar novada 
nozīmes kultūrvēsturisku vērtību: 

1) Viesītes Kultūras pils  
2) Viesītes Brīvības piemineklis  
3) Viesītes Brīvības evaņģēliski luteriskā baznīca 
4) Svētā Franciska katoļu baznīca 
5) Saukas evaņģēliski luteriskā baznīca 
6) Elkšņu evaņģēliski luteriskā baznīca 
7) Ilzu (Rites, Kacītes) evaņģēliski luteriskā baznīca 
8) Stenderu dzimtas kapukalns  
9) Strūves ģeodēziskā loka punkts Urmen 

Veicot teritoriju, būvju un objektu pārbūvi vai atjaunošanu, saglabā kultūrvēsturiskās vērtības. Pirms jauna 
teritorijas izmantošanas veida uzsākšanas vai būvniecības uzsākšanas (arī pārbūves vai būves nojaukšanas), 
būvvalde, ja nepieciešams, nosaka prasības kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanai. 
 



VIESĪTES NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMS 

PASKAIDROJUMA RAKSTS 

35 
 

3.5.VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI TERITORIJU IZMANTOŠANAI UN APBŪVEI 

Kopš 22.05.2013. ir spēkā 30.04.2013. MK noteikumi Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas 
un apbūves noteikumi”, kas nosaka valstī vienotus noteikumus, kas ietver:  

− vispārīgas prasības teritorijas attīstības plānošanai; 

− vispārīgas prasības teritorijas izmantošanai;  

− vispārīgas prasības teritorijas apbūvei; 

− teritorijas izmantošanas veidu klasifikāciju. 

Teritorijas plānojuma sastāvā esošo Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu saturs balstīts uz šādiem 
principiem: 

 Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi nedublē normas, kas ietvertas MK noteikumos Nr.240 
nosaka vispārīgas prasības teritorijas attīstības plānošanai, teritorijas izmantošanai un apbūvei; 
 

 ievērojot pēctecības principu, iespēju robežās maksimāli saglabāts šobrīd spēkā esošais regulējums 
attiecībā uz vispārīgajām prasībām teritorijas izmantošanai un apbūvei; 

3.6.CITAS TERITORIJAS UN OBJEKTI 

Papildus funkcionālajam zonējumam un teritorijām ar īpašiem noteikumiem Grafiskās daļas kartēs attēlots: 

1. Aizsargjoslas - atbilstoši  plānojuma  mēroga  noteiktībai,  attēlotas tās aizsargjoslas, kuru platums ir 10 m un 
vairāk. 

2. Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas un objekti – attēlotas teritoriju robežas, funkcionālo zonu robežas 
un objektu atrašanās vietas: 

▪ dabas parks “Sauka”; 
▪ dabas liegums “Aizdumbles purvs”; 
▪ dabas liegums “Nomavas purvs”; 
▪ dabas liegums “Paltupes meži”; 
▪ dabas liegums “Švēriņu purvs”; 
▪ dabas liegums “Slapjo salu purvs”; 
▪ dabas liegums “Supes purvs”; 
▪ dabas liegums “Zaķu riests”; 
▪ dabas piemineklis - dižakmens “Stupeļu Lielais akmens”; 
▪ dabas pieminekļi  - dižkoki. 
▪ mikroliegumi. 

Izmantošanas noteikumos šajās teritorijā nosaka īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie 
aizsardzības un izmantošanas noteikumi vai individuālie izmantošanas noteikumi. Teritorijas 
plānojums papildus izmantošanas noteikumos nenosaka.  

3. Kultūras pieminekļi un to aizsardzības zonas – attēlotas kultūras pieminekļu robežas un aizsargjoslas 
(saraksts – Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu pielikumā) 

4. Piesārņotas un potenciāli piesārņotas vietas, saskaņā ar VSIA “"Latvijas Vides, ģeoloģijas un 
meteoroloģijas centrs” Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu reģistra datiem (saraksts – Teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumu pielikumā). 
 

