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1. NOTEIKUMU LIETOŠANA UN DEFINĪCIJAS
1.1. NOTEIKUMU LIETOŠANA
1.

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi (turpmāk – Apbūves noteikumi) nosaka
prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei un ir daļa no Viesītes novada teritorijas plānojuma
(turpmāk - Plānojums).

2.

Apbūves noteikumi attiecas uz visu Viesītes novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība)
administratīvo teritoriju.

3.

Vispārīgās prasības teritorijas attīstības plānošanai, teritorijas izmantošanai un apbūvei
nosaka Ministru kabineta noteikumi (turpmāk – Vispārīgie apbūves noteikumi).

4.

Teritorijās, kur ir spēkā lokālplānojums vai detālplānojums, kas apstiprināts ar pašvaldības
saistošajiem noteikumiem, atļauto izmantošanu nosaka attiecīgie pašvaldības saistošie
noteikumi. Ja lokālplānojumu vai detālplānojumu atceļ vai atzīst par spēku zaudējušu, piemēro
Plānojumā noteikto teritorijas funkcionālo zonējumu un Apbūves noteikumus.

5.

Apbūves noteikumus īpaši aizsargājamajās dabas teritorijās piemēro tiktāl, ciktāl tie nav
pretrunā ar īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārīgajiem un individuālajiem aizsardzības
un izmantošanas noteikumiem.

1.2. DEFINĪCIJAS
6.

Apbūves noteikumos lietotos terminus skaidro Vispārīgie apbūves noteikumi un citi
normatīvie akti. Papildus Apbūves noteikumos lietoti šādi termini:
6.1.

autostāvvieta – viena transportlīdzekļa novietošanai paredzēts un šim nolūkam
iekārtots laukums;

6.2.

būvvalde – pašvaldības struktūrvienība, kas, pašvaldību noteikto pilnvaru ietvaros,
veic novada pašvaldības kompetencē esošās funkcijas būvniecības jomā;

6.3.

metāllūžņi, kas degradē vidi un ainavu – lietoti un pamesti metāla izstrādājumi vai to
daļas, kuru izmantošana iepriekšējos nolūkos ir pārtraukta, mazinājusies vai nav
iespējama un kas ietekmē vai var ietekmēt augsnes spēju pildīt tās funkcijas, vidi,
cilvēku veselību un drošību, kā arī ainavu, kultūras un dabas mantojumu;

6.4.

transporta apkalpes uzņēmums – transportlīdzekļu remonta darbnīca, serviss vai
mazgātava.
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2. PRASĪBAS VISAS TERITORIJAS IZMANTOŠANAI
2.1. VISĀ TERITORIJĀ ATĻAUTĀ IZMANTOŠANA
7.

Visā Pašvaldības teritorijā, ja tas nav pretrunā citu normatīvo aktu prasībām, papildus
Vispārīgajos apbūves noteikumos noteiktajam, atļauts:
7.1.

izmantot zemi un būves atbilstoši attiecīgajā funkcionālajā zonā atļautajai
izmantošanai, kā arī palīgēku būvniecībai;

7.2.

mākslīga ūdensobjekta ierīkošana bez līmeņa regulēšanas būvēm, ja tā virsmas
laukums vienas zemes vienības robežās nepārsniedz 0,5 ha un 40% no zemes
vienības platības.

2.2. VISĀ TERITORIJĀ AIZLIEGTĀ IZMANTOŠANA
8.

Aizliegta tāda zemes un būvju izmantošana, kas rada apdraudējumu vai izraisa būtisku vides
piesārņojumu- nepieļaujami augstu risku vai neatbilstību vides kvalitātes normatīvo aktu
prasībām, kā arī var apdraudēt sabiedrisko drošību, cilvēku veselību un dzīvību.

9.

Visā Pašvaldības teritorijā aizliegts:
9.1.

vākt un uzkrāt metāllūžņus, ja tas degradē vidi, vākt un uzkrāt būvgružus un citus
atkritumus vai piesārņotu grunti, ja vien izmantotā teritorija vai būve nav noteiktā kārtībā
projektēta un izbūvēta šādu funkciju nodrošināšanai;

9.2.

kā dzīvojamās telpas izmantot ceļojumu treilerus, vagonus, konteinerus, kas nav
projektētas kā dzīvojamās mājas, izņemot būvlaukumus;

9.3.

veikt teritorijas uzbēršanu, izmantojot nepārstrādātus būvgružus vai ražošanas
atkritumus.

2.3. TERITORIJAS NEATBILSTOŠA IZMANTOŠANA
(zaudējusi spēku ar Viesītes novada pašvaldības 2019.gada 17.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.2019/9))

2.4. ZEMES VIENĪBU VEIDOŠANA
18.

Atļauts veidot jaunu zemes vienību:
18.1. ievērojot blakus esošo zemes vienību robežu struktūru un dabisko robežu elementus;
18.2.

ar ne mazāku platību kā attiecīgajā funkcionālajā zonā noteiktā minimālā platība,
izņemot 20.punktā noteiktos gadījumus;

18.3. kur, ņemot vērā esošo apbūvi, iespējams ievērot attiecīgajā funkcionālajā zonā notiektos
apbūves parametrus un attālumus no būves līdz zemes vienības robežām;
18.4. kurai nodrošinātas vai detālplānojumā vai zemes ierīcības projektā noteiktas piekļūšanas
iespējas no ceļa vai ielas, vai kura ir pieejama pa ne mazāk kā 4,5 m platu servitūta
ceļu (piebrauktuvi), ja zemes vienība tieši nerobežojas ar ceļu, ielu vai laukumu;
18.5.

kuras konfigurācija, ievērojot aprobežojumus, ļauj racionāli izvietot apbūvi (ievietot
kvadrātu ar malas garumu 10 m). Noteikums neattiecas uz zemes vienību, kur izvieto
vienīgi autostāvvietas vai inženierbūves;
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19.

Nav pieļaujama zemes vienības sadalīšana, ja rezultātā zemes vienības platība būs mazāka
par attiecīgajā funkcionālajā zonā noteikto minimālo pieļaujamo, izņemot Vispārīgajos apbūves
noteikumos noteiktos gadījumus.

20.

Izstrādājot detālplānojumu vai zemes ierīcības projektu, ņemot vērā zemes lietderīgas
izmantošanas iespējas, esošas apbūves izvietojumu un zemes vienību robežu struktūru, kā
arī dabisko robežu elementus, pieļaujama jaunveidojamas zemes vienības platības
samazināšana, bet ne vairāk kā par 10% no minimālās zemes vienības platības attiecīgajā
funkcionālajā zonā.

21.

(zaudējis spēku ar Viesītes novada pašvaldības 2019.gada 17.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.2019/9)

22.

Zemes vienības sadalīšana, kas paredzēta dvīņu mājas pusei vai rindu mājas sekcijai,
atļauta, ja nodots ekspluatācijā dvīņu mājas vai rindu mājas objekts, kas plānots attiecīgajā
zemes vienībā.

23.

Veicot zemes vienību sadalīšanu īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, ievēro Aizsargjoslu
likumā un dabas aizsardzību regulējošos normatīvajos aktos noteiktās jaunveidojamu zemes
vienību minimālās platības, ierobežojumus un aizliegumus.

24. Aizliegts atsavināt viena kultūras pieminekļa vai pieminekļa kompleksa atsevišķas daļas, kā arī
sadalīt zemi, ja tādējādi tiek apdraudēta kultūras pieminekļa saglabāšana.

2.5. PRASĪBAS PIEKĻŪŠANAI ZEMES VIENĪBĀM
25.

Būvniecība zemes vienībā atļauta, ja tai nodrošināta piekļūšana – zemes vienība robežojas
ar ceļu, laukumu, ielu vai piekļūšanu nodrošina ceļa servitūts.

26.

Ceļu, kas paredzēts piekļūšanas nodrošināšanai zemes vienībai, nodod ekspluatācijā pirms
attiecīgās būves nodošanas ekspluatācijā, izņemot ceļa būvniecību piekļūšanai atsevišķai
viensētai vai savrupmājai.

27.

Piebraucamo ceļu un ielu pieslēgumus pie valsts autoceļiem paredz atbilstoši normatīviem
aktiem un autoceļa valdītāja izsniegtajiem noteikumiem.

28.

Apbūves teritorijās būvēm paredz piebrauktuves un caurbrauktuves ugunsdzēsības un
glābšanas tehnikai saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

2.6. PRASĪBAS VIDES PIEEJAMĪBAS NODROŠINĀŠANAI
29.

Projektējot publiskās ārtelpas teritoriju izbūvi, būvējot jaunas un pārbūvējot esošās publiskās
un dzīvojamās ēkas, paredz speciālus pasākumus un aprīkojumu vides pieejamības
nodrošināšanai atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
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3. VISPĀRĪGAS PRASĪBAS TERITORIJAS IZMANTOŠANAI UN APBŪVEI
3.1. PRASĪBAS TRANSPORTA INFRASTRUKTŪRAI
3.1.1. Vispārīgas prasības transporta infrastruktūras plānošanai
30.

Veidojot jaunas apbūves teritorijas, plāno racionālu un loģisku ielu un ceļu tīklu, veido vienotu
transporta sistēmu ar blakus esošajām zemes vienībām. Strupceļu veidošana pieļaujama
tikai izņēmuma gadījumos.

31.

Jaunveidojamo ielu un ceļu parametrus pieņem atbilstoši projektēšanas normatīvu prasībām.

3.1.2. Ceļi un ielas
32.

Ielas iedala kategorijās atbilstoši to atrašanās vietai, nozīmei ielu tīklā, funkcijām un
prasībām, kas jānodrošina ielu projektēšanā, būvniecībā, pārbūvē un ekspluatācijā.

33.

Pievienojumu dažādas kategorijas ielām veido, iespēju robežās ievērojot principu, ka ielu
kategorijas savstarpēji atšķiras ne vairāk kā par vienu pakāpi.

34.

Minimālais sarkano līniju platums no jauna projektējamām ielām:
34.1. C kategorija – 18 m;
34.2. D kategorija – 15 m;
34.3. E kategorija – 12 m.

35.

Izvērtējot esošo situāciju un sagatavojot pamatojumu detālplānojumā vai būvniecības ieceres
dokumentācijā, E kategorijas ielas sarkano līniju platumu atļauts paredzēt mazāku nekā
34.3.apakšpunktā noteiktais.

36.

Ielas šķērsprofilu nosaka atkarībā no ielas kategorijas attiecīgā objekta būvniecības ieceres
dokumentācijā vai detālplānojumā, paredzot iespēju nodrošināt gājēju un transportlīdzekļu
satiksmi, kā arī inženiertehniskās apgādes tīklu un būvju izvietojumu saskaņā ar atbildīgo
institūciju nosacījumiem un tehniskajiem noteikumiem, ievērojot transporta būvju un
inženierbūvju projektēšanas normatīvu prasības.

37.

(zaudējis spēku ar Viesītes novada pašvaldības 2019.gada 17.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.2019/9)

38.

Ievēro ielas šķērsprofila noteikumus:
38.1. braukšanas joslu minimālie platumi:
38.1.1. ielās ar sabiedriskā transporta kustību, neatkarīgi no ielas kategorijas – 4 m;
38.1.2.

pārējās ielās – 3,5 m;

38.1.3. piebraucamajos ceļos – 2,75 m.
38.2.

ja plānotā vidējā diennakts satiksmes intensitāte nepārsniedz 70 automašīnas,
pieļaujama ielas izveide ar vienu braukšanas joslu saskaņā ar Latvijas valsts
standartu prasībām, ievērojot nosacījumu, ka vienas braukšanas joslas ielām paredz

Viesītes novada teritorijas plānojums 2.1

Lpp. 7

izmainīšanās laukumus. Prasības izmainīšanās laukumu parametriem un attālumiem
starp tiem nosaka būvvalde;
38.3.

ielas brauktuvi ceļa zīmes “Dzīvojamā zona” darbības zonā var paredzēt arī gājējiem
un velosipēdistiem, bet ietves jauktai izmantošanai – gājēju un velosipēdu ceļam;

38.4. noteikumi ietves plānošanai:
38.4.1. ietve ir vismaz 1,5 m plata katrā brauktuves pusē;
38.4.2. pamatojoties uz gājēju plūsmas izpēti, ietves platumu atļauts samazināt līdz
1,2 m un paredzēt tikai vienā brauktuves pusē, ja plānotā gājēju satiksmes
intensitāte ielā nepārsniedz 50 gājējus stundā;
38.5. nosakot ielas šķērsprofilu, nosaka iespējamo apstādījumu risinājumu starp ielu
sarkanajām līnijām.
39.

Ielu teritorijā starp sarkanajām līnijām atļauts:
39.1. būvēt un pārbūvēt tādas būves, kas saistītas ar transporta funkciju;
39.2. būvēt inženiertehniskās infrastruktūras būves;
39.3. ierīkot autostāvvietas, atbilstoši detālplānojumam vai ielas būvniecības ieceres
dokumentācijai;
39.4. atjaunot esošas būves;
39.5. izvietot īslaicīgas lietošanas būves tirdzniecības un pakalpojumu funkcijai ar apbūves
laukumu līdz 15 m2;
39.6. saskaņojot būvvaldē, izvietot vides reklāmas, vides dizaina objektus un
labiekārtojuma elementus, ja tas neietekmē ielas vai ceļa ekspluatāciju.

40.

Ielu teritorijā starp sarkanajām līnijām un ceļu nodalījuma joslās aizliegts veidot jebkādas
norobežojošās būves vai konstrukcijas (barjeras u.tml.), kas ierobežo transporta kustību,
neatkarīgi no ielas vai ceļa platuma un piederības. Atsevišķos gadījumos, ņemot vērā
sabiedrības drošības apsvērumus, pašvaldība var pieņemt lēmumu par atļauju izvietot
transporta kustību norobežojošo būvi.

41.

Ielas sarkanajās līnijās vai ceļa nodalījuma joslā aizliegts patvaļīgi novietot dažādus šķēršļus
(dekoratīvos elementus, akmeņus u.tml.), kā arī veidot stādījumus.

3.1.3. Noteikumi autostāvvietām un velosipēdu novietnēm
42.

Ēku ar autostāvvietām un velosipēdu novietnēm nodrošina pirms nodošanas ekspluatācijā.

43. Nosakot autostāvvietu skaitu, ņem vērā Latvijas valsts standartā noteikto minimālo autostāvvietu
skaitu. Pašvaldība var atļaut samazināt autostāvvietu skaitu ne vairāk kā par
30% no Latvijas valsts standartā noteiktā minimālā autostāvvietu skaita, ņemot vērā
autostāvvietu skaitu ietekmējošos faktorus, tai skaitā, nodrošinājumu ar sabiedrisko transportu,
teritorijas novietojuma un izmantošanas specifiku un būvniecības ierosinātāja papildus veiktos
prognozējamo transporta plūsmu aprēķinus.
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44.

Esošām būvēm autostāvvietu skaita normatīvu pārskata gadījumos, ja:
44.1. tiek mainīta būves vai zemes vienības izmantošana;
44.2. tiek palielināta būves platība;
44.3. pieaug nodarbināto vai apkalpojamo personu skaits;
44.4. pārbūvējot dzīvojamo māju, palielinās dzīvokļu skaits.

45.

Autostāvvietas izvieto tajā pašā būvē vai uz tās pašas zemes vienības, kuras izmantošanai
tā nepieciešama. Lokālplānojumā, detālplānojumā vai būvniecības ieceres dokumentācijā,
autostāvvietas atļauts paredzēt citā zemes vienībā, saskaņojot ar attiecīgā nekustamā
īpašuma īpašnieku būvniecību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

46.

Ja pie jaunbūvējamas publiskās būves nepieciešamo īslaicīgās apstāšanās autostāvvietu
skaitu nav iespējams nodrošināt zemes vienības robežās, tās atļauts paredzēt blakus esošo
ielu brauktuvju malās.

47.

Pie publiskās apbūves ierīko velosipēdu novietnes.

48.

Nepieciešamo motociklu un autobusu stāvvietu skaitu pie publiskām ēkām nosaka būvvalde,
ņemot vērā konkrēto situāciju un transporta plūsmas aprēķina rezultātus.

49.

Veicot publiskās apbūves vai atsevišķu publisku pasākumu nodrošināšanai nepieciešamo
autostāvvietu nodrošinājuma aprēķinu, papildus var ņemt vērā publiski pieejamu autostāvvietu
esamību 1000 m rādiusā ap objektu.

50.

Vairākām viena kvartāla būvēm vai objektiem var veidot vienu kopīgu transportlīdzekļu
novietni, nosakot katrai būvei vai objektam nepieciešamo autostāvvietu skaitu.

51.

Ja zemes vienība ietver vairāk nekā vienu funkcionālo zonu vai būve vienlaicīgi tiek
izmantota dažādiem mērķiem un katram no tiem noteikts atšķirīgs nepieciešamo autostāvvietu
skaits, tad kopējo nepieciešamo autostāvvietu skaitu nosaka katrai izmantošanai vai katram
būvē esošajam objektam atsevišķi un summē.

52.

Nepieciešamo autostāvvietu skaitu ražošanas un noliktavu teritorijām nosaka, ņemot vērā
objekta funkcionēšanas tehnoloģiju un pamato būvniecības ieceres dokumentācijā,
detālplānojumā vai lokālplānojumā.

53.

Vismaz 2% no stāvvietu teritorijas paredz blīvu krūmu vai koku stādījumiem. Ja autostāvvieta
robežojas ar dzīvojamām vai publiskās apbūves teritorijām, ap to veido apstādījumus.

54.

Ne mazāk kā 5% no autostāvvietām paredz ar platumu 3,5 m automašīnām, kurās pārvadā
bērnus un cilvēkus ar kustību ierobežojumiem, bet autostāvvietās ar mazāku vietu skaitu
nekā 20 vismaz vienu autostāvvietu paredz ar platumu 3,5 m. Šīs stāvvietas apzīmē ar
attiecīgu ceļazīmi un apzīmējumu.

55.

Pie pirmsskolas izglītības iestādes vismaz pusei stāvvietu jābūt 3,5 m platām.

56.

Autostāvvietu piebraucamo ceļu paredz vismaz 3 m platu (katru joslu), izņemot gadījumus,
kad Apbūves noteikumos noteikts savādāk.
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3.2. PRASĪBAS INŽENIERTEHNISKĀS APGĀDES TĪKLIEM UN OBJEKTIEM
3.2.1. Vispārīgas prasības
57.

Visās funkcionālajās zonās, kur atļauta būvniecība, nodrošina ēku inženiertehnisko apgādi
saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. Inženierbūves projektē, būvē, pārbūvē un ekspluatē
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Nodrošina vides kvalitātes prasību ievērošanu.

3.2.2. Teritorijas inženiertehniskā sagatavošana
58.

Teritorijās, kas nav piemērotas apbūvei (augsts gruntsūdens līmenis, kūdras nogulas, grunts
piesārņojums u.tml.), nesagatavotas piekļūšanas, maģistrālo inženierkomunikāciju trūkuma,
kā arī citu apstākļu dēļ, pirms būvniecības veic teritorijas inženiertehnisko sagatavošanu.

59.

Teritorijas inženiertehniskā sagatavošana var ietvert atsevišķus pasākumus vai pasākumu
kompleksu, kas jāveic, lai teritorijā būtu iespējams veikt apbūvi:
59.1. teritorijas drenāžu;
59.2. teritorijas uzbēršanu, ievērojot Aizsargjoslu likumā noteiktos ierobežojumus.
Inženiertehniskās teritorijas sagatavošanas ietvaros teritorijas uzbēršanai aizliegts
izmantot nepārstrādātus būvniecības atkritumus;
59.3. pretplūdu pasākumus, ja jāaizsargā esoša apbūve;
59.4. krasta aizsargbūvju būvniecību erozijas apdraudētās vietās;
59.5. piesārņotas grunts sanāciju vai nomaiņu;
59.6. maģistrālo inženiertīklu izbūvi;
59.7.

piekļūšanas nodrošināšanai nepieciešamās ielas vai ceļa būvniecību.

60.

Izstrādājot būvniecības ieceres dokumentāciju, ja nepieciešams, paredz pasākumus
teritorijas pasargāšanai no applūšanas, pārpurvošanās, noslīdeņiem, nogruvumiem u.c.
bīstamiem dabas procesiem.

61.

Ūdensobjektu krastu joslā, izņemot dabisko palieņu pļavu biotopu teritorijās, erozijas
skartajās vietās atļauts būvēt jaunus un pārbūvēt esošos krasta nostiprinājumus
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

62.

Krasta stiprināšanas inženiertehniskos pasākumus veic kompleksi, izvērtējot ietekmi uz
blakus esošajām zemes vienībām.

3.2.3. Ūdensapgāde
63.

