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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  Aknīstes  novada  teritorijas 
plānojuma (turpmāk - Teritorijas plānojums).

2. Apbūves noteikumi  attiecas uz visu Aknīstes novada pašvaldības administratīvo teritoriju 
un ir saistoši  visām fiziskajām un juridiskajām personām - zemes īpašniekiem, tiesiskiem 
valdītājiem,  lietotājiem un nomniekiem,  veicot  jebkādu nekustamā īpašuma izmantošanu, 
saimniecisko darbību, lokālplānojumu, detālplānojumu un tematisko plānojumu izstrādāšanu, 
zemes  vienību  sadalīšanu,  apvienošanu  vai  robežu  pārkārtošanu,  būvju  projektēšanu, 
pārbūvi, atjaunošanu, restaurāciju, konservāciju vai būves nojaukšanu.

3. Vispārīgās  prasības  teritorijas  attīstības  plānošanai,  teritorijas  izmantošanai  un  apbūvei 
nosaka Ministru Kabineta noteikumi Nr.240 “Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas 
un apbūves noteikumi” (turpmāk - VAN).

4. Apbūves noteikumi  īpaši aizsargājamajās dabas teritorijās (turpmāk – ĪADT) un kultūras 
pieminekļu teritorijās piemērojami tiktāl, ciktāl tie nav pretrunā ar ĪADT un kultūras pieminekļu 
aizsardzību reglamentējošām tiesību normām.

5. Mainoties  normatīvajiem  aktiem  vai  to  nosacījumiem,  uz  kuriem  dotas  atsauces  šajos 
Apbūves noteikumos, praksē piemēro aktuālās normatīvajos aktos noteiktās prasības.

1.2. DEFINĪCIJAS

6. Apbūves noteikumos lietoti šādi termini:

6.1. būvvalde -  Aknīstes novada pašvaldības struktūrvienība,  kas kontrolē  būvniecības 
procesu Aknīstes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā;

6.2. buferzona - lokālplānojumā, detālplānojumā vai būvniecības ieceres dokumentācijā 
noteikta zaļo stādījumu josla vai dabiska meža vai krūmāju josla (blīva zarojuma un 
necaurredzama  no  saknēm  līdz  galotnēm),  kurā  nosaka  saimnieciskās  darbības 
ierobežojumus,  lai  mazinātu rūpnieciskās,  tehniskās,  transporta teritorijas vai  citas 
intensīvas saimnieciskās darbības negatīvo ietekmi uz apkārtējo teritoriju vides un 
dzīves kvalitāti;

6.3. metāllūžņi  -  lietoti  un pamesti  metāla  izstrādājumi  vai  to  daļas,  kuru  izmantošana 
iepriekšējos nolūkos ir pārtraukta, mazinājusies vai nav iespējama;

6.4. piesārņojumu  radošs  objekts  -  ražošanas,  energoapgādes,  atkritumu  pārstrādes, 
loģistikas,  transporta  vai  cits  objekts,  kas rada paaugstinātu vides troksni  vai  cita 
veida  piesārņojumu,  kas ietekmē dzīvojamo un publisko teritoriju  dzīves un vides 
kvalitāti  un  kura  tuvumā  nepieciešams  paredzēt  pasākumus  vides  trokšņa 
mazināšanai.
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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 VAN 
noteiktajam, atļauts:

7.1. izmantot  zemi  un  būves  atbilstoši  attiecīgajā  funkcionālajā  zonā  atļautajai 
izmantošanai, kā arī palīgbūvju 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.

8. Papildizmantošana  atļauta  kā  vienīgā  izmantošana  zemes  vienībā.  Funkcionālajā  zonā 
atļauto papildizmantošanas veidu atļauts īstenot arī pirms galvenā izmantošanas veida.

2.2. VISĀ TERITORIJĀ AIZLIEGTĀ IZMANTOŠANA

9. 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.

10. Visā Pašvaldības teritorijā aizliegts:

10.1. atklāti (ārpus telpām) vākt un uzkrāt metāllūžņus, ja tas degradē vidi un ietekmē vai 
var ietekmēt augsnes spēju pildīt tās funkcijas, vidi, cilvēku veselību un drošību, kā 
arī ainavu, kultūras un dabas mantojumu;

10.2. 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;

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

10.4. veikt  teritorijas  uzbēršanu,  izmantojot  nepārstrādātus  kaitīgos  būvgružus  vai 
ražošanas atkritumus;

10.5. veidot derīgo izrakteņu ieguves vietas būvmateriālu un melnzemes iegūšanai, ja vien 
šim nolūkam izmantotā teritorija nav noteiktā kārtībā projektēta un ierīkota kā ieguves 
teritorija;

10.6. uzglabāt radioaktīvos atkritumus.

2.3. ZEMES VIENĪBU VEIDOŠANA

11.  Atļauts veidot jaunu zemes vienību:

11.1. ievērojot blakus esošo zemes vienību robežu struktūru un dabisko robežu elementus;

11.2. ar  ne mazāku platību kā attiecīgajā  funkcionālajā  zonā noteiktā  minimālā  platība, 
izņemot Apbūves noteikumu 12.punktā un VAN noteiktos gadījumus;
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11.3. kur,  ņemot  vērā  esošo  apbūvi,  iespējams  ievērot  attiecīgajā  funkcionālajā  zonā 
noteiktos apbūves parametrus un attālumus no būves līdz zemes vienības robežām.

12. 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  jaunveidojamās  zemes  vienības  platības 
samazināšana, bet ne vairāk kā par 10% no minimālās zemes vienības platības attiecīgajā 
funkcionālajā zonā.

13. 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.

14. Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu teritorijās un aizsardzības zonās pieļaujama zemes 
vienību sadalīšana, ja tas nav pretrunā ar šo  Apbūves noteikumu prasībām, neapdraud 
kultūras  pieminekļu  saglabāšanu  vai  pieejamību  un  ir  saskaņots  ar  Nacionālo  kultūras 
mantojuma  pārvaldi  (turpmāk  -  NKMP).  Aizliegts  atsavināt  viena  kultūras  pieminekļa  vai 
pieminekļu kompleksa atsevišķas daļas,  kā arī  sadalīt  vai  apvienot  zemi,  ja  tādējādi  tiek 
apdraudēta kultūras pieminekļa saglabāšana.

Aknīstes novada teritorijas plānojums 2.0 Lpp.6 (75)



3. VISPĀRĪGAS PRASĪBAS TERITORIJAS IZMANTOŠANAI UN APBŪVEI

3.1. PRASĪBAS TRANSPORTA INFRASTRUKTŪRAI

3.1.1. Ceļi un ielas

15. Ielas  iedala  kategorijās  atbilstoši  to  atrašanās  vietai,  savienojuma  nozīmei  ielu  tīklā, 
funkcijām  un  prasībām,  ko  nodrošina  ielu  projektēšanā,  būvniecībā,  pārbūvē  un 
ekspluatācijā. Apbūves  noteikumos noteikta  ielu  klasifikācija  maģistrālās  un  vietējas 
nozīmes  ielās,  sarkano  līniju  platumi. Aknīstes pilsētā  un  ciemos  noteikts  maģistrālo  un 
vietējas nozīmes ielu  iedalījums pēc dominējošās funkcijas nozīmes – ielu  kategorijas B 
(maģistrālā  iela  ar  savienojošo  funkciju),  C  (maģistrālā  iela  ar  savienojošo  funkciju),  D 
(vietējas  nozīmes  iela  ar  piekļuves  funkciju),  E  (vietējas  nozīmes  iela  ar  uzturēšanās 
funkciju) (skatīt pielikumā nr. 1)

16. Minimālais sarkano līniju platums no jauna projektējamām ielām:

16.1. B kategorija - 25 m;

16.2. C kategorija - 18 m;

16.3. D kategorija - 15 m;

16.4. E kategorija - 12 m.

17. Izvērtējot esošo situāciju un sagatavojot pamatojumu detālplānojumā vai būvniecības ieceres 
dokumentācijā, ja ir esoša ēka, C, D un E kategorijas ielas sarkano līniju platumu atļauts 
paredzēt mazāku nekā 16.2., 16.3. un 16.4. apakšpunktos noteiktais.

18. 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.

19. Nosakot ielas šķērsprofilu, nosaka iespējamo apstādījumu risinājumu starp ielu sarkanajām 
līnijām.

20. Ielu teritorijā starp sarkanajām līnijām atļauts:

20.1. būvēt un pārbūvēt tādas būves, kas saistītas ar transporta funkciju;

20.2. būvēt inženiertehniskās infrastruktūras būves;

20.3. ierīkot  autostāvvietas,  atbilstoši  detālplānojumam  vai  ielas  būvniecības  ieceres 
dokumentācijai.

21. Ielu teritorijā starp sarkanajām līnijām un autoceļu ceļu zemes nodalījumu joslās aizliegts 
veidot  jebkādas  norobežojošās  būves  vai  konstrukcijas  (barjeras  u.tml.),  kas  ierobežo 
transporta  kustību,  neatkarīgi  no  ielas  vai  ceļa  platuma  un  piederības.  Ņemot  vērā 
sabiedrības  drošības  apsvērumus,  Pašvaldība var  pieņemt  lēmumu  par  atļauju  izvietot 
transporta kustību norobežojošo būvi.
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22. Maģistrālo B un C kategorijas ielu sarkanajās līnijās vai autoceļu ceļu zemes nodalījuma 
joslās aizliegts patvaļīgi novietot dažādus šķēršļus (dekoratīvos elementus, akmeņus u.tml.), 
kā arī bez saskaņošanas ar Pašvaldību veidot stādījumus.

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

3.1.2. Noteikumi autostāvvietām un velosipēdu novietnēm

24. Nosakot autostāvvietu skaitu, ņem vērā 12.pielikumu, kā arī 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.

25. Esošām būvēm autostāvvietu skaita normatīvu pārskata gadījumos, ja:

25.1. tiek mainīta būves vai zemes vienības izmantošana;

25.2. tiek palielināta būves platība;

25.3. pieaug nodarbināto vai apkalpojamo personu skaits;

25.4. pārbūvējot dzīvojamo māju, palielinās dzīvokļu skaits.

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

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

28. Pie publiskās apbūves (pakalpojumu un tirdzniecības objekti,  izglītības, veselības, sporta, 
tūrisma u.c. publiskās iestādes) un mazstāvu un daudzstāvu daudzdzīvokļu namiem ierīko 
velosipēdu novietnes.

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

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

31. 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.
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32. Nepieciešamo autostāvvietu skaitu ražošanas un noliktavu teritorijām nosaka, ņemot vērā 
objekta  funkcionēšanas  tehnoloģiju  un  pamato  būvniecības  ieceres  dokumentācijā  vai 
detālplānojumā, vai lokālplānojumā.

33. Vismaz 5% no stāvvietu teritorijas paredz blīvu un zemu krūmu vai zemu koku stādījumiem. 
Ja autostāvvieta  robežojas ar dzīvojamām vai  publiskās apbūves teritorijām, ap to veido 
apstādījumus.

3.1.3. Klātne (segums)

34. Ceļu, ielu, laukumu, ietvju un atklātu autostāvvietu klātni izbūvē ar cieto segumu vai birstošo 
materiālu  segumu  (asfaltbetonu,  betonu,  bruģakmeni,  klinkeri,  šķembu,  grants,  grants  - 
šķembu, u.tml.) Asfaltbetona, betona, bruģakmeņu, klinkeru u.tml. segums izbūvējams pēc 
visu  nepieciešamo inženiertīklu  un  objektu  izbūves,  bet  šķembu,  grants,  grants  -  smilts, 
klinkeru u.tml. var tikt izbūvēts pirms visu nepieciešamo inženiertīklu un objektu izbūves. 