5. Pamestās un neapsaimniekotās teritorijas attēlotas Paskaidrojuma raksta attēlā (38.lpp, saraksts 
2.pielikumā) 
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1.pielikums. “Nosacījumi elektroapgādes projektēšanai un būvniecībai” 

Elektroapgādes projektēšana un būvniecība ir īpaša būvniecība, ko veic saskaņā ar 30.09.2014. MK 
noteikumiem Nr.573 “Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi”. Plānoto 
inženierkomunikāciju izvietojumam jāatbilst LBN 008-14 “Inženiertīklu izvietojums”. Pie esošajiem un 
plānotajiem energoapgādes objektiem jānodrošina ērta piekļūšana AS “Sadales tīkls” personālam, 
autotransportam u. c. tehnikai. 

Ievērot 05.12.2006. MK noteikumos Nr.982 “Enerģētikas infrastruktūras objektu aizsargjoslu noteikšanas 
metodika” ietvertās prasības par elektrotīklu ekspluatāciju un drošību, kā arī prasības vides un cilvēku 
aizsardzībai: 

1) Elektrisko tīklu īpašnieks vai valdītājs vietās, kur elektrolīnija šķērso meža teritoriju, izveido un atbrīvo 
no kokiem un krūmiem elektrolīniju trases. Elektrolīnijas trases platums ir: 
o gaisvadu elektrolīnijām, kuru spriegums: 

- nepārsniedz 0,4 kilovoltus, - piecus metrus platā joslā; 
- ir no 6 līdz 20 kilovoltiem, - 13 metru platā joslā; 
- ir 110 kilovoltu, - 26 metrus platā joslā; 
- ir 330 kilovoltu, - 54 metrus platā joslā; 

o kabeļlīnijām – trīs metrus platā joslā. 
2) Aizliegts audzēt kokus un krūmus elektrisko tīklu trasēs, kas atrodas uz meža zemes. 
3) Aizsargjoslā nocirstie koki, krūmi un zari ir zemes īpašnieka vai tiesiskā valdītāja īpašums atbilstoši 

Civillikumā noteiktajam. 
4) Ja saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 61.panta desmito un 10.1 daļu kokus aizsargjoslā cērt elektrisko tīklu 

īpašnieks vai valdītājs: 
- pirms Aizsargjoslu likuma 61.panta piektajā daļā noteikto potenciāli apdraudošo koku nociršanas tos 
iezīmē ar labi redzamām zīmēm; 
- nozāģētos kokus, nebojājot kokmateriālu kvalitāti, atzaro un atstāj nesagarumotus elektrolīniju trases 
pēdējā metrā (gar trases malu), ja zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs un elektrisko tīklu īpašnieks 
vai valdītājs nav vienojušies citādi; 
- nebojā mežaudzes kokus, ko atstāj nenocirstus; 
- kokus un krūmus zāģē tā, lai koku un krūmu celmi nebūtu augstāki par 10 cm; 
- augošu koku zarus zāģē tā, lai nebojātu koka stumbra daļu; 
- nozāģētos kokus, koku zarus un krūmus neatstāj iegāztus mežaudzē; 
- zarus zāģē līdz ar stumbru, neatstājot nenozāģētus zaru stumbeņus; 
-nozāģētos kokus neapkrauj ar zariem. 

5) Ja, veicot zemes darbus, juridiskās vai fiziskās personas konstatē kabeli, kurš nav norādīts darbu 
veikšanas tehniskajā dokumentācijā, tās pārtrauc zemes darbus un nodrošina kabeļa saglabāšanu, kā 
arī nekavējoties ziņo par to elektrisko tīklu īpašniekam vai valdītājam un vietējai pašvaldībai. 

6) Aizsargjoslās papildus Aizsargjoslu likuma 35. un 45.pantā minētajiem aprobežojumiem aizliegts: 
- atrasties elektrisko tīklu būvju teritorijā un telpās, atvērt elektroietaišu durvis, nožogojumus un lūkas, 
pievienoties elektriskajiem tīkliem un darbināt komutācijas aparātus; 
- mest uz vadiem un balstiem, kā arī tuvināt tiem jebkādus priekšmetus; 
- kāpt uz elektrisko tīklu konstrukcijām, piesliet, novietot vai nostiprināt uz tām dažādus priekšmetus; 
- laist gaisa pūķus, lidaparātu sporta modeļus un citus lidojošus priekšmetus. 