Viesītes pilsētā un ciemos paredz centralizētu un nepārtrauktu dzeramā ūdens apgādi šādās
apbūves teritorijās:
63.1. “Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas” (DzM)
63.2. “Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas” (DzD)
63.3. “Publiskās apbūves teritorijas” (P)
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63.4. “Jauktas centra apbūves teritorijas” (JC)
64. (zaudējis spēku ar Viesītes novada pašvaldības 2019.gada 17.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.2019/9)
65. (zaudējis spēku ar Viesītes novada pašvaldības 2019.gada 17.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.2019/9)

3.2.4. Notekūdeņu savākšana
66. (zaudējis spēku ar Viesītes novada pašvaldības 2019.gada 17.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.2019/9)
67. (zaudējis spēku ar Viesītes novada pašvaldības 2019.gada 17.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.2019/9)
68. Paredzot lokālas notekūdeņu savākšanas sistēmas, nodrošina efektīvu notekūdeņu savākšanas
un/vai attīrīšanas sistēmu izveidi.
69. Paredz neefektīvi darbojošos notekūdeņu attīrīšanas iekārtu pārbūvi un pasākumus to darbības
uzlabošanai, lai netiktu pārsniegtas notekūdeņu piesārņojošo vielu koncentrācijas izplūdēs, kā
arī nodrošina normatīvajiem aktiem atbilstošu notekūdeņu attīrīšanas procesā radušos dūņu
apsaimniekošanu.
70.

Veidojot jaunas vai paplašinot esošas savrupmāju apbūves teritorijas, kurās dzīvojamo māju
skaits pārsniegs 20, paredz centralizētas notekūdeņu savākšanas sistēmas ierīkošanu.

71. (zaudējis spēku ar Viesītes novada pašvaldības 2019.gada 17.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.2019/9)
72. (zaudējis spēku ar Viesītes novada pašvaldības 2019.gada 17.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.2019/9)

3.2.5. Meliorācijas sistēmas
73.

Ja pirms būvju būvniecības nepieciešams veikt meliorācijas sistēmas pārbūvi, sagatavo
pārbūves būvniecības ieceres dokumentāciju un veic meliorācijas sistēmu pārbūvi.

3.2.6. Elektroapgāde
74.

Būvprojektu izstrādāšanai teritorijās 110 kV elektrolīnijas aizsargjoslā saņemt tehniskos
noteikumus AS „Augstsprieguma tīkls”.

75. (zaudējis spēku ar Viesītes novada pašvaldības 2019.gada 17.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.2019/9)
76.

Darbiem ar celšanas un citiem mehānismiem tuvāk par 30 metriem no 110 kV elektrolīnijas
malējiem vadiem izstrādāt un saskaņot ar AS „Augstsprieguma tīkls” darbu izpildes projektu.

3.2.7. Alternatīvā energoapgāde
77.

Ierīkojot siltumsūkņu zemes kolektorus, ievēro minimālo attālumu 4 m no to ārējās kontūras
līdz blakus zemes vienības robežai. Attālumu atļauts samazināt, ja saņemts attiecīgā blakus
esošā zemes vienības īpašnieka rakstisks saskaņojums būvniecību regulējošajos
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

78.

Vienā zemes vienībā ciemos un lauku teritorijā atļauts izvietot vēja elektrostacijas ar kopējo
maksimālo jaudu līdz 20 kW individuālai lietošanai atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām
prasībām un ievērojot papildus nosacījumus:
78.1. vēja elektrostacijas maksimālais augstums nepārsniedz 15 m;
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78.2. attālums no vēja elektrostacijas torņa līdz zemes vienības robežai ir vismaz 1,5 reizes
lielāks nekā masta augstums;
78.3. blakus esošajās zemes vienībās un ēkās prognozētais trokšņu līmenis nepārsniedz
normatīvajos aktos pieļaujamo;
78.4. citam īpašniekam piederošai esošai dzīvojamai vai publiskai apbūvei nav apēnojuma
no vēja elektrostacijas rotora;
78.5. vēja elektrostacijas uzstādīšanai uz ēkas sienas vai jumta ir sertificēta būvinženiera
pozitīvs slēdziens par būvkonstrukciju drošību un slodzes nestspēju;
79.

Vēja elektrostaciju, kuru jauda ir lielāka par 20 kW, atļauts izvietot “Lauksaimniecības
teritorijā” (L), “Rūpnieciskās apbūves teritorijā” (R), “Tehniskās apbūves teritorijā” (TA),
ievērojot Vispārīgajos apbūves noteikumos un citos normatīvajos aktos noteiktos
ierobežojumus.

3.3. PRASĪBAS APBŪVEI
3.3.1. Būvlaide
80.

(zaudējis spēku ar Viesītes novada pašvaldības 2019.gada 17.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.2019/9)

81.

Esošajās apbūves teritorijās ievēro iedibināto būvlaidi, ja vien tā neatrodas sarkanajās līnijās.

82.

Apbūves teritorijās, kur nav izveidots ielu tīkls vai iedibināta būvlaide, starp ielas sarkano
līniju un būvlaidi ievēro šādus minimālos attālumus:
82.1. C kategorijas un D kategorijas ielām – ne mazāk kā 6 m;
82.2. E kategorijas ielām, piebrauktuvēm, gājēju ielām un ceļiem – ne mazāk kā 3 m.

83.

Izņēmuma gadījumā, ņemot vērā teritorijas īpatnības un esošu būvju izvietojumu,
sagatavojot pamatojumu un saņemot būvvaldes saskaņojumu, detālplānojumā vai būvniecības
ieceres dokumentācijā atļauts paredzēt mazāku būvlaidi nekā 82. punktā noteiktais
minimālais attālums.

84.

Ja nav iedibinātas būvlaides, pilsētas vai ciema teritorijā ēkas novietnei zemes vienībā
ievēro minimālos attālumi no valsts autoceļa sarkanās līnijas:
84.1. valsts reģionālajiem autoceļiem — 15 m;
84.2. valsts vietējiem autoceļiem un pašvaldības ceļiem — 6 m.

85.

Dzīvojamās apbūves teritorijās iespēju robežās būvlaidei viena kvartāla robežās jābūt
vienādai visām gar ielu novietotām ēkām.

86.

Lokālplānojumos, detālplānojumos un būvniecības ieceres dokumentācijā var tikt noteikts
lielāks būvlaides platums.

87.

Lauku teritorijā galvenās ēkas novietnei, izņemot Aizsargjoslu likumā un citos normatīvajos
aktos noteiktos izņēmumus, minimālā būvlaide sakrīt ar autoceļa aizsargjoslu:
87.1. valsts reģionālajiem autoceļiem — 60 m;
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87.2. valsts vietējiem autoceļiem un pašvaldības ceļiem — 30 m.
88.

Izvietot būves tuvāk nekā 84. punktā un 87. punktā norādītais attālums atļauts, ja saņemts
ceļa īpašnieka vai tiesiskā valdītāja rakstisks saskaņojums aizsargjoslas un būvniecību
regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

89.

Būvlaides teritorijā atļauts ierīkot apstādījumus un labiekārtojumu, tostarp, gājēju celiņus un
piebrauktuves pie ēku ieejām. Rindu māju apbūvē būvlaides teritorijā atļauts ierīkot arī
automašīnu nojumes un nojumes inventāra glabāšanai.

3.3.2. Apbūves līnija
90.

Būves atļauts izvietot ne tuvāk zemes vienības robežām kā noteikts Civillikumā, Vispārīgajos
apbūves noteikumos un ugunsdrošības būvnormatīvos.

91.

Būves izvietot tuvāk vai tieši pie robežām atļauts tikai gadījumā, ja to pieļauj ugunsdrošības
normas, tiek ievērotas ēku un zemes vienību insolācijas prasības, kā arī normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā saņemts attiecīgās blakus esošās zemes vienības īpašnieka rakstisks
saskaņojums.

92.

Nav atļauta būvju vai to daļu projicēšanās ārpus zemes vienības robežas, izņemot, ja:
92.1. būve ir žogs starp zemes vienībām;
92.2. nodibināts servitūts (pārkaru būves tiesība);
92.3. zemes vienības robeža sakrīt ar sarkano līniju un ēkas ielas fasādē ir izvirzījums
(arhitektonisks elements), kura projekcija uz zemes izvirzās ārpus zemes vienības
robežas teritorijā starp sarkanajām līnijām bet ne vairāk kā viens metrs. Šāda
arhitektoniska elementa minimālais augstums virs zemes ir 4 m.

93.

Lauku teritorijā jebkuras būves, izņemot žogu un inženierbūves, nav atļauts izvietot tuvāk par
10 m no blakus esošas zemes vienības robežas, izņemot gadījumu, ja saņemts zemes
vienības, kas atrodas noteiktajā attālumā, īpašnieka vai tiesiskā valdītāja rakstisks
saskaņojums būvniecību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

94.

Minimālā apbūves līnija gar piebraucamā ceļa robežu - 3 m.

95.

Minimālā apbūves līnija no ūdensobjekta vai meliorācijas ūdensnotekas:
95.1. no ūdenstilpes, ūdensteces vai mākslīga ūdensobjekta - 10 m no krasta kraujas;
95.2. no valsts nozīmes ūdensnotekas – 10 m no grāvja krants;
95.3.

no pašvaldības nozīmes, koplietošanas vai viena īpašuma ūdensnotekas – 5 m no
grāvja krants.

96.

Mākslīga ūdensobjekta ierīkošana atļauta ne tuvāk kā 10 m no zemes vienības robežas. Šo
attālumu atļauts samazināt, ja saņemts attiecīgā blakus esošā zemes vienības īpašnieka
rakstisks saskaņojums būvniecību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

97.

Kokus, kuru pieauguša koka augstums pārsniedz 1,8 m, stāda ne mazāk kā 5 m attālumā
no blakus esošas zemes vienības robežas, ābeles - 3 m, plūmes un ķiršus - 2 m, ogu
krūmus – ne mazāk kā viena metra attālumā.
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3.3.3. Būvju izvietojums zemes vienībā
98.

Attālumus starp ēkām un būvēm paredz atbilstoši normatīvajiem aktiem, ievērojot
Civillikuma, ugunsdrošības, insolācijas, prettrokšņu, inženierkomunikāciju aizsardzības un
citu būvnormatīvu prasības.

99.

98. punktā noteiktos attālumus atļauts samazināt, ja to pieļauj citu normatīvo aktu prasības
un saņemts attiecīgā blakus esošā zemes vienības īpašnieka rakstisks saskaņojums
būvniecību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

3.3.4. Redzamības brīvlauki
100. Būvi pie krustojuma aizliegts izvietot tā, ka tā ierobežo redzamību starp 0,8 m un 2,5 m
līmeņiem redzamības brīvlaukā, ko nosaka atbilstoši Latvijas valsts standartam.
101. Ja esošā apbūve neļauj izveidot nepieciešamo redzamības brīvlauku, gājēju un transporta
kustības drošību nodrošina ar kustības regulēšanas vai speciālām tehniskām ierīcēm.

3.3.5. Būvju augstums un stāvu skaits
102. Apbūves noteikumu 4.nodaļā attiecīgajā funkcionālajā zonā noteiktos maksimālos būves
augstuma ierobežojumus ar būvvaldes lēmumu var neattiecināt uz sporta būvēm un
sabiedrības interesēm nozīmīgām publiskām ēkām: kultūras, izglītības, sabiedriskām
(nekomerciālām) un ārstniecības iestādēm. Apbūves parametrus šādā gadījumā nosaka
būvvaldes lēmumā.

3.3.6. Žogs
103. Pilsētas un ciemu teritorijās zemes vienības, kurās atļauta būvniecība, atļauts iežogot:
103.1. vispārējā gadījumā - pa zemes vienību robežām;
103.2. ielas vai ceļa pusē - pa sarkano līniju;
103.3. stūra zemes vienībās - pa redzamības trīsstūriem, atbilstoši normatīvo aktu un valsts
standartu prasībām;
103.4. gar ūdenstilpēm un ūdenstecēm – ne tuvāk kā 10 m no krasta līnijas;
103.5. funkcionālai zemes vienības sadalīšanai tās iekšpusē – pēc nepieciešamības;
103.6. gar ūdensnotekām tuvāk neka 95. punktā noteiktā minimālā apbūves līnija atļauts
izvietot vienīgi pagaidu žogus vieglās konstrukcijās, bet ne tuvāk kā vienu metru no
ūdensnotekas krants;
103.7. ja grafiskās daļas kartē "Dabas un apstādījumu teritorija" noteikta kā aizsargstādījumi
starp "Rūpnieciskās apbūves teritoriju" vai "Tehniskās apbūves teritoriju" un zonu,
kurā atļauta dzīvojamā vai publiskā apbūve - pa funkcionālo zonu robežu;
104. Prasības žogiem pilsētas un ciemu teritorijās:
104.1. žogus ielas pusē iespēju robežās viena kvartāla robežās būvē uz vienas līnijas;
104.2. žogiem gar ielām un ceļiem jābūt ne augstākiem par 1,6 m;
104.3. atkarībā no teritorijas izmantošanas veida specifikas (rūpnieciskā apbūve, sporta
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būvju apbūve u.tml.), sagatavojot pamatojumu un to saskaņojot ar būvvaldi, žogu gar
ielu atļauts būvēt augstāku nekā noteikts 104.2.apakšpunktā.
104.4. ja blakus zemes vienību īpašnieki vai tiesiskie valdītāji vienojas, robežžogus atļauts
būvēt pēc sava ieskata, bet ne augstākus par 1,80 m;
104.5. žogiem “Rūpnieciskās apbūves teritorijā” (R) un “Tehniskās apbūves teritorijā” (TA) jābūt
ne augstākiem par 2,5 m. Pieļaujams izvietot necaurredzamus žogus, ja tas
nepieciešams slēgtas ražošanas zonas nodrošināšanai;
104.6. zemes vienības atļauts nožogot ar dzīvžogu ne augstāku par 2,5 m, izvietojot to gar
zemes vienības robežu;
104.7. augstāku dzīvžogu nekā noteikts 104.6. apakšpunktā veidošana atļauta vienīgi, ja
saņemts attiecīgā blakus esošā zemes vienības īpašnieka rakstisks saskaņojums
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
104.8. gar ielām un ceļiem nav atļauta blīvu un necaurredzamu žogu būvniecība, izņemot, ja
tas ir nepieciešams teritorijas aizsardzībai no trokšņa un putekļu piesārņojuma,
saskaņojot to ar ielas vai ceļa īpašnieku vai tiesisko valdītāju būvniecību
regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
104.9. lai nodrošinātu esošo inženierbūvju darbību un to apkalpošanu, vietās, kur atrodas
virszemes inženierbūves, žogos veido „kabatas”;
104.10. nav atļauts žogu stabu atbalstus izvietot ielu, ceļu un laukumu teritorijā;
104.11. aizliegts nožogot un sadalīt ar žogu publiskās ārtelpas teritorijas, izņemot parkus
un skvērus;
104.12. “Lauksaimniecības teritorijā” (L1) žogu ierīkošanai var tikt piemēroti atšķirīgi
noteikumi, kas noteikti detālplānojumā vai būvniecības ieceres dokumentācijā un
saskaņoti ar būvvaldi;
105. Lauku teritorijā zemes vienības, kurās atļauta būvniecība, atļauts iežogot:
105.1. vispārējā gadījumā - pa zemes vienību robežām;
105.2. ceļa pusē – ne tuvāk kā ceļa nodalījuma joslas robeža;
105.3. stūra zemes vienībās - pa redzamības trīsstūriem, atbilstoši normatīvo aktu un valsts
standartu prasībām;
105.4. gar ūdenstilpēm un ūdenstecēm – ne tuvāk kā 10 m no krasta līnijas;
105.5. gar ūdensnotekām tuvāk kā 95. punktā noteiktā minimālā apbūves līnija atļauts
izvietot vienīgi pagaidu žogus vieglās konstrukcijās, bet ne tuvāk kā vienu metru no
ūdensnotekas krants;
105.6. funkcionālai zemes vienības sadalīšanai tās iekšpusē – pēc nepieciešamības;
106. Prasības žogiem lauku teritorijā:
106.1. žogiem jābūt ne augstākiem par 2,5 m. Atkarībā no teritorijas izmantošanas veida
specifikas (lauksaimnieciska izmantošana, rūpnieciskā apbūve, publiskā apbūve
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u.tml.), saskaņojot ar pašvaldību, atļauts būvēt augstākus žogus;
106.2. zemes vienības atļauts nožogot ar dzīvžogu ne augstāku par 2,5 m, izvietojot to gar
zemes vienības robežu. Augstāku dzīvžogu izveidošana atļauta tikai rakstiski
saskaņojot ar blakus zemes vienības īpašnieku vai tiesisko valdītāju;
106.3. gar ceļiem nav atļauta blīvu un necaurredzamu žogu būvniecība, izņemot, ja tas
nepieciešams teritorijas aizsardzībai no trokšņa un putekļu piesārņojuma, saskaņojot
to ar ceļa īpašnieku vai tiesisko valdītāju;
106.4.

pieļaujams izvietot necaurredzamus žogus, ja tas nepieciešams slēgtas zonas
nodrošināšanai.

106.5. žogu konstrukcijām, kas izvietoti gar valsts vai koplietošanas ūdensnotekām tuvāk nekā
ekspluatācijas aizsargjoslas platība, jābūt viegli pārvietojamām;
106.6. nav atļauta dzeloņstiepļu vai tām pielīdzinātu
plastmasas atgriezumi u.tml.) izmantošana žogos;

surogātmateriālu

(metāllūžņi,

106.7. zemes vienību funkcionāli atļauts sadalīt ar dzīvžogu vai sieta žogu;
106.8. prettrokšņa sienas nepieciešamību pamato būvniecības ieceres dokumentācijā.
107. Lauku teritorijā aizliegts nožogot:
107.1. zemes vienības funkcionālajā zonā “Dabas un apstādījumu teritorijas” (DA), izņemot
gadījumus, kas noteikti Apbūves noteikumos un, ja žogs paredzēts labiekārtojuma
projektā un tiek nodrošināta publisko teritoriju pieejamība;
107.2. zemes vienības lauku teritorijā funkcionālajā zonā “Mežu teritorijas” (M), izņemot
gadījumus, kas noteikti Apbūves noteikumos.
108.

Visās teritorijās atļauts nožogot bērnu rotaļu laukumu ar caurredzamu žogu, kas nav
augstāks par 1,2 m.

109. Transportlīdzekļu novietnes atļauts iežogot, ja žoga augstums nepārsniedz 1,50 m un tas tiek
veidots kompleksā ar dzīvžogu.
110. Prasības žoga arhitektūrai:
110.1. žogu veido un tā krāsojumu stilistiski saskaņo ar ēku un blakus esošo zemes vienību
žogu, ievērojot vienotu žogu augstumu kvartāla robežās;
110.2. žoga krāsošanai izmanto pret laika apstākļu ietekmi un mehāniskiem bojājumiem
izturīgu krāsu. Dabisko akmeni, keramiku un cēlapmetumu žogā nekrāso;
110.3. aizliegta dzeloņdrāšu izmantošana žogos, izņemot, ja to paredz normatīvie akti.
111. Žoga krāsošanu veic saskaņā ar būvvaldē akceptētu krāsu pasi.

3.3.7. Būves dzīvniekiem
112.

Pilsētas teritorijā lauksaimniecības dzīvniekiem paredzētās būves, ievērojot normatīvo aktu
prasības, atļauts izvietot tikai funkcionālajās zonās “Savrupmāju apbūves teritorija” (DzS),
“Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija” (DzM) un “Lauksaimniecības teritorija” (L1).
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113. Ciemos lauksaimniecības dzīvniekiem paredzētās būves, ievērojot normatīvo aktu prasības,
atļauts izvietot tikai funkcionālajās zonās “Rūpnieciskās apbūves teritorija” (R) un
“Lauksaimniecības teritorija” (L1).
114.

Lauksaimniecības dzīvniekiem paredzētu saimniecības ēku nav atļauts būvēt tuvāk nekā 50
m no funkcionālās zonas, kur lauksaimniecības dzīvnieku turēšana nav atļauta.

115. Lauksaimniecības dzīvnieku turēšanai izmanto tikai šim nolūkam būvētas vai pielāgotas būves,
kas atbilst veterinārajām, higiēniskajām un dzīvnieku labturības prasībām.
116.

Bišu stropu uzvietošana atļauta ne tuvāk kā 20 m no zemes vienības robežas. Attālumu
atļauts samazināt, ja saņemts attiecīgās blakus esošās zemes vienības īpašnieka rakstisks
saskaņojums.