35. Meža ceļu klātne var būt ar šķembu, grants, grants - šķembu vai smilts - grants segumu.

36. Ierīkojot,  būvējot vai  pārbūvējot ietves vai gājēju celiņus un veloceliņus parku un atpūtas 
vietu teritorijās un citās teritorijās ar mazu gājēju intensitāti, pieļaujami dažādi segumu veidi, 
saskaņojot to ar Pašvaldības būvvaldi.

37. Atklātu autostāvvietu izbūvē pieļaujams atvieglotas konstrukcijas segums (stiprināts zāliens, 
blietētas  grants  vai  akmens  materiāla  klājums,  šķembzāle,  zāles  klāja  ar  ģeotekstila 
stiprinājumu vai caurumotu betona plākšņu un zāliena kombinācija), ja tas tiek paredzēts 
būvniecības ieceres dokumentācijā.

3.2. PRASĪBAS INŽENIERTEHNISKĀS APGĀDES TĪKLIEM UN OBJEKTIEM

3.2.1. Ūdensapgāde

38. Aknīstes  pilsētā  un  ciemos  jaunveidojamajām  un  esošām  apbūves  teritorijām  paredz 
pieslēgšanos  pie  esošajiem  centralizētās  ūdensapgādes  tīkliem,  ja  maģistrālie 
ūdensapgādes tīkli ir izbūvēti pa apbūves teritorijai pieguļošo ielu.

39. Esošajai un jaunveidojamajai apbūvei Aknīstes pilsētā, ciemos un lauku teritorijā, kur nav 
izbūvēta centralizētā ūdensapgādes sistēma, atļauta lokālu ūdens ieguves vietu - grodu vai 
urbto aku ierīkošana atsevišķu objektu apgādei ar dzeramo ūdeni. Aku būvniecība veicama 
atbilstoši vides aizsardzības un vides veselības normatīviem un saskaņojot kompetentajās 
valsts un Pašvaldības institūcijās.

40. Lokālās ūdens ieguves vietas (grodu akas, urbumi u.c.) nedrīkst izvietot tuvāk par 10 m no 
iespējamiem ūdens piesārņojuma avotiem (notekūdeņu krājtvertnēm, septiķiem, komposta 
kaudzēm u.c.), tajā skaitā no kaimiņu zemes vienībās esošajiem.

41. Urbumus,  kuri  netiek  izmantoti,  nepieciešams  tamponēt  normatīvajos  aktos  noteiktajā 
kārtībā.

42. Ražošanas  uzņēmumos  tehniskām  vajadzībām  aizliegts  izmantot  dzeramo  ūdeni  no 
centralizētās ūdensapgādes sistēmas, izņemot ja saskaņots ar Pašvaldību.
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3.2.2. Sadzīves notekūdeņu kanalizācija

43. Aknīstes  pilsētā  un  ciemos  jaunveidojamajām  un  esošajām  apbūves  teritorijām  paredz 
pieslēgšanos  pie  esošajiem  centralizētās  sadzīves  notekūdeņu  kanalizācijas  tīkliem,  ja 
maģistrālie kanalizācijas tīkli ir izbūvēti pa apbūves teritorijai pieguļošo ielu.

44. Esošajai un jaunveidojamajai apbūvei Aknīstes pilsētā un ciemos, kur nav tehniski iespējams 
pieslēgums pie izbūvētajiem maģistrālajiem sadzīves notekūdeņu kanalizācijas tīkliem vai 
nav izbūvēta centralizētā sadzīves notekūdeņu kanalizācijas sistēma, ēkām ar notekūdeņu 
daudzumu  līdz  5  m3/dnn  kā  pagaidu  risinājums  pieļaujama  decentralizētas  kanalizācijas 
sistēmas izveidošana, kas nodrošina līdzvērtīgu vides aizsardzības līmeni:

44.1. lokālu  notekūdeņu  savākšanas  ietaišu  (notekūdeņu  krājtvertņu)  ar  hermētiski 
izolētiem krājrezervuāriem izvietošana;

44.2. rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kuras attīrītos notekūdeņus 
novada vidē un kuru kopējā jauda ir mazāka par 5 m3/diennaktī;

44.3. septiķus;

44.4. projektā paredz perspektīvā pieslēguma atzaru ar iespēju tālākā būvniecības procesā 
pieslēgties pie centralizētiem sadzīves notekūdeņu kanalizācijas tīkliem, ja tādi tiks 
izbūvēti objektam pieguļošajā ielā.

45. Atsevišķi novietotām ēkām novada lauku teritorijā ar notekūdeņu daudzumu līdz 5 m3/dnn ir 
pieļaujama izsmeļamo tualetes bedru un sauso tualešu ierīkošana. Tualetes bedru sienām 
un grīdai jābūt no ūdensnecaurlaidīgiem materiāliem.

46. Notekūdeņus, kas izsūknēti no hermētiskiem krājrezervuāriem un pārvietojamām tualetēm 
nogādā attīrīšanai notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs.

3.2.3. Lietus ūdens kanalizācija

47. Aknīstes  pilsētā  un  ciemos  jaunveidojamajām  un  esošajām  apbūves  teritorijām  paredz 
pieslēgšanos  pie  esošajiem centralizētās  lietusūdeņu  kanalizācijas  tīkliem,  ja  maģistrālie 
lietusūdeņu kanalizācijas tīkli ir izbūvēti pa apbūves teritorijai pieguļošo ielu.