7) Neatkarīgi no noteiktā aizsargjoslu platuma darbus ar celšanas mehānismiem 30 metru joslā no 
gaisvadu elektrolīnijas malējā vada pirms darba sākšanas saskaņo ar attiecīgo elektrisko tīklu īpašnieku 
vai valdītāju. 
 

Ievērot Enerģētikas likuma 19., 191, 23. un 24. panta prasības: 

1) Jaunu energoapgādes komersantu objektu ierīkošanai energoapgādes komersantam ir tiesības 
izmantot jebkuru zemi par vienreizēju samaksu tās īpašniekam saskaņā ar šā likuma 24.pantu. 

2) Energoapgādes komersantam ir pienākums saskaņot ar zemes īpašnieku jaunu energoapgādes 
objektu ierīkošanas nosacījumus, kā arī tiesības saskaņošanas procedūru aizstāt ar zemes 
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īpašnieka informēšanu gadījumos, ja zeme tiek izmantota jaunu energoapgādes komersanta 
objektu — iekārtu, ierīču, ietaišu, tīklu, līniju un to piederumu ierīkošanai, ja ir iestājies vismaz 
viens no šādiem nosacījumiem: 

- energoapgādes komersanta objekta ierīkošana paredzēta vietējās pašvaldības teritorijas 
plānojumā vai detālplānojumā; 

- energoapgādes komersanta objekts tiek ierīkots sarkano līniju, publiski lietojamās ielas, tāda ceļa 
robežās, kam nav noteiktas sarkanās līnijas, vai esošās aizsargjoslas robežās; 

- vietējā pašvaldība atzinusi, ka sabiedrības interesēs jauna energoapgādes komersanta objekta 
ierīkošana vai esošā objekta vai tā daļas izmantošana nav iespējama bez šīs zemes izmantošanas; 

- energoapgādes komersanta objekts tiek ierīkots esošajā energoapgādes komersanta objekta 
aizsargjoslā un pēc tā ierīkošanas aizsargjoslas platums palielinās ne vairāk kā par 10 procentiem, 
ievērojot, ka šajā punktā noteiktajā kārtībā aizsargjoslu var palielināt ne vairāk kā vienu reizi; 

- ierīkojamam energoapgādes komersanta objektam ir noteikts nacionālo interešu objekta statuss 
un ir veikts ietekmes uz vidi novērtējums; 

- citos likumos noteiktajos gadījumos. 

3) Energoapgādes komersantam ir tiesības veikt jebkura sava objekta pārbūvi vai atjaunošanu, 
savlaicīgi par to informējot zemes īpašnieku. Zemes īpašniekam pienākas vienreizēja samaksa 
saskaņā ar šā likuma 24.pantu, ja pārbūves rezultātā palielinās energoapgādes komersanta objekta 
vai aizsargjoslas ap vai gar šo objektu aizņemtā zemes platība. Zemes īpašnieks nevar liegt 
energoapgādes komersantam šajā daļā un šā likuma 19.panta 1.1 daļā noteikto darbu veikšanu. Ja 
puses nevar vienoties par zemes īpašniekam izmaksājamo vienreizējo samaksu, jautājums par šo 
samaksu risināms tiesas ceļā Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā darbu veikšanas laikā vai pēc 
to pabeigšanas. 

4) Namīpašnieks nevar liegt kabeļu, armatūras, līniju un citu iekārtu un ietaišu uzstādīšanai, 
ierīkošanai, ekspluatācijai un attīstībai izmantot sava nama fasādi, zem nama esošo pagrabu un 
nama bēniņu telpas. 

5) Energoapgādes komersants par jauna objekta ierīkošanu vai esošā objekta paplašināšanu brīdina 
nekustamā īpašuma īpašnieku vismaz 30 dienas pirms darbu uzsākšanas. 

6) Energoapgādes komersantu objektu — ēku un būvju celtniecībai, kā arī norobežotu teritoriju 
ierīkošanai nepieciešamo nekustamo īpašumu var atsavināt kārtībā, kādu nosaka likums "Par 
nekustamā īpašuma piespiedu atsavināšanu valsts vai sabiedriskajām vajadzībām". 