3.3.8. Atklāta āra (ārpustelpu) uzglabāšana
117. Atklāta āra (ārpustelpu) uzglabāšana nav atļauta:
117.1. būvlaides teritorijā;
117.2. tuvāk par 3 m no zemes vienības robežas;
117.3. autostāvvietā.
118. Komposta vietas atļauts ierīkot:
118.1. ārpus būvlaides teritorijas;
118.2. ne tuvāk kā 2 m attālumā no blakus esošas zemes vienības robežas;
118.3. ne tuvāk kā 6 m līdz dzīvojamās mājas logiem, izņemot ja saņemts attiecīgās
dzīvojamās mājas īpašnieka rakstisks saskaņojums normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā.
119.

Pie kopīgiem žogiem, mūriem un uz zemes vienības robežas, komposta vietas atļauts
ierīkot vienīgi, ja saņemts blakus esošās zemes vienības īpašnieka rakstisks saskaņojums par
kopīgas komposta vietas ierīkošanu.

120.

Komposta kaudzes un organiskā mēslojuma glabātuves ierīko, izslēdzot ūdens avotu un
gruntsūdeņu piesārņošanu.

3.3.9. Stihiju postījumu atjaunošana
121. Īpašnieks ir tiesīgs atjaunot ugunsgrēkā vai dabas stihiju rezultātā nopostītu vai daļēji nopostītu
būvi tajās pašās pamatdimensijās atbilstoši agrāk esošajam veidolam un tajā pašā novietnē,
ievērojot Apbūves noteikumu prasības un saskaņojot būvniecību normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā, izņemot, ja:
121.1. nopostītā būve atradās neatbilstošas izmantošanas zemes vienībā;
121.2. nopostītā būve atradās starp ielu sarkanajām līnijām.
122. Ja nopostīta neatbilstoša būve, būvi atjauno tā, lai tā atbilstu Plānojumam.
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123.

Apstādījumus atjauno visās teritorijās, kur tie paredzēti atbilstoši plānošanas dokumentiem
vai būvniecības ieceres dokumentācijai.

3.4. PRASĪBAS TERITORIJAS LABIEKĀRTOJUMAM
3.4.1. Reljefa un augsnes virskārtas aizsardzība, grāvju un dabīgo noteču
saglabāšana
124.

Apbūvējot zemes vienību, maksimāli saglabā dabīgo reljefu un augsnes virskārtu. Pēc
būvniecības pabeigšanas atjauno augsnes virskārtu.

125.

Prasības reljefa un augsnes virskārtas saglabāšanai nosaka detālplānojumā vai būvatļaujas
projektēšanas nosacījumos.

126.

Lai novērstu gruntsūdens līmeņa celšanos, saglabā esošos grāvjus, drenāžu un
ūdensnotekas, izņemot, ja detālplānojumā vai meliorācijas sistēmas pārkārtošanas projektā
noteikts citādi.

127.

Ierīkojot viena īpašuma meliorācijas sistēmu, grāvja krants nedrīkst atrasties tuvāk kā 2 m
no blakus esošas zemes vienības robežas, izņemot gadījumu, ja saņemts attiecīgās blakus
esošās zemes vienības īpašnieka rakstisks saskaņojums.

128. Aizliegts:
128.1.

mainīt dabisko reljefu un hidroģeoloģiskos apstākļus (aizbērt gravas, grāvjus un
karjerus, rakt dīķus, ierīkot drenāžu), veikt grunts nomaiņu, izņemot gadījumus, ja
minētās darbības ir saskaņotas ar atbildīgajām institūcijām vai minēto pasākumu
veikšanai izstrādāta būvniecības ieceres dokumentācija;

128.2. veikt teritorijas uzbēršanu, izmantojot nepārstrādātus būvniecības atkritumus;
128.3. veikt darbības, kas rada piesārņojumu, kas pārsniedz normatīvajos aktos noteiktos
atļautos robežlielumus, izņemot, ja saņemta attiecīga atļauja.

3.4.2. Apstādījumu ierīkošana
129. Apbūves teritorijās apstādījumus ierīko saskaņā ar būvniecības ieceres dokumentāciju.
130. Veicot būvniecību, iespēju robežās saglabā esošos kokus.
131.

Labiekārtotas publiskās ārtelpas ierīkošanai izstrādā būvniecības ieceres dokumentāciju vai
risinājumu iekļauj detālplānojumā, kurā nosaka apbūves funkcijas, izvietojumu un prasības
apbūves kompozīcijai. Būvvaldei ir tiesības prasīt veikt labiekārtojuma projekta publisko
apspriešanu.

132. Norobežojošus stādījumus vides kvalitātes uzlabošanai aizsardzībai pret troksni un gaisa
piesārņojumu veido gar rūpnieciskās apbūves teritoriju un objektiem atbilstoši Apbūves
noteikumos noteiktajam.

3.4.3. Ārtelpas elementu un īslaicīgas lietošanas būvju izvietošana
133.

Ārtelpas elementus ietvēs un citās teritorijās, kur paredzēta gājēju kustība, izvieto,
nodrošinot vismaz 1,5 m platu brīvtelpu gājējiem.

134.

Vienā pārskatāmības posmā (ielas posmā vismaz viena kvartāla garumā, skvērā, parkā
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u.tml.) atļauts uzstādīt tikai viena veida vai savstarpēji stilistiski saskaņotus funkcionāli
nepieciešamos ārtelpas elementus (atkritumu tvertnes, velonovietnes, soliņus u.tml.), kas
saskaņoti būvvaldē.
135. (zaudējis spēku ar Viesītes novada pašvaldības 2019.gada 17.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.2019/9)

3.5. PRASĪBAS VIDES RISKU SAMAZINĀŠANAI
3.5.1. Būvniecība piesārņotās un potenciāli piesārņotās teritorijās
136. Teritorijas plānojuma Grafiskās daļas kartē attēlotas piesārņotās un potenciāli piesārņotās
vietas (saraksts 1.pielikumā).
137.

Ja piesārņotā vai potenciāli piesārņotā teritorijā, kas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir
reģistrēta Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra Piesārņoto un potenciāli
piesārņoto vietu reģistrā, nav veikta augsnes, grunts un pazemes ūdeņu piesārņojuma izpēte
un piesārņojuma līmeņa novērtējums, būvniecība tajās ir aizliegta. Šis ierobežojums neattiecas
uz īslaicīgas lietošanas būvēm, kuru izvietošana nepieciešama teritorijas monitoringam vai
sanācijai.

138.

Lai novērtētu piesārņotās vai potenciāli piesārņotās teritorijas piesārņojuma līmeni, veic
teritorijas izpēti vai izmanto normatīvajos aktos noteiktā kārtībā veiktas izpētes materiālu
informāciju.

139.

Pirms būvniecības piesārņotā vai potenciāli piesārņotā teritorijā atbilstoši normatīvo aktu
prasībām novērtē augsnes, grunts un pazemes ūdeņu piesārņojuma līmeni. Ja
nepieciešams, pirms būvniecības saskaņā ar normatīvo aktu prasībām veic augsnes vai grunts
sanāciju vai uzsāk monitoringu.

140.

Ja teritorijā konstatēts pazemes ūdeņu piesārņojums, uzsāk sanāciju vai izstrādā sanācijas
programmu un uzsāk tās īstenošanu.

3.5.2. Gaisa piesārņojuma novēršana
141. Publiskās un dzīvojamās apbūves teritorijās, kur pastāv iespēja pieslēgties centralizētajiem
siltumapgādes tīkliem nav atļauta jaunu siltumapgādes vai emisijas avotu ierīkošana.
142. Gaisu piesārņojošo vielu emisijas avotu skaita palielināšana teritorijās, kur tādi jau eksistē
pieļaujama vienīgisaskaņā ar normatīvo aktu prasībām. Pasākumus piesārņojošo vielu
emisijas avotu skaita pieauguma novēršanai paredz saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

3.5.3. Prasības degvielas uzpildes un gāzes uzpildes stacijām
143.

Būvvaldei ir tiesības prasīt veikt degvielas uzpildes stacijas vai gāzes uzpildes stacijas
būvniecības ieceres publisko apspriešanu.

3.5.4. Noteikumi derīgo izrakteņu ieguvei, ieguves vietu ekspluatācijai un
rekultivācijai
144. Derīgo izrakteņu ieguve atļauta funkcionālajās zonās:
144.1. “Rūpnieciskās apbūves teritorija” (R);
144.2. “Lauksaimniecības teritorija” (L);
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144.3. “Mežu teritorija” (M);
144.4. “Ūdeņu teritorija” (Ū).
145. Derīgo izrakteņu ieguvi veic normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
146. Ietekmes mazināšanai uz apkārtējām teritorijām noteikti minimālie attālumi no derīgo
izrakteņu ieguves vietām līdz dzīvojamai un publiskai apbūvei, dabas teritorijām un
objektiem. Derīgo izrakteņu ieguve nav atļauta:
146.1. pilsētā un ciemos un tuvāk par 500 m no pilsētas vai ciema robežas;
146.2. tuvāk par 200 m no lauku teritorijā esošas dzīvojamās vai publiskās apbūves ēkas,
izņemot gadījumu, ja saņemts nekustamā īpašuma, kas atrodas noteiktajā attālumā,
īpašnieka vai tiesiskā valdītāja rakstisks saskaņojums.
(Viesītes novada pašvaldības 2019.gada 17.oktobra saistošo noteikumu Nr.2019/9 redakcijā)

146.3. īpaši aizsargājamajā dabas teritorijā un tuvāk par 200 m no tās robežas, izņemot
gadījumu, ja saņemts Dabas aizsardzības pārvaldes saskaņojums;
146.4. kultūras pieminekļa teritorijā un aizsargjoslas (aizsardzības zonas) teritorijā ap kultūras
pieminekli, izņemot gadījumus, ja saņemts Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes
saskaņojums;
146.5. tuvāk par 200 m no kapsētas vai, ja ir izdalīta atsevišķa zemes vienība kapsētas
ierīkošanai - 200 m no zemes vienības robežas.
147. Pirms atļaujas saņemšanas derīgo izrakteņu ieguves vietas ekspluatācijas uzsākšanai
zemes vienības īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai derīgo izrakteņu ieguvējs slēdz līgumu ar
novada pašvaldību, vienojoties par derīgo izrakteņu ieguves apjomu un ieguves laiku,
transportēšanas ceļiem un kārtību, kādā notiks šo ceļu uzturēšana un atjaunošana,
risinājumiem derīgo izrakteņu ieguves (transportēšanas) negatīvās ietekmes mazināšanai uz
tuvumā esošo dzīvojamo un publisko apbūvi, rekultivācijas nosacījumiem, saistību
nodrošinājumu u.c. nosacījumiem.
148. Rekultivācijas darbus uzsāk gada laikā un veic trīs gadu laikā pēc derīgo izrakteņu ieguves
pabeigšanas.
149.

Pēc rekultivācijas zemes vienībai nosaka izmantošanu atbilstoši funkcionālo zonu
Lauksaimniecības teritorija (L), Ūdeņu teritorija (Ū) vai Mežu teritorija (M) noteikumiem.

3.5.5. Prasības piesārņojuma samazināšanai riska ūdensobjektos
150. Notekūdeņu apsaimniekošanai Viesītes ezeram pieguļošajos īpašumos izmantojamas
hermētiski noslēgtas krājtvertnes vai arī individuālās bioloģiskās attīrīšanas iekārtas.
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4. PRASĪBAS TERITORIJAS IZMANTOŠANAI UN APBŪVES PARAMETRIEM
KATRĀ FUNKCIONĀLAJĀ ZONĀ
Ja pie teritorijas galvenajiem un papildizmantošanas veidiem nav noteikts izmantošanas veida apraksts, tas tiek piemērots atbilstoši
Ministru kabineta 30.04.2013. noteikumu Nr.240 “Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” 3.pielikumam
“Teritorijas izmantošanas veidu klasifikators”

4.1. SAVRUPMĀJU APBŪVES TERITORIJA
4.1.1. Savrupmāju apbūves teritorija (DzS)
4.1.1.1. Pamatinformācija
151. “Savrupmāju apbūves teritorija” (DzS) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu
mājokļa funkciju savrupam dzīvesveidam, paredzot atbilstošu infrastruktūru, un kuras
galvenais izmantošanas veids ir savrupmāju apbūve.
4.1.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi
152. Savrupmāju apbūve (11001).
4.1.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi
153. Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve (12002): veikals, aptieka, ēdināšanas
uzņēmums, sadzīves un citu pakalpojumu objekti, izņemot degvielas un gāzes uzpildes
stacijas un transporta apkalpes uzņēmumus
154. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003): viesu māja, pansija
155. Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (12007): pirmsskolas izglītības iestāde
156. Veselības aizsardzības iestāžu apbūve (12008): ārstu prakse
157. Dzīvnieku aprūpes iestāžu apbūve (12010): veterinārā prakse
158. Publiskā ārtelpa bez labiekārtojuma (24002).
159. Labiekārtota publiskā ārtelpa (24001): labiekārtoti parki, ietverot apstādījumus un
labiekārtojuma infrastruktūru (tai skaitā nedzīvojamās ēkas un būves) atpūtas, veselības un
fizisko aktivitāšu nolūkam un citu publiskās ārtelpas funkciju nodrošināšanai, izņemot kapsētas
un dzīvnieku kapsētas
160. Sociālās aprūpes iestāžu apbūve (12009): izņemot patversmes
4.1.1.4. Apbūves parametri
Nr.

Teritorijas izmantošanas
veids

Minimālā
Maksimālais Apbūves
jaunizv.
apbūves
intensitāte
zemes gabala blīvums (%) (%)
platība

Apbūves
augstums
(m)

Apbūves
augstums
(stāvu
skaits)

161.

Savrupmāju apbūve

600 m2

līdz 12 2

līdz 2 1

162.

Tirdzniecības un/vai
pakalpojumu objektu
apbūve
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Minimālais
brīvās zaļās
teritorijas
rādītājs (%)

līdz 12
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Nr.

Teritorijas izmantošanas
veids

163.

Tūrisma un atpūtas
iestāžu apbūve

164.

Izglītības un zinātnes
iestāžu apbūve

165.

Veselības aizsardzības
iestāžu apbūve

166.

Sociālās aprūpes iestāžu
apbūve

167.

Dzīvnieku aprūpes
iestāžu apbūve

Minimālā
Maksimālais Apbūves
jaunizv.
apbūves
intensitāte
zemes gabala blīvums (%) (%)
platība

Apbūves
augstums
(m)

Apbūves
augstums
(stāvu
skaits)

1. divi stāvi un jumta stāvs, palīgēkai - viens stāvs
2. palīgēkai – 10 m, bet ne augstāka par dzīvojamo ēku

4.1.1.5. Citi noteikumi
168. Maksimālais būves augstums nevienā ēkas punktā nedrīkst pārsniegt pusotra (1,5) attāluma
starp šī punkta projekciju uz zemes un robežu ar blakus esošo zemes vienību. Šo attālumu
atļauts samazināt, ja saņemts attiecīgā blakus esošā zemes vienības īpašnieka rakstisks
saskaņojums būvniecību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
169. Dzīvojamai apbūvei pieļaujama 15% no ēkas kopējā apbūves laukuma vertikāli akcenti līdz
14 m līdz augstākai izvirzītai jumta vai tā elementa (vējrādītājs, antena, skurstenis) daļai vai
punktam.
170. Pirms publiskās apbūves realizācijas būvvaldei ir tiesības prasīt veikt būvniecības ieceres
publisko apspriešanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
171. Maksimālais ēku skaits zemes vienībā:
171.1. vienā zemes vienības atļauts izvietot vairākas savrupmājas, ja, rēķinot uz katru māju,
zemes vienības platība nav mazāka par noteikto minimālo zemes vienības platību
katrai mājai, apbūve atbilst apbūves parametriem un iespējams sadalīt zemes vienību
reālās daļās.
171.2. publiskā apbūve vai palīgēkas - ievērojot atļautos apbūves rādītājus.
172. Ja savrupmāju izvieto zemes vienības dziļumā, bet palīgēku pie ielas vai ceļa, tad palīgēkai
jābūt arhitektoniski vienotā veidolā ar savrupmāju.
173. Būvju arhitektonisko veidolu, krāsojumu un apdares materiālus saskaņo būvvaldē. Viena
detālplānojuma teritorijas robežās nosaka saskanīgus toņus jumta ieseguma materiāliem.
Ietvēm un piebraucamo ceļu segumam ieteicams izmantot bruģakmeni.
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Minimālais
brīvās zaļās
teritorijas
rādītājs (%)

4.2. MAZSTĀVU DZĪVOJAMĀS APBŪVES TERITORIJA
4.2.1. Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzM)
4.2.1.1. Pamatinformācija
174. “Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija” (DzM) ir funkcionālā zona ar apbūvi līdz trijiem
stāviem, ko nosaka, lai nodrošinātu mājokļa funkciju, paredzot atbilstošu infrastruktūru.
4.2.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi
175. Savrupmāju apbūve (11001).
176. Rindu māju apbūve (11005): ja iespējams pieslēgties centralizētajai kanalizācijas sistēmai
177. Daudzdzīvokļu māju apbūve (11006): ja iespējams pieslēgties centralizētajai kanalizācijas
sistēmai
4.2.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi
178. Reliģisko organizāciju ēku apbūve (12011).
179. Publiskā ārtelpa bez labiekārtojuma (24002).
180. Labiekārtota publiskā ārtelpa (24001): labiekārtoti parki, publiski pieejami pagalmi, ietverot
apstādījumus un labiekārtojuma infrastruktūru (tai skaitā nedzīvojamās ēkas un būves)
atpūtas, veselības un fizisko aktivitāšu nolūkam un citu publiskās ārtelpas funkciju
nodrošināšanai, izņemot kapsētas un dzīvnieku kapsētas
181. Sociālās aprūpes iestāžu apbūve (12009): izņemot patversmes un citas iestādes ar
izmitināšanu
182. Veselības aizsardzības iestāžu apbūve (12008): ārstu prakse, veselības centrs un citi
ambulatorai ārstniecībai un citiem veselības aprūpes pakalpojumiem paredzēti objekti
183. Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (12007): pirmsskolas izglītības iestāde, profesionālās
ievirzes vai interešu izglītības iestāde
184. Sporta ēku un būvju apbūve (12005): apbūve sporta nodarbībām bez skatītāju vietām
185. Kultūras iestāžu apbūve (12004): izklaides un atpūtas iestādes, izņemot azartspēļu objektus
186. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003): viesnīcas, dienesta viesnīca, pansija vai viesu
māja ar ietilpību līdz 30 numuriem, izņemot kempingus, laukumus atpūtas
transportlīdzekļiem un apdzīvojamām autopiekabēm
187. Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve (12002): izņemot degvielas uzpildes vai
gāzes uzpildes stacijas un transporta apkalpes uzņēmumus
188. Biroju ēku apbūve (12001): komerciāli vai nekomerciāli uzņēmumi, organizācijas un iestādes
189. Dzīvnieku aprūpes iestāžu apbūve (12010): veterinārās prakses, dzīvnieku viesnīcas
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4.2.1.4. Apbūves parametri
Nr.

Teritorijas izmantošanas
veids

Minimālā
Maksimālais Apbūves
jaunizv.
apbūves
intensitāte
zemes gabala blīvums (%) (%)
platība

Apbūves
augstums
(m)

Apbūves
augstums
(stāvu
skaits)

190.

Savrupmāju apbūve

600 m2

līdz 12 7

līdz 2 8

191.

Rindu māju apbūve

300 m2 4

192.

Daudzdzīvokļu māju
apbūve

5

193.

Biroju ēku apbūve

3

194.

Tirdzniecības un/vai
pakalpojumu objektu
apbūve

195.

Tūrisma un atpūtas
iestāžu apbūve

196.

Kultūras iestāžu apbūve

197.

Sporta ēku un būvju
apbūve

198.

Izglītības un zinātnes
iestāžu apbūve

199.

Veselības aizsardzības
iestāžu apbūve

200.

Sociālās aprūpes iestāžu
apbūve

201.

Dzīvnieku aprūpes
iestāžu apbūve

202.

Reliģisko organizāciju
ēku apbūve

30

Minimālais
brīvās zaļās
teritorijas
rādītājs (%)

6

līdz 3

3. pēc funkcionālās nepieciešamības
4. vienai rindu mājas sekcijai
5. netiek noteikta, ievēro Apbūves noteikumos un citos normatīvajos aktos noteiktos minimālos attālumus ēku izvietošanai – minimālo
būvlaidi, minimālos ugunsdrošības attālumus starp ēkām un minimālo attālumu no zemes vienības robežas un izpilda insolācijas
prasības
6. ievēro maksimālo stāvu skaitu
7. palīgēkai – 10 m
8. divi stāvi un jumta stāva izbūve

4.2.1.5. Citi noteikumi
203. Maksimālais būves augstums nevienā ēkas punktā nedrīkst pārsniegt pusotra (1,5) attāluma
starp šī punkta projekciju uz zemes un robežu ar blakus esošo zemes vienību. Šo attālumu
atļauts samazināt, ja saņemts attiecīgā blakus esošā zemes vienības īpašnieka rakstisks
saskaņojums būvniecību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
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204. Pirms publiskās apbūves realizācijas būvvaldei ir tiesības prasīt veikt būvniecības ieceres
publisko apspriešanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā
205.