48. Apbūves teritorijās, kur nav iespējams pieslēgties pie esošajiem centralizētajiem lietus ūdens 
kanalizācijas tīkliem, ierīko vietējo lietus ūdens savākšanu un novadīšanu, nodrošinot lietus 
ūdens  novadīšanu  speciāli  veidotā  sistēmā  vai  filtrējošā  slānī  esošajā  zemes  vienībā, 
atbilstoši spēkā esošiem normatīviem aktiem.

49. Saglabā esošo lietusūdens, jebkuru virszemes ūdeņu un gruntsūdens notekgrāvju sistēmu 
visas  zemes  vienības  teritorijā  un  pa  tās  perimetru,  ja  vien  Apbūves  noteikumos vai 
detālplānojumā nav noteikts citādi. Nedrīkst aizbērt, piesārņot, bojāt Aknīstes pilsētas esošo 
lietusūdens, jebkuru virszemes ūdeņu un gruntsūdens notekgrāvju izbūvju sistēmu, ja vien 
Apbūves  noteikumos  vai  detālplānojumā  nav  noteikts  citādi.  Jebkura  tehniska  darbība 
saistībā  ar  lietusūdens,  jebkuru  virszemes  ūdeņu  un  gruntsūdens  notekgrāvju  jaunu 
būvniecību,  pārbūvi  vai  atjaunošanu  saskaņo  ar  Pašvaldības  būvvaldi  un 
ūdenssaimniecības apsaimniekotāju.
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3.2.4. Elektroapgāde

50. Aknīstes pilsētā un ciemos dzīvojamās un publiskās apbūves teritorijās elektrisko tīklu ar 
spriegumu līdz 20 kV (ieskaitot) izbūvi paredz ar pazemes kabeļu līnijām. Elektrisko tīklu 
izbūve  ar  gaisvadu  līnijām  ir  pieļaujama  gadījumos,  ja  šāds  risinājums  ir  tehniski  - 
ekonomiski pamatots.

51. Aknīstes pilsētā un ciemos paredz ielu apgaismojuma ierīkošanu. 

52. Izstrādājot  lokālplānojumus,  detālplānojumus  un  būvniecības  ieceres  dokumentācijas, 
nepieciešams  parādīt  esošo  20  kV  un  0,4  kV  gaisvadu  un  kabeļlīniju,  20/0,4  kV 
transformatora  punktu,  sadales  punktu,  sadaļņu,  esošo  un  projektējamo  ēku  pievadu 
atrašanās vietas, inženiertīklu un objektu koridorus ar ēkas funkcionēšanai nepieciešamajām 
inženiertīkliem un objektiem, attēlojot esošo un plānoto elektroapgādes objektu aizsardzībai 
un ekspluatācijai paredzētās un noteiktās aizsargjoslas, ja to pieļauj izstrādes mērogs.

3.2.5. Siltumapgāde un gāzes apgāde un citi inženiertehniskās apgādes tīkli un 
objekti

53. Siltumapgādes un gāzes apgādes risinājumus paredzēti lokālplānojumos, detālplānojumos 
un būvniecības ieceres dokumentācijās, atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

54. Jaunbūvējamos mazstāvu un daudzstāvu daudzdzīvokļu namus un publisko apbūvi, kas tiek 
plānota  centralizētas  siltumtrases  vai  katlu  mājas  tuvumā  (centralizētās  siltumapgādes 
aglomerācijā), pieslēdz centralizētai siltumapgādes sistēmai.

55. Izbūvējot vai pārbūvējot citu (sakaru, kabeļtelevīzijas u.c.) inženiertehniskās apgādes tīklu un 
objektu  sistēmas,  to  trases  iebūvē  pazemes  kabeļu  līnijās.  Gaisvadu  līniju  būvniecība 
atļauta, saskaņojot ar Pašvaldību.

3.2.6. Alternatīvā inženiertehniskā apgāde

56. Vēja elektrostacijas ar jaudu virs 20 kW nav atļauts izvietot kultūras pieminekļu teritorijās un 
to  aizsardzības  zonās,  īpaši  aizsargājamajās  dabas  teritorijās  (turpmāk  arī  ĪADT),  ja  to 
nosaka spēkā esošie ĪADT normatīvie akti,  vietējas nozīmes kultūrvēsturiskajās un dabas 
teritorijās (TIN4) un ainaviski vērtīgajās teritorijās (TIN5), izņemot, ja TIN4 un TIN5 teritorijās 
ir saskaņots ar  Pašvaldību. Īpaši aizsargājamajās dabas teritorijās, ja nav pretrunā ĪADT 
normatīvajiem aktiem, vēju elektrostacijas atļautas tikai saskaņojot ar Dabas aizsardzības 
pārvaldi.

57. Vēja  elektrostacijas  individuālās  lietošanas  vajadzībām  ar  maksimālo  jaudu  līdz  20  kW 
atļauts izvietot Aknīstes pilsētā, ciemos un lauku teritorijā, ja:

57.1. saņemti Valsts vides dienesta tehniskie noteikumi;

57.2. masta augstums nepārsniedz 10 m un ir saskaņots ar Pašvaldības būvvaldi;

57.3. attālums no vēja elektrostacijas torņa līdz zemes vienības robežai ir vismaz 1,5 reizes 
lielāks nekā masta augstums;

57.4. blakus esošajos nekustamajos īpašumos prognozētais trokšņa līmenis nepārsniedz 
normatīvajos aktos pieļaujamo;
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57.5. citam  īpašniekam  piederošai  esošai  dzīvojamajai  vai  publiskai  apbūvei  nav 
apēnojuma no vēja elektrostacijas rotora, izņemot, ja saņemts attiecīgā blakus esošā 
zemes vienības īpašnieka saskaņojums.