7) Energoapgādes komersantu objektu ierīkošana aizsargājamās dabas teritorijās saskaņojama ar 
valsts vides aizsardzības institūcijām un aizsargājamās dabas teritorijas pārvaldes institūciju, bet 
kultūras pieminekļos, to aizsardzības zonās vai kultūrvēsturiskās teritorijās — ar Valsts kultūras 
pieminekļu aizsardzības inspekciju. 

8) Ja tiek ierīkoti jauni vai paplašināti esošie energoapgādes objekti uz zemes vai dzīvojamā mājā, kas 
ir daudzdzīvokļu mājas dzīvokļu īpašnieku kopīpašums, šāda ierīkošana vai paplašināšana 
saskaņojama ar daudzdzīvokļu mājas dzīvokļu īpašniekiem, kuri pārstāv vairāk nekā pusi no visiem 
dzīvokļu īpašumiem. 

9) Energoapgādes komersantu objektu (izņemot ēkas) ierīkošanai, pārbūvei, atjaunošanai un 
ekspluatācijai nosakāmi nekustamo īpašumu lietošanas tiesību aprobežojumi. 

10) Nekustamo īpašumu īpašnieku lietošanas tiesību aprobežojumu apjoms un izmantošanas kārtība 
noteikta šajā likumā un Aizsargjoslu likumā. Šie aprobežojumi jauniem energoapgādes komersantu 
objektiem ir spēkā no dienas, kad tie ierīkoti, ievērojot šā likuma 19.pantā noteikto kārtību. Ja 
zemes īpašnieks nesaskaņo jauna energoapgādes komersanta objekta ierīkošanu, aprobežojumus 
nosaka ar tiesas spriedumu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 
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11) Nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs nedrīkst bojāt vai pārveidot energoapgādes 
komersanta objektus, kas izvietoti viņa nekustamajā īpašumā, vai veikt darbības, kas kavētu citu 
enerģijas lietotāju apgādi. 

12) Nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs nedrīkst veikt darbības, kas varētu kavēt 
energoapgādes komersantu veikt nekustamajā īpašumā esošo objektu pārbūvi, atjaunošanu vai 
ekspluatāciju. 

13) Esošo energoapgādes komersantu objektu pārvietošanu pēc pamatotas nekustamā īpašuma 
īpašnieka prasības veic par nekustamā īpašuma īpašnieka līdzekļiem. 

14) Nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs nodrošina iespēju energoapgādes komersanta 
personālam piekļūt pie attiecīgajā īpašumā, arī liegumzonā, slēgtā teritorijā vai ēkā esošajiem 
energoapgādes komersanta objektiem, lai veiktu šo objektu pārbūvi, atjaunošanu vai ar to 
ekspluatāciju saistītus darbus. Par remonta vai citu darbu nepieciešamību īpašnieku brīdina vismaz 
trīs dienas pirms šo darbu uzsākšanas, bet avārijas gadījumā tās seku novēršanu pieļaujams uzsākt 
bez īpašnieka iepriekšējas brīdināšanas, ja to nav iespējams izdarīt. 

15) Energoapgādes komersants atlīdzina nekustamā īpašuma īpašniekam zaudējumus, kas tieši saistīti 
ar jaunu energoapgādes komersanta objektu ierīkošanu vai esošo objektu ekspluatācijas un 
remonta nodrošināšanu. 

16) Energoapgādes komersants atlīdzina nekustamā īpašuma īpašniekam par zemes lietošanas tiesību 
ierobežošanu, ja: 

- īpašumu izmanto jauna energoapgādes komersanta objekta ierīkošanai; 

- veicot objekta pārbūvi, palielinās zemes platība, ko aizņem energoapgādes komersanta objekts vai 
aizsargjosla gar vai ap šo objektu. 

17) Atlīdzības aprēķināšanas un izmaksāšanas kārtību nosaka Ministru kabinets. 

18) Ja energoapgādes komersanta objekts tiek likvidēts vai pārvietots, komersants sakārto nekustamo 
īpašumu atbilstoši tā agrākajam stāvoklim vai arī apmaksā tā sakārtošanai nepieciešamos darbus. 