Ja savrupmāju izvieto zemes vienības dziļumā, bet palīgēku pie ielas vai ceļa, tad palīgēkai
jābūt arhitektoniski vienotā veidolā ar savrupmāju.

206. Maksimālais ēku skaits zemes vienībā:
206.1. vienā zemes vienības atļauts izvietot vairākas savrupmājas, rindu mājas vai
daudzdzīvokļu mājas, ja, rēķinot uz katru māju vai tās daļu, zemes vienības platība nav
mazāka par noteikto minimālo zemes vienības platību katrai mājai vai tās daļai, apbūve
atbilst apbūves parametriem un iespējams sadalīt zemes vienību reālās daļās.
206.2. rindu māju apbūve, daudzdzīvokļu māju apbūve, publiskā apbūve vai palīgēkas ievērojot atļautos apbūves rādītājus.
207. Paredzot rindu māju apbūvi, zemes vienību atļauts sadalīt, ņemot vērā 22.punkta prasības.
208. Prasības jaunveidojamas rindu māju vai daudzdzīvokļu māju apbūves labiekārtojumam:
208.1. minimālais publiskās ārtelpas labiekārtojums: piebraucamie ceļi, soli, atkritumu
tvertnes, ārtelpas apgaismojums, gājēju celiņi;
208.2. pirms rindu māju apbūves vai daudzdzīvokļu māju apbūves veic esošo labiekārtoto
teritoriju pietiekamības novērtējumu un sagatavo plānotā labiekārtojuma pamatojumu,
ņemot vērā 208.1., 208.3 un 208.4.apakšpunktu prasības;
208.3.

plānotā labiekārtojuma pamatojumu ietver būvniecības ieceres dokumentācijā un
saskaņo būvvaldē;

208.4. esošais labiekārtojums uzskatāms par pietiekamu, ja tuvējā apkārtnē (500 m
attālumā) papildus bez 208.1.apakšpunktā noteiktajiem minimālā labiekārtojuma
elementiem atrodas: publiski pieejams bērnu rotaļu laukums, publiski pieejams sporta
spēļu laukums, mierīgas atpūtas teritorija ar gājēju celiņiem un soliem.
209. Transportlīdzekļu novietni, velonovietni vai palīgēku atļauts paredzēt arī kā vienīgo
izmantošanas veidu atsevišķā zemes vienībā kā funkcionālajā zonā noteikto galveno vai
papildizmantošanas veidu apkalpojošo infrastruktūru.

4.3. DAUDZSTĀVU DZĪVOJAMĀS APBŪVES TERITORIJA
4.3.1. Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzD)
4.3.1.1. Pamatinformācija
210. “Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorija” (DzD) ir funkcionālā zona ar apbūvi no četriem
līdz pieciem stāviem, ko nosaka, lai nodrošinātu mājokļa funkciju, paredzot atbilstošu
infrastruktūru.
4.3.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi
211. Rindu māju apbūve (11005).
212. Daudzdzīvokļu māju apbūve (11006).
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4.3.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi
213. Reliģisko organizāciju ēku apbūve (12011).
214. Publiskā ārtelpa bez labiekārtojuma (24002).
215. Sporta ēku un būvju apbūve (12005): apbūve sporta nodarbībām bez skatītāju vietām;
216. Kultūras iestāžu apbūve (12004): izklaides un atpūtas iestāde, izņemot azartspēļu objektus;
217. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003): viesnīca, dienesta viesnīca, pansija un viesu māja
ar ietilpību līdz 30 numuriem, izņemot kempingus, laukumus atpūtas transportlīdzekļiem
un apdzīvojamām autopiekabēm;
218. Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve (12002): izņemot degvielas uzpildes vai
gāzes uzpildes stacijas un transporta apkalpes uzņēmumus;
219. Biroju ēku apbūve (12001): komerciāli vai nekomerciāli uzņēmumi, organizācijas un iestādes;
220. Labiekārtota publiskā ārtelpa (24001): labiekārtoti parki, publiski pieejami pagalmi, ietverot
apstādījumus un labiekārtojuma infrastruktūru (tai skaitā nedzīvojamās ēkas un būves)
atpūtas, veselības un fizisko aktivitāšu nolūkam un citu publiskās ārtelpas funkciju
nodrošināšanai, izņemot kapsētas un dzīvnieku kapsētas;
221. Dzīvnieku aprūpes iestāžu apbūve (12010): veterinārā prakse;
222. Sociālās aprūpes iestāžu apbūve (12009): izņemot patversmes un citas iestādes ar
izmitināšanu;
223. Veselības aizsardzības iestāžu apbūve (12008): ārstu prakse, veselības centrs un citi
ambulatorai ārstniecībai un citiem veselības aprūpes pakalpojumiem paredzēti objekti;
224. Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (12007): pirmsskolas izglītības iestāde, profesionālās
ievirzes vai interešu izglītības iestāde;
4.3.1.4. Apbūves parametri
Nr.

Teritorijas izmantošanas
veids

Minimālā
Maksimālais Apbūves
jaunizv.
apbūves
intensitāte
zemes gabala blīvums (%) (%)
platība

225.

Rindu māju apbūve

300 m2

226.

Daudzdzīvokļu māju
apbūve

11

12

227.

Biroju ēku apbūve

9

45

228.

Tirdzniecības un/vai
pakalpojumu objektu
apbūve

229.

Tūrisma un atpūtas
iestāžu apbūve

230.

Kultūras iestāžu apbūve
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Apbūves
augstums
(m)

Apbūves
augstums
(stāvu
skaits)

Minimālais
brīvās zaļās
teritorijas
rādītājs (%)

45
līdz 5
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Nr.

Teritorijas izmantošanas
veids

231.

Sporta ēku un būvju
apbūve

232.

Izglītības un zinātnes
iestāžu apbūve

233.

Veselības aizsardzības
iestāžu apbūve

234.

Sociālās aprūpes iestāžu
apbūve

235.

Dzīvnieku aprūpes
iestāžu apbūve

236.

Reliģisko organizāciju
ēku apbūve

Minimālā
Maksimālais Apbūves
jaunizv.
apbūves
intensitāte
zemes gabala blīvums (%) (%)
platība

Apbūves
augstums
(m)

Apbūves
augstums
(stāvu
skaits)

Minimālais
brīvās zaļās
teritorijas
rādītājs (%)

9. pēc funkcionālās nepieciešamības
10. vienai rindu mājas sekcijai
11. netiek noteikta, ievēro Apbūves noteikumos un citos normatīvajos aktos noteiktos minimālos attālumus ēku izvietošanai – minimālo
būvlaidi, minimālos ugunsdrošības attālumus starp ēkām un minimālo attālumu no zemes vienības robežas un izpilda insolācijas
prasības;
12. jaunveidojamai daudzdzīvokļu māju apbūvei netiek noteikts, ja tiek izpildītas 208.punkta prasības labiekārtojumam un nodaļas
“Noteikumi autostāvvietām un velosipēdu novietnēm” noteikumi attiecībā uz esošo teritorijas labiekārtojumu un publiski pieejamu
autostāvvietu pietiekamību un saņemts būvvaldes saskaņojums

4.3.1.5. Citi noteikumi
237.

Pirms publiskās apbūves realizācijas būvvaldei ir tiesības prasīt veikt būvniecības ieceres
publisko apspriešanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

238.

Pie robežas ar zemes vienību, kuras funkcionālais zonējums atļauj savrupmājas, dvīņu
mājas vai rindu mājas būvniecību, maksimālais apbūves augstums nevienā daudzdzīvokļu
mājas punktā nedrīkst pārsniegt pusotra (1,5) attāluma starp šī punkta projekciju uz zemes
un robežu ar blakus esošo zemes vienību. Šo attālumu atļauts samazināt, ja saņemts attiecīgā
blakus esošā zemes vienības īpašnieka rakstisks saskaņojums būvniecību regulējošajos
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

239. Jaunbūvējamu rindu māju apbūves vai daudzdzīvokļu
labiekārtojumam ņem vērā 208.punktā noteiktās prasības.
240.

māju

apbūves

teritoriju

Transportlīdzekļu novietni, velonovietni vai palīgēku atļauts paredzēt arī kā vienīgo
izmantošanas veidu atsevišķā zemes vienībā kā funkcionālajā zonā noteikto galveno vai
papildizmantošanas veidu apkalpojošo infrastruktūru.
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4.4. PUBLISKĀS APBŪVES TERITORIJA
4.4.1. Publiskās apbūves teritorija (P)
4.4.1.1. Pamatinformācija
241. “Publiskās apbūves teritorija” (P) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu komerciālu
vai nekomerciālu publiska rakstura iestāžu un objektu izvietošanu, paredzot atbilstošu
infrastruktūru.
4.4.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi
242. Biroju ēku apbūve (12001).
243. Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve (12002).
244. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003).
245. Kultūras iestāžu apbūve (12004).
246. Sporta ēku un būvju apbūve (12005).
247. Aizsardzības un drošības iestāžu apbūve (12006).
248. Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (12007).
249. Veselības aizsardzības iestāžu apbūve (12008).
250. Sociālās aprūpes iestāžu apbūve (12009).
251. Dzīvnieku aprūpes iestāžu apbūve (12010).
252. Reliģisko organizāciju ēku apbūve (12011).
253. Labiekārtota publiskā ārtelpa (24001): labiekārtoti parki, publiski pieejami pagalmi, ietverot
apstādījumus un labiekārtojuma infrastruktūru (tai skaitā nedzīvojamās ēkas un būves)
atpūtas, veselības un fizisko aktivitāšu nolūkam un citu publiskās ārtelpas funkciju
nodrošināšanai, izņemot kapsētas un dzīvnieku kapsētas
4.4.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi
254. Rindu māju apbūve (11005).
255. Daudzdzīvokļu māju apbūve (11006).
4.4.1.4. Apbūves parametri
Nr.

Teritorijas izmantošanas
veids

Minimālā
Maksimālais Apbūves
jaunizv.
apbūves
intensitāte
zemes gabala blīvums (%) (%)
platība

256.

Biroju ēku apbūve

13

257.

Tirdzniecības un/vai
pakalpojumu objektu
apbūve
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45

Apbūves
augstums
(m)

Apbūves
augstums
(stāvu
skaits)

Minimālais
brīvās zaļās
teritorijas
rādītājs (%)

15
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Nr.

Teritorijas izmantošanas
veids

258.

Tūrisma un atpūtas
iestāžu apbūve

259.

Kultūras iestāžu apbūve

260.

Sporta ēku un būvju
apbūve

261.

Aizsardzības un drošības
iestāžu apbūve

262.

Izglītības un zinātnes
iestāžu apbūve

263.

Veselības aizsardzības
iestāžu apbūve

264.

Sociālās aprūpes iestāžu
apbūve

265.

Dzīvnieku aprūpes
iestāžu apbūve

266.

Reliģisko organizāciju
ēku apbūve

267.

Rindu māju apbūve

268.

Daudzdzīvokļu māju
apbūve

Minimālā
Maksimālais Apbūves
jaunizv.
apbūves
intensitāte
zemes gabala blīvums (%) (%)
platība

14

Apbūves
augstums
(m)

Apbūves
augstums
(stāvu
skaits)

Minimālais
brīvās zaļās
teritorijas
rādītājs (%)

līdz 2 16
līdz 3 15

13. netiek noteikta, izpilda Apbūves noteikumos un citos normatīvajos aktos noteiktos minimālos attālumus ēku izvietošanai – minimālo
būvlaidi, minimālos ugunsdrošības attālumus starp ēkām un minimālos attālumus no zemes vienības robežām un izpilda insolācijas
prasības
14. netiek noteikts, ja tiek izpildītas 208.punkta prasības labiekārtojumam un nodaļas “Noteikumi autostāvvietām un velosipēdu
novietnēm” noteikumi attiecībā uz esošo teritorijas labiekārtojumu un publiski pieejamu autostāvvietu pietiekamību un saņemts
būvvaldes saskaņojums
15. netiek noteikta, ievēro Apbūves noteikumos un citos normatīvajos aktos noteiktos minimālos attālumus ēku izvietošanai – minimālo
būvlaidi, minimālos ugunsdrošības attālumus starp ēkām un minimālo attālumu no zemes vienības robežas un izpilda insolācijas
prasības
16. divi stāvi un jumta stāva izbūve

4.4.1.5. Citi noteikumi
269. Pie robežas ar zemes vienību, kuras funkcionālais zonējums atļauj savrupmājas, dvīņu
mājas vai rindu mājas būvniecību, maksimālais apbūves augstums nevienā daudzdzīvokļu
mājas punktā nedrīkst pārsniegt pusotra (1,5) attāluma starp šī punkta projekciju uz zemes
un robežu ar blakus esošo zemes vienību. Šo attālumu atļauts samazināt, ja saņemts attiecīgā
blakus esošā zemes vienības īpašnieka rakstisks saskaņojums būvniecību regulējošajos
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
270. Jaunbūvējamu rindu māju un daudzdzīvokļu māju teritoriju labiekārtojumam ņem vērā
208.punktā noteiktās prasības.
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271. Transportlīdzekļu novietni, velonovietni vai palīgēku atļauts paredzēt arī kā vienīgo
izmantošanas veidu atsevišķā zemes vienībā kā funkcionālajā zonā noteikto galveno vai
papildizmantošanas veidu apkalpojošo infrastruktūru.

4.5. JAUKTAS CENTRA APBŪVES TERITORIJA
4.5.1. Jauktas centra apbūves teritorija (JC)
4.5.1.1. Pamatinformācija
272. “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.
4.5.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi
273. Savrupmāju apbūve (11001).
274. Rindu māju apbūve (11005).
275. Daudzdzīvokļu māju apbūve (11006).
276. Biroju ēku apbūve (12001).
277. Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve (12002).
278. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003).
279. Kultūras iestāžu apbūve (12004).
280. Sporta ēku un būvju apbūve (12005).
281. Aizsardzības un drošības iestāžu apbūve (12006).
282. Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (12007).
283. Veselības aizsardzības iestāžu apbūve (12008).
284. Sociālās aprūpes iestāžu apbūve (12009).
285. Dzīvnieku aprūpes iestāžu apbūve (12010).
286. Reliģisko organizāciju ēku apbūve (12011).
287. Labiekārtota publiskā ārtelpa (24001): labiekārtoti parki, publiski pieejami pagalmi, ietverot
apstādījumus un labiekārtojuma infrastruktūru (tai skaitā nedzīvojamās ēkas un būves)
atpūtas, veselības un fizisko aktivitāšu nolūkam un citu publiskās ārtelpas funkciju
nodrošināšanai, izņemot kapsētas un dzīvnieku kapsētas
4.5.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi
288. Vieglās rūpniecības uzņēmumu apbūve (13001).
289. Transporta apkalpojošā infrastruktūra (14003): ēkas satiksmes pakalpojumu nodrošināšanai,
tai skaitā garāžas, atsevišķi iekārtotas atklātās autostāvvietas.
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4.5.1.4. Apbūves parametri
Nr.

Teritorijas izmantošanas
veids

Minimālā
Maksimālais Apbūves
jaunizv.
apbūves
intensitāte
zemes gabala blīvums (%) (%)
platība

Apbūves
augstums
(m)

Apbūves
augstums
(stāvu
skaits)

290.

Savrupmāju apbūve

600 m2

45

līdz 12 20

līdz 2 23

291.

Rindu māju apbūve

17

18

21

292.

Daudzdzīvokļu māju
apbūve

293.

Biroju ēku apbūve

294.

Tirdzniecības un/vai
pakalpojumu objektu
apbūve

295.

Tūrisma un atpūtas
iestāžu apbūve

296.

Kultūras iestāžu apbūve

297.

Sporta ēku un būvju
apbūve

298.

Aizsardzības un drošības
iestāžu apbūve

299.

Izglītības un zinātnes
iestāžu apbūve

300.

Veselības aizsardzības
iestāžu apbūve

301.

Sociālās aprūpes iestāžu
apbūve

302.

Dzīvnieku aprūpes
iestāžu apbūve

303.

Reliģisko organizāciju
ēku apbūve

304.

Labiekārtota publiskā
ārtelpa

305.

Vieglās rūpniecības
uzņēmumu apbūve

306.

Transporta apkalpojošā
infrastruktūra

Minimālais
brīvās zaļās
teritorijas
rādītājs (%)

līdz 3

45

17

19

22

45

19

17. netiek noteikta, ievēro Apbūves noteikumos un citos normatīvajos aktos noteiktos minimālos attālumus ēku izvietošanai – minimālo
būvlaidi, minimālos ugunsdrošības attālumus starp ēkām un minimālo attālumu no zemes vienības robežas un izpilda insolācijas
prasības
18. netiek noteikts, ja tiek izpildītas 208.punkta prasības labiekārtojumam un nodaļas “Noteikumi autostāvvietām un velosipēdu
novietnēm” noteikumi attiecībā uz esošo teritorijas labiekārtojumu un publiski pieejamu autostāvvietu pietiekamību un saņemts
būvvaldes saskaņojums
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19. netiek noteikta, izpilda Apbūves noteikumos un citos normatīvajos aktos noteiktos minimālos attālumus ēku izvietošanai – minimālo
būvlaidi, minimālos ugunsdrošības attālumus starp ēkām un minimālo attālumus no zemes vienības robežas un izpilda insolācijas
prasības
20. palīgēkai – 10 m, bet ne augstāka par dzīvojamo ēku
21. netiek noteikts, ievēro maksimālo stāvu skaitu
22. netiek noteikts, izpilda Apbūves noteikumos un citos normatīvajos aktos noteiktos minimālos attālumus ēku izvietošanai – minimālo
būvlaidi, minimālos ugunsdrošības attālumus starp ēkām un minimālos attālumus no zemes vienības robežas un izpilda insolācijas
prasības
23. divi stāvi un jumta stāva izbūve

4.5.1.5. Citi noteikumi
307. Paredzot publisko apbūvi un teritorijas izmantošana vai vieglās rūpniecības uzņēmumu apbūvi,
būvvaldei ir tiesības prasīt veikt būvniecības ieceres publisko apspriešanu.
308. Pie robežas ar zemes vienību, kuras funkcionālais zonējums atļauj savrupmājas, dvīņu
mājas vai rindu mājas būvniecību, maksimālais apbūves augstums nevienā daudzdzīvokļu
mājas punktā nedrīkst pārsniegt pusotra (1,5) attāluma starp šī punkta projekciju uz zemes
un robežu ar blakus esošo zemes vienību. Šo attālumu atļauts samazināt, ja saņemts attiecīgā
blakus esošā zemes vienības īpašnieka rakstisks saskaņojums būvniecību regulējošajos
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
309. Jaunbūvējamu daudzdzīvokļu māju teritoriju labiekārtojumam ņem vērā 208.punktā
noteiktās prasības.
310.

Transportlīdzekļu novietni, velonovietni vai palīgēku atļauts paredzēt arī kā vienīgo
izmantošanas veidu atsevišķā zemes vienībā kā funkcionālajā zonā noteikto galveno vai
papildizmantošanas veidu apkalpojošo infrastruktūru.

4.6. RŪPNIECISKĀS APBŪVES TERITORIJA
4.6.1. Rūpnieciskās apbūves teritorija (R)
4.6.1.1. Pamatinformācija
311. “Rūpnieciskās apbūves teritorija” (R) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu rūpniecības
uzņēmumu darbībai un attīstībai nepieciešamo teritorijas organizāciju, inženiertehnisko apgādi
un transporta infrastruktūru.
4.6.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi
312. Vieglās rūpniecības uzņēmumu apbūve (13001).
313. Smagās rūpniecības un pirmapstrādes uzņēmumu apbūve (13002).
314. Lauksaimnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (13003).
315. Derīgo izrakteņu ieguve (13004).
316. Atkritumu apsaimniekošanas un pārstrādes uzņēmumu apbūve (13005).
317. Inženiertehniskā infrastruktūra (14001).
318. Transporta lineārā infrastruktūra (14002).
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319. Transporta apkalpojošā infrastruktūra (14003): ēkas satiksmes pakalpojumu nodrošināšanai,
tai skaitā garāžas, atsevišķi iekārtotas atklātās autostāvvietas.
320. Noliktavu apbūve (14004).
321. Energoapgādes uzņēmumu apbūve (14006).
4.6.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi
322. Biroju ēku apbūve (12001).
323. Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve (12002).
324. Aizsardzības un drošības iestāžu apbūve (12006).
4.6.1.4. Apbūves parametri
Nr.