58. Aknīstes  pilsētā  un  ciemos  atļauts  izbūvēt  tikai  tādas  koģenerācijas  stacijas,  kuru 
tehnoloģiskās  darbības  rezultātā  nerodas  smaku  piesārņojums.  Koģenerācijas  stacijas 
izvieto Tehniskās apbūves teritorijā (TA) un Rūpniecības apbūves teritorijās (R, R1, atbilstoši 
normatīvo aktu prasībām.

59. Biogāzes  koģenerācijas  stacijas,  kuru  tehnoloģiskās  darbības  rezultātā  rodas  smaku 
piesārņojumus atļauts izbūvēt tikai lauku teritorijā. Minimālo attālumu no Aknīstes pilsētas vai 
ciemu  teritorijas  robežas  izvērtē  Pašvaldība katrā  gadījumā  individuāli,  ņemot  vērā 
paredzēto tehnoloģisko darbību un iespējamo ietekmi uz iedzīvotāju dzīves vidi.  Plānojot 
koģenerācijas stacijas izbūvi,  ņem vērā valdošo vēju virzienu un tās novietni  saskaņo ar 
Pašvaldību.

3.2.7. Ģeodēziskā tīkla punkti

60. Ģeodēziskā tīkla  punktus aizliegts  iznīcināt  un bojāt,  kā  arī  aizliegts  veikt  darbības,  kas 
traucē  pieeju  ģeodēziskā  tīkla  punktiem  un  ģeodēzisko  darbu  veikšanu  tajos.  (Valsts 
ģeodēziskā tīkla punktus skatīt 11.pielikumā)

61. Vietējā  ģeodēziskā  tīkla  punktu  ierīkošanu,  uzturēšanu  un  aizsardzību  Aknīstes  novada 
teritorijā nodrošina Pašvaldība.

3.2.8. Atkritumu apsaimniekošana

62. Atkritumu apsaimniekošanā veicina atkritumu šķirošanas sistēmas attīstību, t.sk. lielgabarīta, 
būvniecības un bīstamo atkritumu savākšanas laukumu izveidi Tehniskās apbūves (TA) un 
Rūpnieciskās apbūves teritorijās (R, R1).

3.2.9. Meliorācijas sistēmas

63. Lai  novērstu  pārpurvošanos  un  gruntsūdeņu  līmeņa  celšanos  zemes  īpašumos,  esošās 
mākslīgās un dabīgās ūdensnoteces, kā arī izbūvētās drenāžas būves saglabā vai pārbūvē 
saskaņā  ar  meliorācijas  sistēmu  uzraugošās  institūcijas  tehniskajiem  noteikumiem  un 
atbilstoši  izstrādātu  un  saskaņotu  meliorācijas  sistēmas  pārbūves  būvniecības  ieceres 
dokumentāciju, iekļaujot mākslīgās un dabīgās ūdensnoteces vienotā noteces sistēmā.

64. Ja  pirms  būvju  būvniecības  nepieciešams  veikt  meliorācijas  sistēmas  pārbūvi,  sagatavo 
pārbūves būvniecības ieceres dokumentāciju, ko saskaņo  Pašvaldības  būvvaldē,  un veic 
meliorācijas sistēmu pārbūvi.

65. Ēkas un inženierbūves nedrīkst būvēt tuvāk par 10 m no valsts nozīmes ūdensnoteku un 
koplietošanas meliorācijas novadgrāvju krotes (augšmalas) un tuvāk par 1,5 m no atklāta 
grāvja krants (augšmalas), ja tas atrodas nekustamā īpašuma robežās.

3.2.10. Teritorijas inženiertehniskā sagatavošana

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

67. Teritorijas inženiertehniskā sagatavošana var ietvert  atsevišķus pasākumus vai pasākumu 
kompleksu, ko saskaņo ar  Pašvaldības būvvaldi un veic, lai teritorijā būtu iespējams veikt 
apbūvi:

67.1. teritorijas drenāžu;

67.2. teritorijas  uzbēršanu,  ievērojot  Aizsargjoslu  likumā  noteiktos  ierobežojumus. 
Inženiertehniskās  teritorijas  sagatavošanas  ietvaros  teritorijas  uzbēršanai  aizliegts 
izmantot nepārstrādātus būvniecības atkritumus;

67.3. pretplūdu  dambju  būvniecību  vai  pārbūvi  un  sūkņu  staciju  izbūvi  atbilstoši 
normatīviem aktiem;

67.4. rekultivācijas darbus;

67.5. krasta aizsargbūvju būvniecību erozijas apdraudētās vietās;

67.6. piesārņotas grunts sanāciju vai nomaiņu;

67.7. maģistrālo inženiertīklu un objektu izbūvi;

67.8. piekļūšanas nodrošināšanai nepieciešamās ielas vai ceļa būvniecību.

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

69. Ūdensobjektu  krastu  joslā,  izņemot  dabisko  palieņu  pļavu  biotopu  teritorijās,  erozijas 
skartajās  vietās  atļauts  būvēt  jaunas  un  pārbūvēt  esošos  krastu  nostiprinājumus 
normatīvajos  aktos  noteiktajā  kārtībā.  Krasta  stiprināšanas  inženiertehniskos  pasākumus 
veic kompleksi, izvērtējot ietekmi uz blakus esošajām zemes vienībām.

70. Izvietojot  jebkādu atļauto izmantošanu zemes vienībā un veicot  būvdarbus,  pēc iespējas 
maksimāli  saglabā  augsnes  virskārtu,  dabisko  reljefu  un  veģetāciju.  Pēc  būvniecības 
pabeigšanas atjauno augsnes virskārtu.