19) Pašvaldība un energoapgādes komersants var vienoties par ielu apgaismojuma tīkla nodošanu 
attiecīgajai pašvaldībai valdījumā vai īpašumā. 
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2.pielikums. “Pamestās un neapsaimniekotās teritorijas” 

 
Nosaukums zemes vienības kadastra 

apzīmējums 
izmantošana 

Viesīte  
Vaļņu iela 2 

56150010601 bij šuveju cehs 

Pavasara iela 6 56155010406 dz.dzīvojama māja 

Brīvības iela 7 56150010622 bij. veikali  

Viesītes pagasts 
Varenbrokas muža 

56350060115 bij. muiža 

Vārnavas jainā māja 56350060202 dz.dzīvojama māja 

Vārnavas komplekss 56350060167 bij. ferma 

Ceļinieki 56350080047 bij.ferma 

Vidusceļinieki 56350080089 bij. ferma 

Sīpoļi 56350080050 bij. ferma 

Aumaņi 56350090013 bij. ražošanas objekti 

Krīkši 56350090172 bij. ēdnīca 

Goba 56350090012 bij. galdnieku cehs 

Nismava 56350090122 bij.ražošanas objekts 

Virma 56350090090 bij. galdnieku cehs 

Jauncīruliši 56350150017 bij. ferma 

Jaunpriednieki 56350150080 bij. ferma 

Priednieku ferma 56350150090 bij. ferma 

Veldres 1 56350150074 bij. ferma 

Lejas Līči 56350150075 bij. ferma 

Mazkugrītes 56350150102 bij. ferma 

Lejas 56350150131 bij. ferma 

Lāčplēši 56350110001 raž. Iecirknis 

Ošukalni 56350110187 raž teritorija 

Ozolmuiža 56350110182 bij. kantoris 

Vēji 56350110138 bij. ferma ( aitu) 

Cintiņkalni 56350050039 nerekultivets karjers 

Krievāres Zemzari 56350130031 bij ferma 

bez nosaukuma 56350070098 bij. ferma ( Kuļķu) 

bez nosaukuma 56350140035 bij. krogs (Dešos) 

Pormaļu kalte 56350120077 bij.kalte 

 Elkšņu pagasts     

Sīļi 56580020027 bij. pansionats 

Darbnīcas 56580060191 bij. darbnīcas 

Kalves  56580020149 bij. ferma 

Silakrogs 56580030151 dz. māja 

Mežlauki  56580080001 bij.kalte 

Dukurāni 56580020093 bij. ferma 

Mežinieki 56580090074 bij.ferma 

Uplejas 56580060037 ind. Kūtiņas 

Līvas  
  

56580080054 bij. noliktava 

 Saukas pagasts     
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Nosaukums zemes vienības kadastra 
apzīmējums 

izmantošana 

Saukas arodvidusskola 56880060173 bij. arodskola 

Lāči 56880060172 bij. kalte 

Zīlītes 56880030050 bij. ferma( Odzānu) 

Ausuļi 56880040120 bij.ferma( Ausuļu) 

Ausuli  56880040120 bij. karaviru daļa 

Lejas palsāni 56880030027 bij. Palānu ferma 

Lāči    bij. kalte 

Caunītes 56880060182 bij.Rijnieku ferma 

Jaungrivnieki  56880040345 bij.Grivu ferma 

Grīvas 56880040211 bij.Grivu ferma 

Lejas Galvāni 56880040235 bij.Galvānu ferma 

Snidzes 56880070064 bij.Sniedzu ferma 

Dravnieki 56880070034 bij.Paleju ferma 

 Rites pagasts     

Līči 56800020068 bij. Avotiņu ferma 

Krasti  56800040171 vēcā pienotava 

Vinakalni 56800010054 bij. ferma 

Kaktiņi 56800010055 dz.māja 

Staburagi 56800010046 bij. ferma 

Druvas  56800010006 bij. ferma 

Spodri  56800040021 bij. ferma 

Lejas mūri 56800040036 bij.ferma 

Jaundruvas 56800040281 bij. ferma 

Īves  56800040133 bij. ferma 

Jaunbaloži  56800040127 bij.kalte 

Biteni  56800060008 bij.ferma 

Čorškāni 56800060048 bij.ferma 

Mellupes  56800070045 bij.ferma 

Rozes 56800040104 bij.robežsargi 
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