325.

Teritorijas izmantošanas
veids

Minimālā
Maksimālais Apbūves
jaunizv.
apbūves
intensitāte
zemes gabala blīvums (%) (%)
platība

Apbūves
augstums
(m)

24

24

24

Apbūves
augstums
(stāvu
skaits)

Minimālais
brīvās zaļās
teritorijas
rādītājs (%)
10

24. atbilstoši funkcionālajai nepieciešamībai

4.6.1.5. Citi noteikumi
326. Teritoriju atļauts nožogot ar nepārtrauktu un necaurredzamu žogu.
327. Ārpustelpu uzglabāšanu norobežo ar nepārtrauktu un necaurredzamu žogu.
328. Lokālplānojumā, detālplānojumā vai būvniecības ieceres dokumentācijā paredz pasākumus
apkārtējo teritoriju aizsardzībai pret trokšņiem, smakām un cita veida piesārņojumu.
329. Ja “Rūpnieciskās apbūves teritorija” (R) robežojas ar funkcionālo zonu, kurā atļauta
dzīvojamā vai publiskā apbūve, gar zemes vienības robežu ierīko blīvus koku vai krūmu
stādījumus vismaz 4 m platumā, paredzot vismaz 50% skujkoku stādījumus. Stādījumu
joslas platumu nosaka un pamato lokālplānojumā, detālplānojumā vai būvniecības ieceres
dokumentācijā, atkarībā no teritorijas izmantošanas veida un ietekmes uz apkārtējo teritoriju
vides un dzīves kvalitāti.
330. Vismaz 5% no zemes vienības kopējās platības paredz koku vai krūmu stādījumiem. Atļauts
samazināt noteikto minimālo stādījumu apjomu vai neparedzēt stādījumus, ja sagatavo tuvējās
apkārtnes esošos dabas teritoriju un stādījumu pietiekamības izvērtējumu un sagatavo
pamatojumu, ko iesniedz būvvaldē izvērtēšanai un saņem būvvaldes saskaņojumu.
331. Būvējot vai pārbūvējot rūpniecības uzņēmumu, veic teritorijas inženiertehnisko
sagatavošanu, objektu nodrošina ar notekūdeņu un lietus ūdeņu kanalizācijas tīkliem,
objekta teritorijā brauktuves, laukumus un citas teritorijas daļas ārpus brīvās zaļās teritorijas
iesedz ar asfaltbetonu vai citu ūdensnecaurlaidīgu cieto segumu.
332. Derīgo izrakteņu ieguvi veic normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
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333. Teritorijās, kur tas ir iespējams, paredz lietusūdeņu un sniega ūdeņu novadīšanu
centralizētajos pilsētas vai ciema lietus ūdeņu kanalizācijas tīklos. Ražošanas objektiem
paredz lietus notekūdeņu priekšattīrīšanu.

4.7. TRANSPORTA INFRASTRUKTŪRAS TERITORIJA
4.7.1. Transporta infrastruktūras teritorija (TR)
4.7.1.1. Pamatinformācija
334. “Transporta infrastruktūras teritorija” (TR) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu visu
veidu transportlīdzekļu un gājēju satiksmei nepieciešamo infrastruktūru.
4.7.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi
335. Inženiertehniskā infrastruktūra (14001).
336. Transporta lineārā infrastruktūra (14002).
337. Transporta apkalpojošā infrastruktūra (14003): ēkas satiksmes pakalpojumu nodrošināšanai,
tai skaitā garāžas, atsevišķi iekārtotas atklātās autostāvvietas.
4.7.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi
338. Biroju ēku apbūve (12001).
339. Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve (12002).
340. Noliktavu apbūve (14004).
4.7.1.4. Apbūves parametri
Nr.

Teritorijas izmantošanas
veids

Minimālā
Maksimālais Apbūves
jaunizv.
apbūves
intensitāte
zemes gabala blīvums (%) (%)
platība
25

341.

Apbūves
augstums
(m)

Apbūves
augstums
(stāvu
skaits)

Minimālais
brīvās zaļās
teritorijas
rādītājs (%)

26

25. pēc funkcionālās nepieciešamības
26. netiek noteikts, ievēro Apbūves noteikumos un citos normatīvajos aktos noteiktos minimālos attālumus ēku izvietošanai – minimālo
būvlaidi, minimālos ugunsdrošības attālumus starp ēkām un minimālo attālumu no zemes vienības robežas un izpilda insolācijas
prasības

4.7.1.5. Citi noteikumi
Nenosaka

4.8. TEHNISKĀS APBŪVES TERITORIJA
4.8.1. Tehniskās apbūves teritorija (TA)
4.8.1.1. Pamatinformācija
342. “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.
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4.8.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi
343. Atkritumu apsaimniekošanas un pārstrādes uzņēmumu apbūve (13005).
344. Inženiertehniskā infrastruktūra (14001).
345. Transporta lineārā infrastruktūra (14002).
346. Transporta apkalpojošā infrastruktūra (14003): ēkas satiksmes pakalpojumu nodrošināšanai,
tai skaitā garāžas, atsevišķi iekārtotas atklātās autostāvvietas.
347. Noliktavu apbūve (14004).
348. Energoapgādes uzņēmumu apbūve (14006).
4.8.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi
349. Biroju ēku apbūve (12001).
350. Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve (12002).
351. Aizsardzības un drošības iestāžu apbūve (12006).
4.8.1.4. Apbūves parametri
Nr.

352.

Teritorijas izmantošanas
veids

Minimālā
Maksimālais Apbūves
jaunizv.
apbūves
intensitāte
zemes gabala blīvums (%) (%)
platība
27

Apbūves
augstums
(m)

Apbūves
augstums
(stāvu
skaits)

Minimālais
brīvās zaļās
teritorijas
rādītājs (%)

28

27. netiek noteikta, izpilda Apbūves noteikumos un citos normatīvajos aktos noteiktos minimālos attālumus ēku izvietošanai – minimālo
būvlaidi, minimālos ugunsdrošības attālumus starp ēkām un minimālos attālumus no zemes vienības robežām un izpilda insolācijas
prasības
28. netiek noteikts, ievēro Apbūves noteikumos un citos normatīvajos aktos noteiktos minimālos attālumus ēku izvietošanai – minimālo
būvlaidi, minimālos ugunsdrošības attālumus starp ēkām un minimālo attālumu no zemes vienības robežas un izpilda insolācijas
prasības

4.8.1.5. Citi noteikumi
353. Plānojot atkritumu apsaimniekošanas un pārstrādes uzņēmumu apbūvi, būvvaldei ir tiesības
prasīt veikt būvniecības ieceres publisko apspriešanu.

4.9. DABAS UN APSTĀDĪJUMU TERITORIJA
4.9.1. Dabas un apstādījumu teritorija (DA)
4.9.1.1. Pamatinformācija
354. “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.
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4.9.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi
355. Labiekārtota publiskā ārtelpa (24001): labiekārtoti parki, publiski pieejami pagalmi, ietverot
apstādījumus un labiekārtojuma infrastruktūru (tai skaitā nedzīvojamās ēkas un būves)
atpūtas, veselības un fizisko aktivitāšu nolūkam un citu publiskās ārtelpas funkciju
nodrošināšanai
356. Publiskā ārtelpa bez labiekārtojuma (24002).
4.9.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi
357. Sporta ēku un būvju apbūve (12005): atklāts vai segts sporta laukums, trase, sporta zāle
358. Kultūras iestāžu apbūve (12004): brīvdabas estrāde, izstāžu ēka, koncertzāle, muzejs, vai
bibliotēka
359. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003): kempings, viesu māja, pansija.
360. Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve (12002): tirdzniecības kiosks vai stends,
kafejnīca, restorāns.
4.9.1.4. Apbūves parametri
Nr.

Teritorijas izmantošanas
veids

Minimālā
Maksimālais Apbūves
jaunizv.
apbūves
intensitāte
zemes gabala blīvums (%) (%)
platība

361.

10

Apbūves
augstums
(m)

Apbūves
augstums
(stāvu
skaits)

līdz 6 29

līdz 1

Minimālais
brīvās zaļās
teritorijas
rādītājs (%)

29. izņemot skatu torņus un līdzīgas funkcijas būves

4.9.1.5. Citi noteikumi
Nenosaka

4.9.2. Dabas un apstādījumu teritorija (DA1)
4.9.2.1. Pamatinformācija
362. “Dabas un apstādījumu teritorija” (DA1) ir funkcionālā zona, kas paredzēta kapsētu
uzturēšanai. Teritorijā atļauta apbedījumu ierīkošana, ar šo funkciju saistīts labiekārtojums,
apstādījumi un būves.
4.9.2.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi
363. Labiekārtota publiskā ārtelpa (24001): apstādījumi un kapsētas apsaimniekošanai
nepieciešamā labiekārtojuma infrastruktūra, tai skaitā nedzīvojamās ēkas un būves,
piemēram, kapliča u.tml..
4.9.2.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi
364. Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve (12002): tirdzniecības un/vai pakalpojumu
objektu apbūve: kapsētas funkciju nodrošināšanai nepieciešamie pakalpojumu objekti tirdzniecības kioski vai stendi
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4.9.2.4. Apbūves parametri
Nenosaka
4.9.2.5. Citi noteikumi
365. Ēku parametrus nosaka būvniecības ieceres dokumentācijā.

4.10. MEŽU TERITORIJA
4.10.1. Mežu teritorija (M)
4.10.1.1. Pamatinformācija
366. “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.
4.10.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi
367. Mežsaimnieciska izmantošana (21001).
368. Mežs īpaši aizsargājamās dabas teritorijās (21002).
369. Labiekārtota publiskā ārtelpa (24001): labiekārtoti parki, ietverot apstādījumus un
labiekārtojuma infrastruktūru (tai skaitā nedzīvojamās ēkas un būves) atpūtas, veselības un
fizisko aktivitāšu nolūkam un citu publiskās ārtelpas funkciju nodrošināšanai
370. Publiskā ārtelpa bez labiekārtojuma (24002).
4.10.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi
371. Viensētu apbūve (11004): ja zemes vienības platība nav mazāka par 2 ha un aizsargjoslas
vai meža nozari regulējošajos normatīvajos aktos nav noteikta lielāka platība
372. Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve (12002).
373. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003).
374. Sporta ēku un būvju apbūve (12005).
375. Derīgo izrakteņu ieguve (13004).
4.10.1.4. Apbūves parametri
Nr.

Teritorijas izmantošanas
veids

Minimālā
Maksimālais Apbūves
jaunizv.
apbūves
intensitāte
zemes gabala blīvums (%) (%)
platība

376.

Viensētu apbūve

20000 ha 30

377.

Tirdzniecības un/vai
pakalpojumu objektu
apbūve
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Apbūves
augstums
(m)

Apbūves
augstums
(stāvu
skaits)

Minimālais
brīvās zaļās
teritorijas
rādītājs (%)

līdz 2 31
līdz 2 32
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Nr.

Teritorijas izmantošanas
veids

378.

Tūrisma un atpūtas
iestāžu apbūve

379.

Sporta ēku un būvju
apbūve

Minimālā
Maksimālais Apbūves
jaunizv.
apbūves
intensitāte
zemes gabala blīvums (%) (%)
platība

Apbūves
augstums
(m)

Apbūves
augstums
(stāvu
skaits)

Minimālais
brīvās zaļās
teritorijas
rādītājs (%)

30. Izņemot Vispārīgajos apbūves noteikumos noteiktos izņēmumus. Īpaši aizsargājamā dabas teritorijā – saskaņā ar šīs teritorijas
vispārējiem vai individuālajiem aizsardzības un izmantošanas noteikumiem
31. un jumta stāva vai mansarda izbūve, palīgēkai - viens stāvs
32. un jumta stāva vai mansarda izbūve

4.10.1.5. Citi noteikumi
380.

Viensētu apbūve atļauta, ja zemes vienības platība nav mazāka par 2 ha un aizsargjoslas
vai meža nozari regulējošajos normatīvajos aktos nav noteikta lielāka platība.

381. Derīgo izrakteņu ieguve atļauta normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, papildus ievērojot
3.5.4.nodaļas noteikumus.
382. Maksimālais būvju skaits zemes vienībā:
382.1. viensētu apbūvei – viena dzīvojamā māja;
382.2. pārējiem teritorijas izmantošanas veidiem, nepārsniedzot maksimālo apbūves
blīvumu.
383. Atļauta mākslīga ūdensobjekta ierīkošana saskaņā ar būvprojektu, lokālplānojumu vai
detālplānojumu. Neattiecina 7.2.punktā noteiktos ierobežojumus mākslīga ūdensobjekta
ierīkošanai.
384. Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju izmantošanu nosaka šo teritoriju vispārējie un individuālie
aizsardzības un izmantošanas noteikumi.

4.10.2. Mežu teritorija (M1)
4.10.2.1. Pamatinformācija
385. “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.
4.10.2.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi
386. Labiekārtota publiskā ārtelpa (24001): teritorijas labiekārtojums, kas sekmē teritorijas
izmantošanu rekreācijai, dabas izziņai u.tml., vienlaikus veicinot vides kvalitātes uzlabošanu
un dabas vērtību saglabāšanu
387. Publiskā ārtelpa bez labiekārtojuma (24002).
388. Mežsaimnieciska izmantošana (21001): izņemot galvenās cirtes kailcirti vai izlases cirti
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4.10.2.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi
389. Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve (12002).
390. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003).
391. Sporta ēku un būvju apbūve (12005).
392. Viensētu apbūve (11004): viensētu apbūve, ja zemes vienības platība nav mazāka par 2 ha un
aizsargjoslas vai meža nozari regulējošajos normatīvajos aktos nav noteikta lielāka
platība
4.10.2.4. Apbūves parametri
Nr.

Teritorijas izmantošanas
veids

Minimālā
Maksimālais Apbūves
jaunizv.
apbūves
intensitāte
zemes gabala blīvums (%) (%)
platība

Apbūves
augstums
(m)

Apbūves
augstums
(stāvu
skaits)

393.

Mežsaimnieciska
izmantošana

2500 m2

394.

Labiekārtota publiskā
ārtelpa

395.

Publiskā ārtelpa bez
labiekārtojuma

396.

Viensētu apbūve

2 ha 34

līdz 12 33

līdz 2 35

397.

Tirdzniecības un/vai
pakalpojumu objektu
apbūve

2500 m2

līdz 12

398.

Tūrisma un atpūtas
iestāžu apbūve

399.

Sporta ēku un būvju
apbūve

Minimālais
brīvās zaļās
teritorijas
rādītājs (%)

30

33. Dzīvojamai apbūvei pieļaujama 15% no ēkas kopējā apbūves laukuma vertikāli akcenti līdz 14 m līdz augstākai izvirzītai jumta vai tā
elementa (vējrādītājs, antena, skurstenis) daļai vai punktam.Palīgēkai – 10 m, bet ne augstāka par dzīvojamo ēku
34. 2 ha, ja aizsargjoslas vai meža nozari regulējošajos normatīvajos aktos nav noteikta lielāka platība
35. divi stāvi un jumta stāvs, palīgēkai - viens stāvs

4.10.2.5. Citi noteikumi
400. Dzīvojamai apbūvei pieļaujama ne vairāk kā 15% no ēkas kopējā apbūves laukuma vertikāli
akcenti līdz 14 m līdz augstākai izvirzītai jumta vai tā elementa (vējrādītājs, antena, skurstenis)
daļai vai punktam.
401. Maksimālais ēku skaits zemes vienībā:
401.1. vienā zemes vienības atļauts izvietot vairākas viensētas, ja, rēķinot uz katru dzīvojamo
māju, zemes vienības platība nav mazāka par noteikto minimālo zemes vienības
platību katrai dzīvojamajai mājai, apbūve atbilst apbūves parametriem un iespējams
sadalīt zemes vienību reālās daļās;
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401.2. pārējās ēkas un būves - ievērojot atļautos apbūves rādītājus.

4.11. LAUKSAIMNIECĪBAS TERITORIJA
4.11.1. Lauksaimniecības teritorija (L)
4.11.1.1. Pamatinformācija
402. “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.
4.11.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi
403. Viensētu apbūve (11004).
404. Lauksaimnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (13003).
405. Lauksaimnieciska izmantošana (22001).
406. Labiekārtota publiskā ārtelpa (24001).
407. Publiskā ārtelpa bez labiekārtojuma (24002).
408. Ūdens telpas publiskā izmantošana (24003).
4.11.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi
409. Vasarnīcu apbūve (11002).
410. Dārza māju apbūve (11003).
411. Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve (12002).
412. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003).
413. Kultūras iestāžu apbūve (12004).
414. Sporta ēku un būvju apbūve (12005).
415. Veselības aizsardzības iestāžu apbūve (12008).
416. Sociālās aprūpes iestāžu apbūve (12009).
417. Dzīvnieku aprūpes iestāžu apbūve (12010).
418. Reliģisko organizāciju ēku apbūve (12011).
419. Vieglās rūpniecības uzņēmumu apbūve (13001).
420. Derīgo izrakteņu ieguve (13004).
421. Atkritumu apsaimniekošanas un pārstrādes uzņēmumu apbūve (13005).
422. Inženiertehniskā infrastruktūra (14001).
423. Transporta lineārā infrastruktūra (14002).
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424. Transporta apkalpojošā infrastruktūra (14003): ēkas satiksmes pakalpojumu nodrošināšanai,
tai skaitā garāžas, atsevišķi iekārtotas atklātās autostāvvietas;
425. Noliktavu apbūve (14004).
426. Energoapgādes uzņēmumu apbūve (14006).
427. Mežsaimnieciska izmantošana (21001).
4.11.1.4. Apbūves parametri
Nr.

Teritorijas izmantošanas
veids

Minimālā
Maksimālais Apbūves
jaunizv.
apbūves
intensitāte
zemes gabala blīvums (%) (%)
platība

Apbūves
augstums
(m)

Apbūves
augstums
(stāvu
skaits)

428.

Viensētu apbūve

20000 ha 36

līdz 12 37

līdz 2 39

429.

Lauksaimnieciskās
ražošanas uzņēmumu
apbūve

38

38

430.

Vasarnīcu apbūve

līdz 12 37

līdz 2 40

431.

Dārza māju apbūve

38

līdz 1

432.

Tirdzniecības un/vai
pakalpojumu objektu
apbūve

433.

Tūrisma un atpūtas
iestāžu apbūve

434.

Kultūras iestāžu apbūve

435.

Sporta ēku un būvju
apbūve

436.

Veselības aizsardzības
iestāžu apbūve

437.

Sociālās aprūpes iestāžu
apbūve

438.

Dzīvnieku aprūpes
iestāžu apbūve

439.

Reliģisko organizāciju
ēku apbūve

440.

Vieglās rūpniecības
uzņēmumu apbūve

441.

Atkritumu
apsaimniekošanas un
pārstrādes uzņēmumu
apbūve

442.

Inženiertehniskā
infrastruktūra
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Nr.

Teritorijas izmantošanas
veids

443.

Transporta lineārā
infrastruktūra

444.

Transporta apkalpojošā
infrastruktūra

445.

Noliktavu apbūve

446.

Energoapgādes
uzņēmumu apbūve

Minimālā
Maksimālais Apbūves
jaunizv.
apbūves
intensitāte
zemes gabala blīvums (%) (%)
platība

Apbūves
augstums
(m)

Apbūves
augstums
(stāvu
skaits)

Minimālais
brīvās zaļās
teritorijas
rādītājs (%)

36. Izņemot Vispārīgajos apbūves noteikumos noteiktos izņēmumus. Īpaši aizsargājamā dabas teritorijā – saskaņā ar šīs teritorijas
vispārējiem vai individuālajiem aizsardzības un izmantošanas noteikumiem
37. palīgēkai - 10 m, bet ne augstāka par dzīvojamo ēku
38. pēc funkcionālās nepieciešamības
39. divi stāvi un jumta stāva izbūve, palīgēkai - viens stāvs
40. divi stāvi un jumta stāva izbūve, palīgēkai viens stāvs

4.11.1.5. Citi noteikumi
Nenosaka

4.11.2. Lauksaimniecības teritorija (L1)
4.11.2.1. Pamatinformācija
447. “Lauksaimniecības teritorija” (L1) ir funkcionālā, ko nosaka, 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.
4.11.2.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi
448. Viensētu apbūve (11004).
449. Lauksaimnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (13003).
450. Lauksaimnieciska izmantošana (22001): izņemot specializētos lopkopības kompleksus,
intensīvas lauksaimniecības dzīvnieku audzēšanas kompleksus un kažokzvēru audzēšanu
451. Labiekārtota publiskā ārtelpa (24001): labiekārtoti parki, publiski pieejami pagalmi, ietverot
apstādījumus un labiekārtojuma infrastruktūru (tai skaitā nedzīvojamās ēkas un būves)
atpūtas, veselības un fizisko aktivitāšu nolūkam un citu publiskās ārtelpas funkciju
nodrošināšanai, izņemot kapsētas un dzīvnieku kapsētas
452. Publiskā ārtelpa bez labiekārtojuma (24002).
453. Ūdens telpas publiskā izmantošana (24003).
4.11.2.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi
454. Vasarnīcu apbūve (11002).
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455. Dārza māju apbūve (11003).
456. Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve (12002).
457. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003).
458. Kultūras iestāžu apbūve (12004).
459. Sporta ēku un būvju apbūve (12005).
460. Dzīvnieku aprūpes iestāžu apbūve (12010): veterinārā prakse
461. Reliģisko organizāciju ēku apbūve (12011).
462. Vieglās rūpniecības uzņēmumu apbūve (13001).
463. Inženiertehniskā infrastruktūra (14001).
464. Transporta lineārā infrastruktūra (14002).
465. Noliktavu apbūve (14004).
466. Mežsaimnieciska izmantošana (21001).
467. Transporta apkalpojošā infrastruktūra (14003): ēkas satiksmes pakalpojumu nodrošināšanai,
tai skaitā garāžas, atsevišķi iekārtotas atklātās autostāvvietas;
468. Sociālās aprūpes iestāžu apbūve (12009): izņemot patversmes un citas iestādes ar
izmitināšanu
469. Veselības aizsardzības iestāžu apbūve (12008): ārstu prakse, veselības centrs un citi
ambulatorai ārstniecībai un citiem veselības aprūpes pakalpojumiem paredzēti objekti
4.11.2.4. Apbūves parametri
Nr.