71. Zemes līmeņa pazemināšanu vai paaugstināšanu (planēšanu) vairāk par 40 cm saskaņo ar 
Pašvaldības būvvaldi un attiecīgo inženiertīklu un objektu īpašniekiem, izstrādājot vertikālā 
plānojuma  sadaļu  detālplānojumā,  būvniecības  ieceres  dokumentācijā,  vai  teritorijas 
labiekārtojuma projektā. Visos gadījumos nodrošina, lai zemes līmeņa izmaiņas nelabvēlīgi 
neietekmētu blakus esošās teritorijas.

3.3. PRASĪBAS APBŪVEI

3.3.1. Apbūves rādītāji

72. Prasības apbūves blīvuma, apbūves intensitātes, brīvās zaļās teritorijas, apbūves augstuma 
un stāvu skaita rādītājiem atsevišķās funkcionālajās zonās ir noteiktas Apbūves noteikumu 
4.nodaļā  “Prasības  teritorijas  izmantošanai  un  apbūves  parametriem  katrā  funkcionālajā  
zonā”. Apbūves noteikumu  4.nodaļas  apakšnodaļās  4.1.1.4., 4.2.1.4., 4.4.1.4., 4.4.2.4.,  
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4.4.3.4., 4.6.1.4., 4.9.1.4., 4.10.1.4., 4.11.1.4., 4.11.2.4. tabulās noteiktie apbūves parametri 
attiecināmi  uz  visiem  konkrētā  funkcionālajā  zonā  noteiktajiem  atļautajiem  teritorijas 
izmantošanas veidiem.

73. Ja zemes vienības daļa atrodas ielas sarkanajās līnijās vai autoceļa ceļa zemes nodalījuma 
joslā , tad aprēķinot apbūves intensitāti, brīvās teritorijas un apbūves blīvuma rādītājus, to 
neieskaita zemes vienības platībā.

74. Apbūves augstums nevienā ēkas vai  inženierbūves,  izņemot  sakaru  torņus u.tml.  punktā 
nedrīkst pārsniegt pusi (0,5) no attāluma starp šī punkta projekciju uz zemes un robežu ar 
blakus  zemes  vienību.  Augstuma  noteikšanu skatīt  3.pielikumā,  stāvu  skaita  noteikšanu 
skatīt 4.pielikumā.

75. Ja  dažādās  fasādēs  ir  atšķirīgs  stāvu  skaits,  tad  ēku  un  inženierbūvju  stāvu  skaitu  un 
augstumu nosaka no augstākās fasādes puses. 

76. Apbūves  noteikumos noteiktie  ēku  un  inženierbūvju  augstumi  nav  attiecināmi  uz 
atsevišķiem  akcentiem  pie  sabiedrisko  un  ražošanas  objektu  apjomiem,  ko  pamato  ar 
detālplānojumu vai būvniecības ieceres dokumentācijā.

3.3.2. Pagalma noteikumi

77. Galvenajai ēkai uz zemes vienības ir viens vai vairāki  pagalmi - priekšpagalms, iekšējais 
sānpagalms, ārējais sānpagalms un aizmugures pagalms. (skatīt 5.pielikumā)

78. Zemes  vienības  daļu  starp  būvlaidi  un  ielas  sarkano  līniju  (priekšpagalmu  un  ārējo 
sānpagalmu) nav atļauts apbūvēt, tajā nedrīkst atrasties nekādas ēkas daļas.

79. Mazstāvu un daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iekšpagalmos atļauts izvietot tikai 
bērnu  rotaļu  laukumus,  atpūtas  vietas,  veļas  žāvētavas,  laukumus  atkritumu  konteineru 
izvietošanai autostāvvietas un velonovietnes.

80. Komposta vietu aizliegts ierīkot  priekšpagalmā un ārējā sānpagalmā, kā arī  bez kaimiņa 
piekrišanas tuvāk kā 1,5 m no kaimiņa zemes vienības robežas.

3.3.3. Būvlaide

81. Apbūves teritorijās, kur nav iedibināta būvlaide vai nav izveidots ielu tīkls, starp ielas sarkano 
līniju  un  būvlaidi  ievēro  šādus  minimālos  attālumus,  izņemot,  ja  būvniecības  ieceres 
dokumentācijā vai detālplānojumā, vai lokālplānojumā nav noteikts citādāk: 

81.1. B, C un D kategorijas ielām - 6 m; 

81.2. E kategorijas ielām, piebrauktuvēm, gājēju ceļiem un ielām - 3 m;

81.3. gar valsts autoceļiem un pašvaldības ceļiem - lauku teritorijā aizsargjosla (saskaņā ar 
6. pielikumu), Aknīstes pilsētas un ciemu teritorijās - sarkanā līnija.

82. Ņemot  vērā  teritorijas īpatnības un esošu būvju  izvietojumu, sagatavojot  pamatojumu un 
saņemot  Pašvaldības  būvvaldes  saskaņojumu,  inženiertīklu  un/vai  objektu  turētāja/u 
saskaņojumu  (ja  teritorijā  atrodas  inženiertīkli  un/vai  objekti),  VAS  “Latvijas  valsts  ceļi” 
saskaņojumu  (būvlaidei  pie  valsts  autoceļiem),  detālplānojumā  vai  būvniecības  ieceres 
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dokumentācijā  atļauts  paredzēt  mazāku  būvlaidi  nekā  81.punktā noteiktais  minimālais 
attālums.

83. Būvlaides teritorijā atļauts ierīkot apstādījumus un labiekārtojumu, tostarp, gājēju celiņus un 
piebrauktuves pie ēku ieejām. 

3.3.4. Būvju atbilstība zemes vienību robežām

84. Nav atļauta būves vai tās daļu projicēšanās ārpus zemes vienības robežas, izņemot, ja:

84.1. būve ir žogs starp zemes vienībām;

84.2. nodibināts servitūts (pārkaru būves tiesība);

84.3. 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 1 m. Šāda arhitektoniska 
elementa minimālais augstums virs zemes ir 4 m.