Teritorijas izmantošanas
veids

Minimālā
Maksimālais Apbūves
jaunizv.
apbūves
intensitāte
zemes gabala blīvums (%) (%)
platība

Apbūves
augstums
(m)

Apbūves
augstums
(stāvu
skaits)

470.

Viensētu apbūve

1200 m2

līdz 12 41

līdz 2 42

471.

Vasarnīcu apbūve

līdz 2 43

472.

Dārza māju apbūve

līdz 1

473.

Tirdzniecības un/vai
pakalpojumu objektu
apbūve

474.

Tūrisma un atpūtas
iestāžu apbūve

475.

Kultūras iestāžu apbūve

476.

Sporta ēku un būvju
apbūve
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Nr.

Teritorijas izmantošanas
veids

477.

Veselības aizsardzības
iestāžu apbūve

478.

Sociālās aprūpes iestāžu
apbūve

479.

Dzīvnieku aprūpes
iestāžu apbūve

480.

Reliģisko organizāciju
ēku apbūve

Minimālā
Maksimālais Apbūves
jaunizv.
apbūves
intensitāte
zemes gabala blīvums (%) (%)
platība

Apbūves
augstums
(m)

Apbūves
augstums
(stāvu
skaits)

Minimālais
brīvās zaļās
teritorijas
rādītājs (%)

41. palīgēkai – 10 m, bet ne augstāka par dzīvojamo ēku
42. divi stāvi un jumta stāvs, palīgēkai - viens stāvs
43. divi stāvi un jumta stāvs

4.11.2.5. Citi noteikumi
481. Paredzot mežsaimniecisku izmantošanu, vieglās rūpniecības uzņēmumu apbūvi noliktavu
apbūvi vai publisko apbūvi un teritorijas izmantošanu, būvvaldei it tiesības prasīt veikt
būvniecības ieceres publisko apspriešanu.
482. Maksimālais ēku skaits zemes vienībā:
482.1. vienā zemes vienības atļauts izvietot vairākas viensētu apbūves, ja, rēķinot uz katru
dzīvojamo māju, zemes vienības platība nav mazāka par noteikto minimālo zemes
vienības platību katrai dzīvojamai mājai, apbūve atbilst apbūves parametriem un
iespējams sadalīt zemes vienību reālās daļās.
482.2. pārējās ēkas un būves - ievērojot atļautos apbūves rādītājus.
483. Atļauta mākslīga ūdensobjekta ierīkošana saskaņā ar būvprojektu, lokālplānojumu vai
detālplānojumu. Neattiecina 7.2.punktā noteiktos ierobežojumus mākslīga ūdensobjekta
ierīkošanai.

4.12. ŪDEŅU TERITORIJA
4.12.1. Ūdeņu teritorija (Ū)
4.12.1.1. Pamatinformācija
484. Ūdeņu teritorija” (Ū) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu racionālu un ilgtspējīgu
ūdens resursu izmantošanu saimnieciskai darbībai, transportam, rekreācijai un vides
aizsardzībai.
4.12.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi
485. Transporta lineārā infrastruktūra (14002): tilti, gājēju tilti
486. Transporta apkalpojošā infrastruktūra (14003): ēkas ūdens satiksmes pakalpojumu
nodrošināšanai
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487. Energoapgādes uzņēmumu apbūve (14006).
488. Ūdenssaimnieciska izmantošana (23001).
489. Ūdens telpas publiskā izmantošana (24003): publiskiem pasākumiem, atpūtai un sportam
nepieciešamā infrastruktūra ūdenī, tostarp peldbūves
490. Inženiertehniskā infrastruktūra (14001): ūdensobjektu krasta stiprinājumi, rievsienas, pāļi,
moli, steķi, muliņi, slipi, navigācijas būves, kā arī hidrotehniskas būves piestātņu funkcijas
nodrošināšanai
4.12.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi
491. Dzīvojamā apbūve uz ūdens (11007).
492. Derīgo izrakteņu ieguve (13004).
4.12.1.4. Apbūves parametri
Nenosaka
4.12.1.5. Citi noteikumi
493. Nav atļauta patvaļīga ūdensobjektu krastu pārveidošana, iztaisnošana, aizbēršana, gultnes
padziļināšana, mākslīgu salu veidošana. Lai novērstu krastu tālāku eroziju, normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā izstrādā krastu nostiprināšanas projektu.
494. Derīgo izrakteņu ieguvi veic normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Derīgo izrakteņu ieguve
atļauta, veicot ieceres publisko apspriešanu.
495. Prasības peldbūvēm:
495.1. peldbūvei piešķir nosaukumu vai numuru un nosaka tās atrašanās vietu ar
pašvaldības domes lēmumu, atbilstoši būves īpašnieka iesniegumam, kam pievienota
būves vizualizācija;
495.2. peldbūves ekspluatāciju atļauts veikt saskaņā ar būves dokumentāciju – projektu, pēc
būves reģistrācijas būvvaldē;
495.3. peldbūves projektu izstrādā sertificēts arhitekts;
495.4. peldbūves projekts satur vismaz šādu informāciju:
495.4.1. plāns vai plāni, fasādes, griezums, materiālu specifikācijas, konstrukciju
rasējumi, būves kopējās masas aprēķins, klāja veids un materiāls, tauvošanās
klampes, enkurošanas sistēma u.c.;
495.4.2. pontona kvalitātes sertifikāts, kur norādīta celtspēja pontonam un pontona
materiāls;
495.4.3. paskaidrojuma raksts ar informāciju par būves konstrukcijas kopējo masu,
pieļaujamo cilvēku skaitu un kravas masu būvē.
495.5. peldbūves projektu saskaņo būvvaldē
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495.6. pēc peldbūves uzbūvēšanas to uzrāda būvvaldei. Ja peldbūve atbilst saskaņotajam
projektam, būvvalde reģistrē peldbūvi;
495.7. īpašnieks, kas izvēlas sniegt publiskos pakalpojumus uz ūdens un būvēt peldbūvi,
uzņemas pilnu atbildību par pakalpojuma saņēmēju drošību, ūdeņu tīrības
saglabāšanu, ugunsdrošības noteikumu un sanitāri higiēnisko prasību ievērošanu
atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
495.8. mainoties peldbūves īpašniekam, to pārreģistrē, būvvaldē iesniedzot īpašuma
iegūšanas dokumentus.

Viesītes novada teritorijas plānojums 2.1

Lpp. 46

5. TERITORIJAS AR ĪPAŠIEM NOTEIKUMIEM
5.1. CITA TERITORIJA AR ĪPAŠIEM NOTEIKUMIEM
Nenosaka

5.2. TERITORIJA, KURAI IZSTRĀDĀJAMS LOKĀLPLĀNOJUMS
Nenosaka

5.3. TERITORIJA, KURAI IZSTRĀDĀJAMS DETĀLPLĀNOJUMS
Nenosaka

5.4. VIETĒJAS NOZĪMES KULTŪRVĒSTURISKĀ UN DABAS TERITORIJA
5.4.1. Vietējas nozīmes kultūrvēsturiskā teritorija (TIN4)
5.4.1.1. Pamatinformācija
Nenosaka
5.4.1.2. Apbūves parametri
Nenosaka
5.4.1.3. Citi noteikumi
496. Vietējas nozīmes kultūrvēsturiskas teritorijas un objekti iekļauti 2.pielikumā.
497.

Veicot teritoriju, būvju un objektu pārbūvi vai atjaunošanu, saglabā kultūrvēsturiskās
vērtības.

498.

Pirms jauna teritorijas izmantošanas veida uzsākšanas vai būvniecības uzsākšanas (arī
pārbūves vai būves nojaukšanas), būvvalde, ja nepieciešams, nosaka prasības
kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanai.

5.5. AINAVISKI VĒRTĪGA TERITORIJA
Nenosaka

5.6. VIETĒJAS NOZĪMES LAUKSAIMNIECĪBAS TERITORIJA
Nenosaka

5.7. NACIONĀLAS UN VIETĒJAS NOZĪMES INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBAS
TERITORIJA
Nenosaka

5.8. DEGRADĒTA TERITORIJA
Nenosaka
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6. TERITORIJAS PLĀNOJUMA ĪSTENOŠANAS KĀRTĪBA
Nenosaka
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7. CITI NOSACĪJUMI/PRASĪBAS
7.1. ĪPAŠI AIZSARGĀJAMAS DABAS TERITORIJAS UN OBJEKTI
499. Grafiskās daļas kartēs attēlotas īpaši aizsargājamās dabas teritorijas un objekti (dabas
parks, dabas liegumi, dižakmens un dižkoki) un mikroliegumu teritorijas:
499.1. dabas parks “Sauka”;
499.2. dabas liegums “Aizdumbles purvs”;
499.3. dabas liegums “Nomavas purvs”;
499.4. dabas liegums “Paltupes meži”;
499.5. dabas liegums “Švēriņu purvs”;
499.6. dabas liegums “Slapjo salu purvs”;
499.7. dabas liegums “Supes purvs”;
499.8. dabas liegums “Zaķu riests”;
499.9. dabas piemineklis - dižakmens “Stupeļu Lielais akmens” un 10 metru plata josla ap
to;
499.10. dabas pieminekļi - dižkoki
499.11. mikroliegumi.

7.2. KULTŪRAS PIEMINEKĻU AIZSARDZĪBA
500. Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksts un to aizsargjoslas iekļautas 3.pielikumā.
501. Prasības kultūras pieminekļu aizsardzībai nosaka likums „Par kultūras pieminekļu
aizsardzību” un Ministru kabineta noteikumi kultūras pieminekļu aizsardzības jomā.
502. Pēc valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu teritoriju digitalizācijas, kuras rezultātā var
mainīties valsts aizsargājamā kultūras pieminekļa robežas un aizsargjosla (aizsardzības
zona), norādītās izmaiņas nav uzskatāmas par novada teritorijas plānojuma grozījumiem.
503. Arheoloģisko pieminekļu teritorijās nav pieļaujama jaunu objektu būvniecība un karjeru izstrāde,
jaunu ceļu ierīkošana un citi ar zemes reljefa pārveidošanu saistīti darbi.

7.3. AIZSARGJOSLAS
7.3.1. Vispārīgi jautājumi
504.

Grafiskās daļas kartē, atbilstoši Plānojuma mēroga noteiktībai, attēlotas aizsargjoslas,
kuru platums ir 10 m un vairāk.

505.

Aizsargjoslu, kuru platums ir mazāks par 10 m, attēlo, izstrādājot lokālplānojumus,
detālplānojumus, ja detālplānojuma izstrāde nepieciešama saskaņā ar normatīvajiem
aktiem, vai zemes ierīcības projektos.
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506.

Aizsargjoslas atzīmē apgrūtinājumu plānos un jāieraksta zemesgrāmatā normatīvajos
aktos noteiktajā kārtībā.

7.3.2. Virszemes ūdensobjektu aizsargjoslas
507. Grafiskās daļas kartē attēlotas ūdensobjektu aizsargjoslas saskaņā ar 4.pielikumu.

7.3.3. Aizsargjoslas (aizsardzības zonas) ap kultūras pieminekļiem
508. Grafiskās daļas kartē attēlotas aizsargjoslas (aizsardzības zonas) ap kultūras pieminekļiem
(saraksts 3.pielikumā).

7.3.4. Aizsargjoslas ap ūdens ņemšanas vietām
509. Grafiskās daļas kartē attēlotas aizsargjoslas ap pašvaldības centralizētu sistēmu ūdens
ņemšanas vietām (saraksts 5.pielikumā).

7.3.5. Mežu aizsargjosla ap pilsētu
510. Grafiskās daļas kartē attēlota mežu aizsargjosla ap Viesītes pilsētu.

7.3.6. Aizsargjoslas gar ielām, autoceļiem un dzelzceļiem
511. Grafiskās daļas kartē attēlotas aizsargjoslas gar valsts autoceļiem (saraksts 6.pielikumā), gar
pašvaldības ceļiem (saraksts 11.pielikumā) un ielām (saraksts 10.pielikumā):
511.1. gar valsts reģionālajiem autoceļiem - 60 m no ceļa ass uz katru pusi;
511.2. gar valsts vietējiem autoceļiem - 30 m no ceļa ass uz katru pusi;
511.3. gar pašvaldības ceļiem - 30 m no ceļa ass uz katru pusi;
511.4. gar ielām un ceļu posmiem Viesītes pilsētā un ciemos - kā sarkanās līnijas.

7.3.7. Aizsargjoslas gar elektriskajiem tīkliem
512. Grafiskās daļas kartē attēlotas aizsargjoslas gar elektrisko tīklu gaisvadu līnijām ar nominālo
spriegumu 110 kV:
512.1. apdzīvoto vietu teritorijā - 7 m attālumā no malējiem vadiem uz ārpusi no līnijas;
512.2. lauku teritorijā - 30 m attālumā no malējiem vadiem uz ārpusi no līnijas.

7.3.8. Aizsargjoslas ap ģeodēziskā tīkla punktiem
513. Grafiskās daļas kartē attēloti valsts ģeodēziskā tīkla punkti (saraksts 7.pielikumā). Mēroga
noteiktības dēļ aizsargjoslas ap ģeodēziskā tīkla punktiem nav attēlotas.
514. Veicot jebkura veida būvniecību, tai skaitā, esošo ēku atjaunošanu vai pārbūvi,
inženierbūvju, ceļu un tiltu būvniecību, teritorijas labiekārtošanu un citu saimniecisko darbību,
kas skar valsts ģeodēziskā tīkla punkta aizsargjoslu, šo darbu projektētāji saņem Latvijas
Ģeotelpiskās informācijas aģentūras saskaņojumu par darbiem valsts ģeodēziskā tīkla
punkta aizsargjoslā.
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515. Lokālplānojumā vai detālplānojumā attēlo valsts ģeodēziskā tīkla punktus, ja tas atrodas
attiecīgā attīstības plānošanas dokumenta teritorijā.

7.3.9. Aizsargjoslas ap kapsētām
516. Grafiskās daļas kartē attēlotas aizsargjoslas ap kapsētām - 300 m no kapsētu teritoriju robežas
ārējās malas. Kapsētu saraksts 8.pielikumā.

7.3.10. Aizsargjoslas ap notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm
517. Grafiskās daļas kartē attēlotas aizsargjoslas ap notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm no objekta
ārējās robežas vai ārējās malas (saraksts 9.pielikumā).

7.3.11. Aizsargjoslas ap naftas produktu cauruļvadiem
518. Grafiskās daļas kartē attēlota aizsargjosla ap naftas produktu cauruļvadu – 25 m no malējā
cauruļvada ass.

7.4. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI
519. (zaudējis spēku ar Viesītes novada pašvaldības 2019.gada 17.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.2019/9)
520. (zaudējis spēku ar Viesītes novada pašvaldības 2019.gada 17.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.2019/9)
521. Pirms Teritorijas plānojuma spēkā stāšanās apstiprināto detālplānojumu īstenošanu uzsāk
piecu gadu laikā pēc Teritorijas plānojuma spēkā stāšanās dienas, ja par detālplānojuma
īstenošanu nav noslēgts Teritorijas attīstības plānošanas likuma 31.pantā noteiktais
administratīvais līgums.
522. Par detālplānojuma īstenošanas uzsākšanu uzskatāma būvatļaujas izsniegšana. Ja piecu
gadu laikā pēc Teritorijas plānojuma spēkā stāšanās dienas šai punktā minēto
detālplānojumu īstenošana nav uzsākta, Pašvaldībai ir tiesības pieņemt lēmumu par
detālplānojuma atcelšanu.
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1.pielikums. Potenciāli piesārņotas vietas1
Nr.
kartē

Nosaukums

1. Lones ciemats
2. Saukas ciemats
3. Skosu karjers
4. Izgātuve Spures
5. Rites pagasta CSAI Salāte
6.

SIA “Tiltiņi un Ko”, kokogļu
ražošana

Kadastra apz. /
adrese
56880040244
Saukas pagasts
56880060085
Saukas pagasts
56880040347
Saukas pagasts
56350090093,
Viesītes pagasts
56800030056,
Rites pagasts
56800030003
Rites pagasts

Reģistrācijas Nr.

Kategorija

56888/1410

potenciāli
piesārņota vieta

56888/1411

nav zināms

56888/1409
56357/5300
56808/5299
56808/4677

potenciāli
piesārņota vieta
potenciāli
piesārņota vieta
potenciāli
piesārņota vieta
potenciāli
piesārņota vieta

1

datu avots - Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu reģistrs, VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs"
http://parissrv.lvgmc.lv, 11.03.2018.

Lpp. 52

2.pielikums. Vietējas nozīmes kultūrvēsturiskās teritorijas un objekti
Nosaukums

Viesītes Kultūras pils

Viesītes Brīvības
piemineklis

Viesītes Brīvības
evaņģēliski luteriskā
baznīca

Svētā Franciska katoļu
baznīca

Saukas evaņģēliski
luteriskā baznīca

Elkšņu evaņģēliski
luteriskā baznīca

Ilzu (Rites, Kacītes)
evaņģēliski luteriskā
baznīca
Stenderu dzimtas
kapukalns

Apraksts
Viesītes kultūras pils - lielākais kultūras nams Latvijas laukos un tās pārziņā
ir visa Viesītes novada kultūrvides organizēšana. Kultūras pils ēka celta
1985. gadā, tajā ir koncertzāle (450+100 vietas), deju zāle (600 vietas), kino
un konferenču zāle (135 vietas), tradīciju zāle (250 vietas), divas izstāžu
zāles, 6 nodarbību zāles un 2 grimētavas. Tās arhitektūra atgādina seno
sēļu pili.
Tas ir brīvības un neatkarības simbols, pieminot 1919. g. 14. oktobra kauju
pie Valeskalniņa, kad viesītieši guva uzvaru pār Bermonta karaspēku.
Pieminekli somu granītā veidojis tēlnieks VoldemārsTreijs pēc
Voldemāra Jākobsona meta. Tas celts par ziedojumiem un atklāts 1935.
gada augustā. Latvijas Valsts karogs piemineklī kaltā brīvības cīnītāja rokās
plīvojis abu okupāciju laikos. Padomju laikā šeit tika izveidoti Brāļu kapi, un
pieminekli aizsedza ar stādījumiem. Pateicoties tiem, piemineklis netika
iznīcināts, un 1989. gada Lāčplēša dienā to atklāja otrreiz..
Baznīcu nolēma saukt Brīvības vārdā, jo to cēla vietā, kur 1919. gadā bija
risinājušās Brīvības cīņas. Te atradās arī dažus gadus atpakaļ uzceltais
piemineklis Viesītes atbrīvotājiem, bet baznīcas pamatakmens iemūrēts
Brīvības cīnītāju piemiņas dienā. 1939. gada pirmajā Adventē notika
jaunuzceltās baznīcas iesvētīšana. Tajā piedalījās arī projekta autors –
ievērojamais arhitekts Pauls Kundziņš. Būvplānu finansēja profesors Pauls
Stradiņš.
Viesītes Brīvības baznīca ir viena no pēdējām pēc arhitekta Paula Kundziņa
projekta celtajām ēkām. Tā ir ķieģeļu celtne, kuras torņa smaile vainago
masīvu kvadrātveida torni, kas netradicionāli novietots celtnes sānos.
Lakoniski veidots arī baznīcas interjers. Griestu velvi it kā balsta regulāri
starp logiem novietotie pilastri, kurus vainago volūtas
2016. gada 8. oktobrī Viesītē konsekrēta Svētā Franciska katoļu baznīca.
Baznīcas būvniecības darbi sākās jau 2013. gadā, 2015. gada augustā
baznīcai tika uzlikts krusts. Baznīcas nosaukums tika izvēlēts par godu
svētajam Asīzes Franciskam.
Dievnams uzcelts jau 1567. gadā, bet pirmajām koka sakrālajām celtnēm
nav garš mūžs. Apmēram puskilometru no Saukas ezera, skaistā vietā
netālu no Ormaņkalna 1825. gadā lika pamatakmeni tagadējai pēc skaita
ceturtajai, Saukas luterāņu baznīcai. Tajā skatāmi kokgriezumā rotāti
balkoni gar baznīcas sienām, pie ērģelēm un altāra, kā arī bagātīgi rotātā
kancele un altāris, kura sānos novietotas apustuļu Pētera un Pāvila koka
skulptūras. Tos darinājis mākslas galdnieks no Rīgas Francis Bernhards.
Centrā mākslinieka J. J. Dēringa gleznotā altārglezna „Jēzus pie krusta ar
Mariju un Jāni” (1868).
Baznīca pirmo reizi rakstos minēta 1567. gadā. Tagadējā baznīcas ēka
uzcelta un iesvētīta 1834. gadā. J. J. Dēringa gleznotā altārglezna „Kristus
pie krusta” (1861) ir valsts nozīmes mākslas piemineklis. Altārglezna
restaurēta 1989. gadā. Šobrīd altārglezna apskatāma bijušajā Elkšņu
pamatskolas ēkā. Baznīcā ilgus gadus (1953-1991) kalpojis Sēlpils iecirkņa
prāvests Artūrs Kaminskis (1914-2003).
Tagadējā mūra baznīca celta iepriekšējās vietā, Ilzes ezera galā pie pašas
Lietuvas robežas. To cēlusi Ilzesmuižas īpašniece Elizabete fon Orgīza–
Rūtenberga. Baznīca iesvētīta 1844. gadā.
Atrodas pie Sunākstes baznīcas, otrpus ceļam, vecajā kapsētā, ko sauc arī
par Stenderu kalniņu. Šeit atdusas piecas Stenderu dzimtas paaudzes.
Sunākstes draudzes vēstures visbagātākā lappusē minams Gothards
Fridrihs Stenders (saukts – Vecais Stenders). 1774.gadā sarakstījis “Augstas
gudrības grāmatu no pasaules un dabas”, kas ir pirmā

Zemes vienības
kadastra
apzīmējums

56150010432

56150010754

56150010663

56150010477

56880060079

56580010169

56800060087

56350060176
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Nosaukums

Strūves ģeodēziskā
loka punkts Urmen

Apraksts

Zemes vienības
kadastra
apzīmējums

populārzinātniskā grāmata latviešu valodā par ģeoloģijas, ģeogrāfijas,
fizikas, astronomijas zinātņu jautājumiem. Autors pirmajai ilustrētajai
latviešu ābecei “Bildu ābice” (1787). Uz Vecā Stendera kapa guļ liela smaga
Daugavas dolomīta kapakmens plāksne ar uzrakstu: “Sche aprakts
G.F.Stenders LATWIS dzim 1714 mirr. 1796”. Patālāk no apbedījumiem, aiz
kapu sētas, atrodas Vārenbrokas muižas barona fon Bēra pašnāvībā
mirušās meitas Angelas kaps. Tas ir traģiskas mīlas stāsta liecinieks.
2005. gadā Strūves ģeodēziskais loks tika iekļauts UNESCO Pasaules
mantojuma sarakstā kā unikāla, sava laika garākā un precīzākā ģeodēzisko
uzmērījumu sistēma, un izcila sava laika zinātnes, vēstures un tehnikas
attīstības liecība. Punkts Urmen jeb Ormaņkalns atrodas Elkšņu pagasta
Ormaņkalnā, kas ir augstākā vieta Sēlijas paugurvalnī. Uzmērījumi tika veikti
56580030030
laika posmā no 1825. līdz 1827. gadam. Uzmērījumus vadīja Tenners.
Pēdējie izpētes darbi veikti 2015. gadā Strūves ģeodēziskā loka punktu
apsekošanas laikā. Punkta atrašanās vieta noteikta, veicot tahimetra
gājienu no diviem ar globālo pozicionēšanu RTK mērīšanas režīmā
noteiktiem punktiem. Meklēšanas darbos atrasts tikai niecīgs daudzums
akmeņu.
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3.pielikums. Kultūras pieminekļi
Nr.
p.k.
Nr.

Nosaukums

Vērtības
grupa

Tipoloģiskā
grupa

Atrašanās vieta

1.

8998

Šaursliežu dzelzceļa
mezgls Viesītē

Valsts
nozīmes

Industriālais

Viesītes novads, Viesītes
pagasts; Viesīte

2.

8887

Sunākstes luterāņu
baznīca ar žogu

Vietējās
nozīmes

Arhitektūra

Viesītes novads, Viesītes
pagasts; Ģederti

3.

6309
976

Valsts
nozīmes
Valsts
nozīmes

Arhitektūra

4.

Vārenbrokas muižas
dzīvojamā ēka
Diemantu senkapi

5.

975

Zīlīšu senkapi

Arheoloģija

6.

974

Vilciņu apmetne

7.

973

Sērpiņu pilskalns

Valsts
nozīmes
Vietējās
nozīmes
Valsts
nozīmes

8.

972
971

10.

970

Kalnadegļu senkapi

11.

969

12.

968

Lejasmucenieku
senkapi
Galvānu senkapi

13.

967

Čupļu senkapi

14.

966

Maizīšu pilskalns

15.

939

16.

938

Skosu pilskalns ar
apmetni
Ratulānu senkapi

17.

937

18.

936

19.

935

20.

925

Vietējās
nozīmes
Valsts
nozīmes
Valsts
nozīmes
Valsts
nozīmes
Valsts
nozīmes
Vietējās
nozīmes
Valsts
nozīmes
Valsts
nozīmes
Valsts
nozīmes
Vietējās
nozīmes
Vietējās
nozīmes
Vietējās
nozīmes
Valsts
nozīmes

Arheoloģija

9.

Plūdu apmetne un
senkapi
Kūliņu pilskalns

Viesītes novads, Viesītes
pagasts, Vārnava;
Viesītes novads, Viesītes
pagasts; starp Zīlīšiem un
bij. Diemantiem
Viesītes novads, Viesītes
pagasts; pie Zīlīšiem
Viesītes novads, Viesītes
pagasts; pie Vilciņiem
Viesītes novads, Viesītes
pagasts; pie Rasām un bij.
Sērpiņiem
Viesītes novads, Viesītes
pagasts; pie Plūdiem
Viesītes novads, Viesītes
pagasts; pie Pilskalniem
Viesītes novads, Viesītes
pagasts; pie Kalnadegļiem
Viesītes novads, Viesītes
pagasts; pie Jaunluksēm
Viesītes novads, Viesītes
pagasts; pie Galvāniem
Viesītes novads, Viesītes
pagasts; pie Čupļiem
Viesītes novads, Viesītes
pagasts; pie bij. Maizītēm
Viesītes novads, Saukas
pagasts; pie Skosām
Viesītes novads, Saukas
pagasts; pie Ratulāniem
Viesītes novads, Saukas
pagasts; pie Klūgām
Viesītes novads, Saukas
pagasts; pie Bungātājiem
Viesītes novads, Saukas
pagasts; pie Bincāniem
Viesītes novads, Rites
pagasts; pie Ziemeļiem

Klūgu upurakmens kulta un cepļa vieta
Bungātāju
viduslaiku kapsēta
Bincānu viduslaiku
kapsēta
Margaskalns pilskalns ar apmetni

Arheoloģija

Arheoloģija
Arheoloģija

Arheoloģija
Arheoloģija
Arheoloģija
Arheoloģija
Arheoloģija
Arheoloģija
Arheoloģija
Arheoloģija
Arheoloģija
Arheoloģija
Arheoloģija
Arheoloģija

Kadastrs

5615 001 0047;
5615 001 0545;
5615 001 0528;
5615 001 0540
003; 5615 001
0540 009
5635 006 0077
001; 5635 006
0077
5635 006 0115
001
5635 015 0079

5635 015 0079
5635 006 0057
5635 006 0113;
5635 006 0007
5635 008 0036
5635 014 0072
5635 011 0121
5635 004 0051
5635 014 0117
5635 005 0024
5635 001 0054;
5635 001 0018
5688 004 0194
5688 007 0055
5688 006 0117;
5688 006 0021
5688 007 0047
5688 004 0048;
5688 004 0173
5680 006 0002;
5680 006 0021
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Nr.
p.k.
Nr.

Nosaukums

21.

924

Stūreļu senkapi

22.

923

Svilbānu apmetne

23.

922

Kņāvukalns pilskalns ar apmetni

24.

921

Ķebēnu senkapi

25.

920

Dievalu senkapi

26.

919

27.

Vērtības
grupa

Tipoloģiskā
grupa

Atrašanās vieta

Valsts
nozīmes
Valsts
nozīmes
Valsts
nozīmes

Arheoloģija

Valsts
nozīmes
Valsts
nozīmes

Arheoloģija

Stupeļu kalns pilskalns ar apmetni
un kulta akmeni

Valsts
nozīmes

Arheoloģija

Viesītes novads, Rites
pagasts; pie bij.
Kalnastupeļiem

918

Krīgānu ezersalas
apmetne un senkapi

Valsts
nozīmes

Arheoloģija

28.

900

Saukas pilskalns

Valsts
nozīmes

Arheoloģija

29.

899
898

31.

897

32.

896

Plūmju viduslaiku
kapsēta
Upenieku senkapi

Vietējās
nozīmes
Vietējās
nozīmes
Vietējās
nozīmes
Vietējās
nozīmes

Arheoloģija

30.

Sīpolu viduslaiku
kapsēta
Sīļu senkapi

33.

895

Kļaužu apmetne

Vietējās
nozīmes

Arheoloģija

34.

894

Dukurānu senkapi

Vietējās
nozīmes

Arheoloģija

Viesītes novads, Rites
pagasts; Krīgānu ezera
salā
Viesītes novads, Elkšņu
pagasts; Saukas ezera
krastā pie Griptāniem
Viesītes novads, Elkšņu
pagasts; pie Sīpoliem
Viesītes novads, Elkšņu
pagasts; pie Sīļiem
Viesītes novads, Elkšņu
pagasts; pie Plūmēm
Viesītes novads, Elkšņu
pagasts; pie Plūdoņiem
(Upeniekiem)
Viesītes novads, Elkšņu
pagasts; pie bij. Kļaužiem
un Grantiņiem
Viesītes novads, Elkšņu
pagasts; Klaucē pie
Dukurāniem

Arheoloģija
Arheoloģija

Arheoloģija

Arheoloģija
Arheoloģija
Arheoloģija

Viesītes novads, Rites
pagasts; pie Ucēniem
Viesītes novads, Rites
pagasts; pie Svilbāniem
Viesītes novads, Rites
pagasts; pie Kņāviem un
Drīzumiem
Viesītes novads, Rites
pagasts; pie Ķebēniem
Viesītes novads, Rites
pagasts; pie Dīvuļiem

Kadastrs

5680 004 0011
5680 004 0012
5680 002 0008;
5680 002 0032
5680 004 0043
5680 001 0114;
5680 001 0069;
5680 001 0065
5680 006 0015;
5680 006 0063;
5680 006 0073;
5680 006 0059
5680 003 0006

5658 003 0169;
5658 003 0100
5658 003 0032
5658 002 0028
5688 006 0151
5658 009 0018

5658 007 0028;
5658 007 0025
5658 002 0132
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4.pielikums. Ūdensobjektu aizsargjoslas

ŪDENSTECES
Aizsargjoslas platums (m)
Lauku teritorijas
Ciems/Pilsēta

Pamatnosaukums

Objekta
veids

Garums
(km)

Arālīte (Orāleite)

upe

15

Asupīte
Biržupes grāvis
(Bērzu purva grāvis
(augštecē))
Dešupīte

upe

3
4

50
10

-

-

grāvis

9

3

50

-

-

upe

Dūņupe (Douņupe)

upe

Dzelzīte

upe

Gobāja

upe

Iesnupe

upe

Jodupe (augštecē)

upe

Klauce

upe

Lauce

upe

4
3
4
4
3
4
3
2
4
4
3
4
4
4
3
4

10
50
10
10
50
10
50
100
10
10
50
10
10
10
50
10

10
-

Lone
-

Kategorija

Ciems/Pilsēta

Ļaudīte

upe

Melnupīte

upe

Pikstere

upe

Ploktāja

upe

Rites strauts

strauts

Roņupīte

upe

Salate

upe

Saltupīte
Skosupīte
(Skousupeite)
Sudmaļu upeite
(Dzirnupīte)
Suseja
(Dienvidsusēja)
Viesīte

upe

10
14
5
8
12
3,7
17
33
8
5
20
6
4
6
12
3,2

upe

3,7

4

10

-

-

upe

7

4

10

-

-

upe

114

1

300

10

Elkšņi

upe

Zalvīte
Žīdu grāvis (Žeidu
grāvs)

upe

61
36

2
2

100
100

-

-

grāvis

9

4

10

-

-

ŪDENTILPES
Pamatnosaukums

Objekta veids

Aklais ezers

ezers

Bukūzis

ezers

Ceplītis

ezers

Dumblis
Ilzu ezers (Garais
ezers)
Krīgānu ezers
Kugres ezers

ezers

Lielais Klauces ezers

ezers

Mazais ezers

ezers

Platība (ha)
Kategorija

Aizsargjoslas platums (m)
Lauku teritorijas
Ciems/Pilsēta

Ciems/Pilsēta

ezers

1,5
3,6
2,6
44

10
10
10
100

-

-

ezers

39

100

-

-

ezers

61,5
4,6
25,3
1,5

100
10
100
-

Klauce
Viesīte

10
10
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Mazais Klauces
ezers
Piksteres ezers

ezers

19,9

50

ezers

300
300
100
10

Saukas ezers

ezers

Sūpes ezers

ezers

Švēriņu ezers
Vasarāja ezers
(Vosarāja azars)
Viesītes ezers
Viņaukas ezers
(Ķebānu ezers)

ezers

255
718,3
37,9
1,4

ezers

22,1

50

ezers

232,2

300

ezers

123,6

300

Klauce

10
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5.pielikums. Aizsargjoslas ap ūdens ņemšanas vietām

N.p.k.

Teritorija

1
2
Viesīte
3
4
5
6
7

8

Viesītes
pagasts

9

Ūdensieguves
avota
identifikācijas
numurs
P800816 DB
12476
P800814 DB
12477
P800199 DB
13035
P800202 DB
13036
P800539 DB
7339
P800540 DB
7324

Artēziskais urbums
Nr.1,
Artēziskais urbums
Nr.2,
Artēziskis urbums
Nr.1a,
Artēziskā aka Nr. 3
''Depo''
Artēziskā aka Nr. 4,
''Vaļņu''
Artēziskā aka Nr. 5,
''Brīvības 12''

P800542 DB
12606

Artēziskā aka Nr.7,
''Melioratori''

P80541 DB
13040

artēziskā aka Nr.6,
''Kalna Stauģi''

DB 16458

artēziskā aka Nr.8,
''Krievāres''

Aizsargjoslas
Nosaukums

10

Rites
pagasts

P800227 DB
16317

Artēziskā aka Nr.1,
''Centrs''

11

Elkšņu
pagasts

P8000023 DB
16474

Artēziskā aka Nr.1,
''Uzāni''(Prauliņi)

Adrese

kadastra apz.

Stingrā
režīma

Bakterioloģiskā

Ķīmiskā

Raiņa iela 47, Viesīte

5615 001 0458

10-30

180

128ha

Raiņa iela 47, Viesīte

5615 001 0458

10-30

180

128ha

Raiņa iela 47, Viesīte

5615 001 0458

10-30

180

128ha

Kaļķu iela 6B, Viesīte

5615 001 0685

10

15

144

A.Brodeles iela 5,
Viesīte

5615 001 0628

10

nav
nepieciešama

90

Peldu iela 2, Viesīte

5615 001 0771

10

7

100

5635 011 0157

10

nav
nepieciešama

5635 008 0002

10

nav
nepieciešama

95

5635 013 0031

30-50

nav
nepieciešama

nav
noteikta

56,800,040,200

10

nav
nepieciešama

nav

5658 006 0063

10

nav
nepieciešama

102

Melioratori, Viesītes
pagasts, Viesītes
novads
Kalna Stauģi, Viesītes
pagasts, Viesītes
novads
Krievāres, Viesītes
pagasts, Viesītes
novads
''Centrs'', Cīruļi , Rites
pagasts, Viesītes
novads
''Avotiņi'', Elkšņi,
Elkšņu pagasts,
Viesītes novads

Lpp. 59

N.p.k.

Teritorija

Ūdensieguves
avota
identifikācijas
numurs

Aizsargjoslas
Nosaukums

12

DB13041

Artēziskā aka Nr.2,
''Prauliņi''

13

P800036 DB
13540

Artēziskā aka Nr.1,
''Sauka 3''

14

DB 13541

Artēziskā aka Nr.3

P800236 DB
13542
P800550 DB
13013
P800541
DB7183

Artēziskā aka Nr.2,
''Sauka 4''

15
16
17

Sauka
pagasts

\Urbums Nr.2, ''Brieži''

Adrese
''Avotiņi'', Elkšņi,
Elkšņu pagasts,
Viesītes novads
Sauka, Saukas pagasts,
Viesītes novads
Sauka, Saukas pagasts,
Viesītes novads
Sauka, Saukas pagasts,
Viesītes novads
Brieži, Saukas pagasts,
Viesītes novads

Artēziskā aka Nr.2,
Ezera iela

18

P800038 DB
7182

Urbums Nr.1, ''Poceri''

19

P800038 DB
13013

Urbums Nr.5, ''Ķoniņi''

20

DB 13014

Urbums ''Rozītes”

''Poceri'', Saukas
pagasts, Viesītes
novads
Ķoniņi, Lone, Saukas
pagasts, Viesītes
novads

kadastra apz.