3.3.5. Redzamības brīvlauki

85. Veicot apbūvi un ierīkojot stādījumus pie autoceļu un ielu mezgliem, nodrošina pietiekamu 
redzamības brīvlauku, ko nosaka atbilstoši Latvijas valsts standartiem. (skatīt 2.pielikumā)

86. Ja redzamības brīvlaukiem vajadzīgo platību nevar nodrošināt, ierobežo braukšanas ātrumu 
un  ar  piemērotiem  satiksmes  organizācijas  elementiem  informē  autovadītājus  par 
iebraukšanas kārtību transporta mezglā.

3.3.6. Žogi

87. Pilsētas un ciemu teritorijās un lauku teritorijās zemes vienības, kurās atļauta būvniecība, 
atļauts iežogot:

87.1. vispārējā gadījumā - pa zemes vienību robežām;

87.2. ielas  pusē  -  pa  sarkano  līniju  (pilsētā  un  ciemos)  vai  pa  autoceļu  ceļu  zemes 
nodalījuma joslas robežu (lauku teritorijā);

87.3. stūra zemes vienībās - pa redzamības trīsstūriem, atbilstoši normatīvo aktu un valsts 
standartu prasībām;

87.4. funkcionālai zemes vienības sadalīšanai tās iekšpusē - pēc nepieciešamības.

88. Prasības žogiem pilsētas un ciemu teritorijās:

88.1. žogus ielas pusē iespēju robežās viena kvartāla robežās būvē uz vienas līnijas;

88.2. žogiem  gar  ielām  un  ceļiem  jābūt  ne  augstākiem  par  1,6  m  un  vismaz  50% 
caurredzamiem;

88.3. atkarībā  no  teritorijas  izmantošanas  veida  specifikas  (rūpnieciskā  apbūve,  sporta 
būvju  apbūve  u.tml.),  sagatavojot  pamatojumu  un  to  saskaņojot  ar  Pašvaldības 
būvvaldi, žogu gar ielu atļauts būvēt augstāku un ar mazāku caurredzamību nekā 
noteikts 88.2.apakšpunktā;
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88.4. ja blakus zemes vienību īpašnieki vai tiesiskie valdītāji vienojas, robežžogus atļauts 
būvēt pēc sava ieskata, bet ne augstākus par 1,80 m;

88.5. žogus Rūpnieciskās apbūves teritorijā un Tehniskās apbūves teritorijā atļauts būvēt 
līdz 2,5 m augstus. Pieļaujams izvietot necaurredzamus žogus, ja tas nepieciešams 
slēgtas ražošanas vai tehniskās zonas nodrošināšanai;

88.6. zemes vienības atļauts nožogot ar dzīvžogu ne augstāku par 1,8 m;

88.7. augstāku dzīvžogu nekā noteikts  88.6.apakšpunktā  veidošana  gar  kaimiņu zemes 
vienību robežām, atļauta vienīgi, ja saņemts attiecīgā blakus esošā zemes vienības 
īpašnieka saskaņojums normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

88.8. gar ielām 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;

88.9. lai nodrošinātu esošo inženierbūvju darbību un to apkalpošanu, vietās, kur atrodas 
virszemes inženierbūves, žogos veido „kabatas”;

88.10. aizliegts  nožogot  un  sadalīt  ar  žogu  publiskās  ārtelpas  teritorijās,  izņemot 
saimnieciskās darbības nodrošināšanai iekšpagalmos;

88.11. aizliegts nožogot zemes vienību, kurā atrodas esoša daudzdzīvokļu māja vai mājas, 
kas ir funkcionāli saistītas ar blakus zemes vienībās esošajām daudzdzīvokļu mājām 
un veido kopēju teritoriju  ar vienotu publisko infrastruktūru  un vienotiem teritorijas 
labiekārtojuma  risinājumiem  (piebraucamie  ceļi,  apstādījumi,  gājēju  celiņi,  soliņi, 
apgaismojums, bērnu rotaļu laukumi, sporta laukumi u.c.).

89. Žogus gar ūdenstilpēm un ūdenstecēm ierīko ne tuvāk kā 10 m no virszemes ūdensobjekta 
krasta līnijas augšmalas (krotes) vai normālās krasta līnijas. Applūstošajās teritorijās atļauts 
izvietot vieglas konstrukcijas žogus, kas nodrošina ūdens brīvu caurplūšanu (bez pasētas, 
drāšu un sietu žogi).

90. Gar  valsts  nozīmes  ūdensnoteku  un  koplietošanas  meliorācijas  novadgrāvjiem  žogu 
izvieto10 m attālumā no novadgrāvja krotes (augšmalas), bet pilsētas un ciemu teritorijās ar 
blīvu apbūvi - 5 m attālumā no novadgrāvja krotes (augšmalas). Žogi var būt pārvietojami, lai 
varētu veikt aizsargjoslas teritorijas apsaimniekošanu.

91. Kapsētu  teritorijās  (DA1)  atļauta  specifisku  žogu  veidošana,  arī  bez  caurredzamības, 
saskaņojot ar Pašvaldības būvvaldi.

92. Nav atļauts nožogot mazstāvu un daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās apbūves teritorijas  
(izņemot, ja žogs tiek veidotas kā ainavisks publiskās ārtelpas labiekārtojuma elements).