Stingrā
režīma

Bakterioloģiskā
45-80//45

Ķīmiskā

5658 006 0063

10-30

5688 006 0093

10

5688 006 0168

10

56,880,060,174

10

5688 002 0065

10

5688 004 0058

10

5688 004 0018

10

nav
nepieciešama

137-460

10

nav
nepieciešama

373

nav
nepieciešama
nav
nepieciešama
nav
nepieciešama
nav
nepieciešama
nav
nepieciešama

395-645
45-280
15-330
15-605
nav
noteikta
96

5688 004 0245
56880040300
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6.pielikums. Aizsargjoslas gar valsts autoceļiem
1. valsts reģionālie autoceļi
1) P75 Jēkabpils–Lietuvas robeža (Nereta) – 60 m
2) P73 Vecumnieki–Nereta–Subate – 60 m
2. valsts vietējie autoceļi:
1) V771 Pievedceļš Atašienes stacijai – 30 m
2) V780 Gūtmaņi–Antjāņi– 30 m
3) V784 Kaminski–Kazukrogs– 30 m
4) V787 Klauce–Sauka– 30 m
5) V788 Klauce–Sīļi– 30 m
6) V792 Lone–Sauka– 30 m
7) V793 Lone–Zalves mežniecība– 30 m
8) V806 Sietiņi–Viesīte– 30 m
9) V807 Silakrogs–Avotiņi– 30 m
10) V809 Skosas–Dzērves– 30 m
11) V818 Upesdegļi–Deši– 30 m
12) V819 Viesīte–Airītes– 30 m
13) V820 Viesīte–Deši–Sauka–Rite– 30 m
14) V821 Viesīte–Mucenieki– 30 m
15) V914 Visdarbi–Berģi– 30 m
16) V956 Daudzeva–Viesīte–Apserde– 30 m
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7.pielikums. Valsts ģeodēziskā tīkla punkti1
Punkta
nosaukums

Punkta
identifikators

Klase

Koordinātas
LKS-92 TM

0150

GP33240140

N2

0203

GP33240042

N1

0341

GP33420129

N2

0478

GP34130114

N2

X 247769
Y 600604

0559

GP33240136

N2

X 249206
Y 595184

0628

GP33240141

N2

0702

GP33420128

N2

0819

GP34130115

N2

X 249953
Y 602981

1607b

GP33240138

N2

X 244017 Y
594189

1623

GP33240037

N1

1668

GP33240023

N1

1678c

GP33240040

N1

3470

GP33240041

N1

7885

GP34130035

N1

8423

GP33240051

N1

8617

GP33240137

N2

Klaucāni

GP33240131

G2;
N2

Ormaņi

GP33240082

G1

X 235563.243
Y 595423.239

Panteļi

GP33240009

G2

X 226281.159
Y 592042.085

Raiņa

GP33240139

N2

X 246052
Y 596128

X 243205
Y 591541
X 229498
Y 593877
X 252756
Y 595658

X 238513
Y 586819
X 256282
Y 594964

X 229334
Y 593589
X 227870
Y 587570
X 229446
Y 596109
X 229474
Y 597167
X 229870
Y 603104
X 230212
599573
X 245267
Y 597013
X 247596.130
Y 596271.434

Atrašanās vietas apraksts
Punkts atrodas šosejas Jēkabpils-Nereta 36,45 km DA pusē,
~22 m no ceļa ass, mežā.
Rites pagasts. Neretas-Aknīstes šosejas~71.6km,
"Smiltnieku"māju kūts sienā, D pusē.
Viesītes pagasts. No Vārnavas pa autoceļu Gūtmaņi Antjāņi, no 3. km staba 350 m, ceļa kreisajā pusē.
Viesītes pagasts, Jodeļi. Punkts atrodas apdzīvotā vietā
Jodeļi 2 stāvu dzīvojamā sarkanu ķieģelu mājā ''Miezeri" A
sienā
Viesītes pagasts. No Daudzevas pa autoceļu Daudzeva Viesīte - Apserde, no 29. km staba 580 m, ceļa kreisajā
pusē.
Saukas pagasts, Lone. Autobusa pietura "Lone". 13 m uz
DA no autoceļa Jēkabpils-Nereta.
Viesītes pagasts, no Vārnavas pa autoceļu Gūtmaņi Antjāņi, no 7. km staba 500 m, ceļa labajā pusē.
Viesītes pagasts, Zaķi, 0,8 km uz DR no mājām Spārni, 8,0
m uz ZR no šosejas Jēkabpils-Nereta, 0,1 km uz ZA no 23
km staba, meža DA stūrī
Viesītes pagasts, ceļa Viesīte-Nereta 33,6 km D pusē 10,20
m no A/p Ēķengrāve un 7,20 m no ceļa uz viensētu
''Ūdenāni''
Rites pagasts, Neretas-Aknīstes šosejas~79.2km, 18.3m uz
Z no šosejas ass un 30.5m uz A no Cīruļu ceļa.
Rites pagasts Neretas-Aknīstes šosejas 73.0km, 12.3m uz
DA no sosejas ass, pie autopieturas "Salatnieki".
Rites pagasts, Neretas-Aknīstes šosejas 81.75km, 14.0m uz
D no šosejas ass, meža malā.
Rites pagasts, Neretas-Aknīstes šosejas~82.8km, 20.2m uz
Z no šosejas ass, meža malā.
Elkšņu pagasts. Neretas-Aknīstes šosejas~90km,
"Kalniešu"māju kūts sienā, D pusē.
Elkšnu pagasts, Neretas-Aknīstes un Apserde-Viesīte
krustojumā, no Neretas-Aknīstes ceļa ass 21,3 m uz
dienvidiem un no Apserdes ceļa 20 m uz austrumiem.
Viesīte. Pretī īpašumam Smilšu iela 42, 5,80 m no ceļa ass,
46,10 m uz DA no autoceļa Jēkabpils - Nereta.
Viesītes pagasts. No Viesītes Sunākstes virzienā 1.1km, ceļa
labajā pusē, saimniecības "Skujaiņi" robežzīmē.
Ekšņu pagasts, Ormaņi. Apmēram 11 km uz D no Viesītes,
ceļu Jēkabpils-Nereta un Viesīte-Aknīste krustojuma,
Apserdes virzienā; tad ~0,2 km uz R (pa labi) līdz
pagriezienam uz Z (pa labi); 1,7 km līdz ceļu krustojumam
uz mājām "Ormaņi". Punkts atrodas ~0,3 km uz ZR no
krustojuma, ~46 m uz Z no novērošanas torņa, mežā.
Rites pagasts, Panteļi. Uz Neretas-Aknīstes ceļa, Druvas
krustojumā pagriezties pa labi 3.5 km, ceļa kreisajā pusē,
saimniecības robežzīmē.
Viesīte, Raiņa ielā 6, 2MDz ēkas D sienā.

1

dati – Valsts ģeodēziskā tīkla datu bāze, “Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra”, https://geodezija.lgia.gov.lv
pielikuma sagatavošanas datums - 19.12.2018.

Lpp. 62

Punkta
nosaukums

Punkta
identifikators

Klase

Koordinātas
LKS-92 TM

Rite

GP33240027

N1

X 228592.1
Y 589552.2

Slikšāni

GP33420015

G2

X 255847.138
Y 595574.566

Stauģi

GP33240129

N2

X 246698.0
Y 595101.7

Vižuļi

GP33240036

G2

X 229275.393
Y 599483.719

Ādamiņi

GP33240125

G2

X 245395.142
Y 590136.777

Atrašanās vietas apraksts
Rites pagasts, Rite. No Neretas pa šos. P73 Rites virzienā
~105 m aiz pagrieziena uz Rites tautskolu. Punkts atrodas
ceļa labajā pusē, uzkalna virsotnē.
Viesītes pagasts, No Vārnavas, pa autoceļu Gūtmaņi Antjāņi, no 6. km staba 800 m, ceļa kreisajā pusē.
Viesītes pagasts. No Viesītes, pa autoceļu Viesīte Mucenieki 750 m, ceļa kreisajā pusē, kalna virsotnē, aiz
meža.
Elkšņu pagasts, Apserde. No Aknīstes Neretas virzienā 11
km, pirms autobusa pieturas nogriezties pa kreisi cauri
Apserdi 1 km, nogriezties pa labi 80 m, ceļa labajā pusē,
saimniecības "Vižuli" robežzīmē.
Viesītes pagasts. No Jēkabpils pa autoceļu P75 Jēkabpils Lietuvas robeža (Nereta), no 36. km staba 50 m,
krustojumā pa labi 2,6 km, pa kreisi 900 m, pa labi, gar
mežu 200 m, A pusē, mežā.
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8.pielikums. Kapsētu saraksts
Nr.
p.k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Nosaukums
Raiņa iela 22
Ziedānu kapi
Būbenānu kapi
Rāviņu kapsēta
Sunākstes kapi
Uļģu kapi
Šūšānu kapi
Stauģu kapi
Ikšķiļu kapi
Ozoliņu kapi
Dešu kapi
Veckapi
Ausulāru kapi
Jaunie kapi
Vežinieku kapi
Zalaku kapi
Cīrulīšu kapi
Svaru kapi
Klauces kapi
Sēļu senkapi
Kristūžu kapi
Zemgaļu kapi
Ūzānu kapi
Kundzānu kapi
Pormaļu kapsēta
Tiltiņu kapsēta
Melderišķu kapsēta
Ilzu kapsēta
Galvānu kapsēta
Smiltaines kapsēta
Plūmju Senkapi
Lielkūleņu kapi

Kadastra
apzīmējums
56150010654
56350010028
56350040037
56350060109
56350060141
56350060240
56350070099
56350080043
56350080086
56350120085
56350140077
56350140117
56350100108
56350150083
56350050022
56350030019
56350150118
56580010077
56580010128
56580020146
56580050081
56580070080
56580060062
56580080110
56800020057
56800030055
56800040178
56800060067
56880040231
56880060076
56880060151

Izmantošana
nedarbojas
izmanto
izmanto
nedarbojas
izmanto
nedarbojas
izmanto
izmanto
izmanto
izmanto
izmanto
nedarbojas
izmanto
izmanto
izmanto
nedarbojas
izmanto
izmanto
izmanto
nedarbojas
izmanto
izmanto
izmanto
izmanto
izmanto
izmanto
izmanto
izmanto
izmanto
izmanto
nedarbojas
nedarbojas

Aizsargjosla
nav attēlota
300 m
300 m
nav attēlota
300 m
nav attēlota
300 m
300 m
300 m
300 m
300 m
nav attēlota
300 m
300 m
300 m
nav attēlota
300 m
300 m
300 m
nav attēlota
300 m
300 m
300 m
300 m
300 m
300 m
300 m
300 m
300 m
300 m
nav attēlota
nav attēlota

Lpp. 64

9.pielikums. Aizsargjoslas ap notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm
N.
p.k.

Teritorija

Nosaukums

1

Adrese
''Biodīķi'', Viesīte, Viesītes novads

Sanitārā
aizsargjosla
200 m

Kadatra Nr.
5635 012 0035

Uzstādītās iekārtu
jaudas
2*BIO-KRB-150 ar
jaudu 300 m3/dnn

Viesīte

Viesītes pilsētas NAI

2

Saukas pagasts,
Lone

Lones ciema NAI

Lone, Saukas pagasts, Viesītes
novads

200 m

5688 004 0277

BIO 400 ar jaudu 200
m3/dnn

3

Saukas pagasts,
Sauka

Saukas ciema NAI

Saukas ciems Saukas pagasts
Viesītes novads

200 m

5688 006 0085

BIO-100(2gab) ar jaudu
200 m3/dnn

4

Elkšņu pagasts,
Elkšņi

Elkšņu ciema NAI

''Uplejas'', Elkšņi , Elkšņu pagasts,
Viesītes novads

200 m

5658 006 0002

BIO M 40 ar jaudu 40
m3/dnn

5

Rites pagasts

Cīruļu ciema NAI

Cīruļu ciems Rites pagasts
Viesītes novads

200 m

5680 004 0233

BIO-400 ar jaudu 200
m3/dnn

Smilšu iela 39A, Viesīte
Smilšu iela 39C, Viesīte

5615 001 0336
5615 001 0019

5680 004 0101
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10.pielikums. Ielu un ceļu posmu sarkano līniju platums apdzīvotajās vietās

Viesīte
Iela
Amatnieku iela
Annas Brodeles iela
Bērzu iela
Biržu iela
Brīvības iela
Dārza iela
Dīķa iela
Dzelzceļnieku iela
Ērgļu iela
Ezera iela
Jaunā iela
Kalēju iela
Kalna iela

Kaļķu iela

Kategorija
C
D
D
D
C
E
E
E
E
E
E
E
E
C
(no Robežu ielas līdz Brīvības
ielai)

D

Platums starp
sarkanajām līnijām (m)
10 - 13
7 – 12
12
9 – 40
12 – 17
4–8
4 – 11
12
7 – 12
5 – 12
6 – 17
7 – 10
6 – 12

10 – 15

(no Brīvības ielas līdz
P.Stradiņa ielai)

Kārļa iela
Kļavu iela
Krasta iela
Lapu iela
Lauku iela
Lejas iela
Mazezera iela
Meža iela
Miera iela

Paula Stradiņa iela

E
E
E
E
E
E
E
C
E
C
(no Biržu ielas līdz autoceļam
V956)

D

9 – 12
8
10
8 – 12
8
10
8 – 10
18 – 24
7 – 11

12 – 31

(no Biržu ielas līdz Smilšu
ielai)

Parka iela
Pavasara iela
Peldu iela
Raiņa iela
Robežu iela
Skolas iela
Smilšu iela

Sporta iela

E
E
E
C
C
E
C
E
(no Raiņa ielas līdz Meža
ielai)

C

10 – 20
9 – 15
7 – 19
11 – 16
12 – 18
7 – 32
9 – 20

9 – 12

(no Meža ielas līdz Smilšu
ielai)

Vaļņu iela
Zaļā iela

E
E

8 – 29
9
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Sauka
Iela
Ceriņu iela
S12 Vilciņi - Ceriņi

Kategorija
E
E

Platums starp
sarkanajām līnijām (m)
10
1–8

Lone
Iela
Dūņupes iela
Ezera iela
Kalna iela
Upes iela
V809 Skosas – Dzērves
V792 Lone – Sauka
S13 Vidupes - Stūrīši - Šmites
S16 Ķoniņi - Dzintari Krustojums
S24 Šoseja - Kalte
S25 Šoseja – Bāze

D
E
E
E
D
D
E

Platums starp
sarkanajām līnijām (m)
19
12
13
10
16 – 22
12 – 18
12 – 13

E

10

E
E

12
12

Kategorija

Elkšņi
Iela
Akmeņu iela
Dārza iela
Dižozolu iela
Jaunā iela
Meža iela
Skolas iela
Susējas iela
E20 Dzeņi – Indriķēni
V956 Daudzeva – Viesīte –
Apserde

E
E
E
E
E
E
E
E

Platums starp
sarkanajām līnijām (m)
8
12 – 19
15
12
9 – 13
6 – 15
8
15

C

18 – 20

Kategorija

Platums starp
sarkanajām līnijām (m)

C

18 – 23

Kategorija

Klauce
Iela
V956 Daudzeva – Viesīte –
Apserde

Cīruļi
Iela
Cīruļu iela
Druviņu iela
Kalna iela
Rožu iela
Skolas iela
Torņa iela
V820

Kategorija
E
E
E
E
E
E
C

Platums starp
sarkanajām līnijām (m)
10
9 – 12
6 – 11
12
10 – 12
6 – 13
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11.pielikums. Pašvaldības ceļu aizsargjoslas
Saukas pagasts
Nr.
grafiskajā daļā

Nosaukums

Aizsargjoslas
platums ārpus
ciema
(m)

S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
S11
S12
S13
S14
S15
S16
S17
S18
S19
S20
S21
S22
S23
S24
S25
S26

Bruņinieki - Pormaļi
Ezeriņu ceļš
Šoseja - Bāze
Šoseja - Alšāni
Šoseja - Poceri
Šoseja - Skosas
Šoseja - Upmaļi
Šoseja - Zalači
Šoseja - Kalte
Bajāri-Grabažāni
Baloži - Meža Balceri
Kapeles - Grabažāni - Baznīca
Niedras - Prodiņi
Odzāni - Palāni - Lejas Dindzāni
Straumes - Malenieki
Vilciņi - Ceriņi
Ozoliņi - Ķeķāni - Zīlāni
Guntari - Gailīši
Ķoniņi - Dzintari - Krustojums
Vidupes - Stūrīši - Šmites
Vilnīši - Markudāni
Zīlāni - Eglāres
Dūņupe - Vecumi - Lauka Zalači
Dzeņi - Brīdagi
Grabažāni - Sauka
Kapeles - Grabažāni - Baznīca

30 m
30 m
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

Ciems

Sarkanās līnijas ciemos
(m)

-

-

Lone
Lone
Sauka
Lone
Lone
-

12
12
Saskaņā ar grafisko daļu
10
12
-

Elkšņu pagasts
Nr.
grafiskajā daļā

Nosaukums

Aizsargjoslas
platums ārpus
ciema
(m)

Ciems

Sarkanās līnijas ciemos
(m)

E1
E2
E3
E4
E5
E6

Razbuki - Lapiņas
VAS Autoceļš - Baši
Ceriņi - Palejas
Robežnieki - Gasiņi
Kugrenieki - Sīpoliņi
Lazdāres - Juklāni

30
30
30
30
30
30

-

-

E8
E9
E10
E11
E12

Strodi - Prodnieki
Sīļi - Romulīši
Sīļi - Aizkārkļi
Dukurāni - Rudži
VAS Autoceļš - Lieljāņi

30
30
30
30
30

-

-
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Nr.
grafiskajā daļā

Nosaukums

Aizsargjoslas
platums ārpus
ciema
(m)

E13
E14
E15
E16
E17
E19
E20
E21
E23
E24
E25
E26
E29
E30
E31
E32
E33
E34
E35
E36
E38
E39

Eiduki - Dievkalns
Jasmīnes - Kalniņi
Osmaņi - Sils
Pelēči - Kluči
Dzeņi - Elkšņi
Skola - Dzenīši
Dzeņi - Indriķēni
Upmaļi - Rutuļi
Orstes - Ziedugravas
Klētnieki – Krieviņi
Vizuļi - Partizāni
Partizāni - Gaigaļi
Ozoli - Kozuļi
Lazdukalni - Pureņi
Kundzāni - Lāči
VAS Autoceļš – Sīpoli
Kazes – Indriķēni
Pagasta ceļs Atplūdi
Gaigaļi – Valsts mežs
Fermas ceļš
Ceļš uz ezeru
Veikals - Ezerieši - Dzelmes - Ancāni

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

Ciems

Sarkanās līnijas ciemos
(m)

Elkšņi
Elkšņi

7-15
15

-

-

Viesītes pagasts
Nr.
grafiskajā daļā

Nosaukums

Aizsargjoslas
platums ārpus
ciema (m)

Ciems

Sarkanās līnijas ciemos (m)

PC1
PC2
PC3
PC4
PC6
PC7
PC8
PC9
PC10
PC11
PC12
PC13
PC14
PC15
PC16
PC17
PC18
PC19

Jodeļi - Ķikstes
Ziemeļi - Jodeļi
Veldres - Ziemeļi
Pormaļi – Auči
Barisi – Krievāres
Ārītes – Krastiņi
Ārītes – Skrāžnieki
Veiņāni - Nomalnieki
Barisi – Romulīši
Klauce – Zaķi
Romulīši – Minsteri
Cirulīši - Cīrulīšu kapi
Cīrulīši – Lauka Drusti
Asfalts – Prodnieki
Zamāni - Mežvidi
Dzirnavas – Lejas Kūres
Prodnieki – Kalnlejas
Jaunkančuki – Priede – Ikšķiles

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

-

-
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Nr.
grafiskajā daļā

Nosaukums

Aizsargjoslas
platums ārpus
ciema (m)

Ciems

Sarkanās līnijas ciemos (m)

PC20
PC21
PC22
PC23
PC24
PC25
PC26
PC27
PC28
PC30
PC31
PC34
PC35
PC36
PC37
PC38
PC39
PC40
PC41
PC42
PC43
PC44
PC45
PC46
PC47
PC48
PC51
PC52
PC53
PC55
PC58
PC59
PC60
PC61
PC62
PC63
PC64
PC65
PC67
PC68
PC69

Pilsētas robeža – Stauģu kapi
Caunāni – Lejas Stocenieki
Bincāni – gar upi Zalvīti
Kalna Rukšāni – Zvirgzdiņi
Asfalts – Galvāni – Augstkalni
Uz Zvaigžņukalnu
Galvāni – Deši - Ģīzes
Kapeles – Šantiņi
Oši – Ezersvari
Klaucāni – Stampāni
Skujaiņi – Roži
Leimaņi – Brieži
Pureni – Brieži
Būbenānu kapi – Tiltiņi
Kārkliņi – Skudras
Priede – Upmaļi
Spranskas - Upmaļi
Sarkanūži - Zakeri
Būbenāni - Mežs
Eglītes – Jaunlukses
Vārnava - Medīlas
Vildavas - Pārumi
Vilciņi – Bisenieki
Silenieki – Staltāni
Slikšāni – Čakstes
Vārnavas skola – Rudzīši
Šmuidriņi -Vārnava
Miezeri – Grivnieki
Bisenieki - Riekstiņi
Ceceri – Akmens
Bisenieki – Negaidāni
Būbenānu kapi-Griezes
Skudras – Zeltlejas
Kalna Dambrāni - Šūšānu kapi
Ceļinieki – Rasiņas
P. Stradiņa iela – Sietiņi
Meliorātori – Vārpas
Aknīstes ceļs – Zīlīte
Neretas ceļš – Dārznieki
Spures - Celmāres
Skujaiņi - Aumaņi

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

-

-
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Rites pagasts
Nr.
grafiskajā daļā

R1
R2
R6
R9
R10
R11
R12
R15
R16
R17
R18
R19
R20
R21
R22
R23
R25
R26
R30
R31
R33
R34
R35
R36
R37
R38
R39
R40

Nosaukums

Spodri - Tiltiņi
Tiltiņu kapsēta – Aļņi
Grāvīši – Tiltiņi
Dīvules – Tautas skola
Kalniņi – Audzes
Kalniņi – Zariņi – Dainas
Ķīseļi – Muitnieki
Zalāni - Saukas ceļš
Reicāni – Malenieki
Osāni – Reicāni
Akotiņi – Drīzumi
Audzes – Kalvāni
Kalvāni – Žagūni
Pīlādži – Smiltnieki
Baloži – Pūteļi
Gaigaļi – Imanti
Cīruļi – Rutuļi
Dobrēni – Rozes
Kalvāni – Gulbīši
Odiņi – Dārdzāni
Avotiņi – Ratulāni
Sprīdīši - Klijāni
Jaunsīmanāni – Sīmanāni
Imanti – Birņi
Sīmanāni – Muižnieki
Birņu krust. – Kviļi
Avotiņi – Zaļenieki
Skolas ceļš

Aizsargjoslas
platums ārpus
ciema
(m)

Ciems

Sarkanās līnijas ciemos
(m)

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

Cīruļi
-

10
-
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