93. Prasības žoga arhitektūrai un vizuālajam izskatam:

93.1. žogu veido un tā krāsojumu stilistiski saskaņo ar ēku un blakus esošo zemes vienību 
žogu, ievērojot vienotu žogu augstumu kvartāla robežās;
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93.2. žoga  krāsošanai  izmanto  pret  laika  apstākļu  ietekmi  un  mehāniskiem bojājumiem 
izturīgu krāsu. Dabisko akmeni, keramiku un cēlapmetumu žogā nekrāso;

93.3. aizliegta  dzeloņdrāšu  izmantošana  žogos,  izņemot,  ja  to  paredz  normatīvie  akti, 
un surogātmateriālu (metāllūžņi, plastmasas atgriezumi u.tml.) izmantošana žogos;

93.4. pilsētā un ciemos atļauti žogu materiāli: metāla kalumi vai koka latu vairogi, metāla, 
koka,  ķieģeļu  mūrējuma (tonis vēsturiski  pamatots),  dabīgā akmens mūrējuma vai 
rūpnieciski lietos betona balstos, u.tml.;

93.5. arhitektūras pieminekļu un to aizsardzības zonu teritorijās ieteicami vēsturisko žogu 
tipi. 

94. Izvietojot žogu inženiertīkla un/vai objekta aizsargjoslā, saņem attiecīgā inženiertīkla turētāja 
saskaņojumu.

3.3.7. Jumti, notekcaurules

95. Katram namam ielas  pusē  ierīko  lietus  ūdens reni  un notekcauruli  vai  citu  lietus  ūdens 
novadīšanas sistēmu. Notekcaurules un to galus ierīko tā, lai netraucētu kustību pa ietvi. 
Ūdens notekcaurules izbeidz ne augstāk par 15 cm virs ietves.

96. Jauniem jumtiem un jumtu seguma nomaiņai nav atļauts izmantot azbestu saturošus jumta 
klājuma materiālus.

3.3.8. Skatlogi, reklāmas, markīzes

97. Izvietojot  reklāmu,  izkārtnes  un  citus  informatīvos  materiālus,  to  izvietošanu  saskaņo 
Pašvaldības būvvaldē.  Reklāmas  objektu  vai  informācijas  objektu  saskaņošana,  kā  arī 
izvietošana gar ielām un ceļiem veicama atbilstoši  normatīvo aktu prasībām.

98. Virs skatlogiem atļauts izbūvēt markīzes, ja tās neprojicējas brauktuvei tuvāk kā 0,5 m un to 
apakšējā mala ir vismaz 2,2 m virs ietves. Ielas pusē markīzes izvietojumu, formu, krāsu un 
materiālu saskaņo Pašvaldības būvvaldi.

3.3.9. Palīgēkas

99. Palīgēku  (saimniecības  ēka,  pirts  u.tml.)  nedrīkst  ierīkot  priekšpagalmā  un  ārējā 
sānpagalmā,  izņemot,  kad  tas  tiek  pamatots  būvniecības  ieceres  dokumentācijā  un 
saskaņots ar Pašvaldības būvvaldi.

3.3.10. Būves dzīvniekiem

100. Pilsētā  un  ciemos  mājlopiem  paredzētās  būves  atļauts  izvietot  funkcionālajā  zonās 
Rūpnieciskās apbūves teritorija (R), Lauksaimniecības teritorija (L1) un Savrupmāju apbūves 
teritorijās (DzS), ievērojot veterinārās prasības un sanitāri higiēniskās normas.

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

102. No  jauna  būvējamo  cūku  vai  mājputnu  intensīvās  audzēšanas  kompleksu  minimālais 
attālums līdz pilsētas vai ciema teritorijas robežai - 3 km, līdz dzīvojamajai mājai, tūrisma un 
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rekreācijas objektiem lauku teritorijā - 1 km, izņemot, ja saskaņots ar  Pašvaldību  un tieši 
ietekmēto nekustamā īpašuma īpašnieku/iem.

103. Nodrošina mājputnu un sīklopu ierobežošanu sava nekustamā īpašuma robežās. 

3.3.11. Atklāta āra (ārpustelpu) uzglabāšana

104. Pastāvīga atklāta āra (ārpustelpu) uzglabāšana nav atļauta:

104.1. būvlaides teritorijā;

104.2. tuvāk par 3 m no zemes vienības robežas;

104.3. priekšpagalmā un ārējā sānpagalmā;

104.4. autostāvvietā.

105. Komposta vietas atļauts ierīkot ne tuvāk kā 1,5 m attālumā no blakus esošas zemes vienības 
robežas.

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

107. Komposta kaudzes ierīko, izslēdzot ūdens avotu un gruntsūdeņu piesārņošanu.

3.3.12. Būvju lietošanas veida maiņa, pārbūve, restaurācija, atjaunošana un 
nojaukšana

108. Nav pieļaujama tādu funkciju paredzēšana, kas pasliktina apstākļus blakus nekustamajos 
īpašumos,  apgrūtina  piekļūšanu  tiem,  likumīgi  uzsākto  zemes  izmantošanu,  būvju 
ekspluatāciju vai pasliktina vides stāvokli. 

109. Pārbūvējot  kultūrvēsturiski  nozīmīgas  būves,  nav  atļauta  to  fasāžu  arhitektūras 
vienkāršošana  un redzamo arhitektonisko veidojumu (aiļu  aizpildījums,  restojums,  portāli, 
vitrīnas, logu apmales, sandriki, lizēnas, pilastri, dzegas, jumta logi u.c.) daļēja vai pilnīga 
likvidēšana vai  pārveidošana.  Nav atļauts  izmainīt  kultūrvēsturisko  ēku logu un iestikloto 
ieejas durvju vērtņu dalījumu.

110. Ja būves tehniskais stāvoklis ir pasliktinājies, tad īpašnieka vai lietotāja pienākums ir veikt 
būves remontu.

111. Ja  būvē  atrodas  valsts  ģeodēziskā  tīkla  punkts,  visus  būvniecības  darbus  saskaņo  ar 
Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūru, ja būvē atrodas vietējā ģeodēziskā tīkla punkts - 
ar Pašvaldību.

112. Pārbūvējot, restaurējot vai atjaunojot ēku vai inženierbūvi, kurā atrodas ģeodēziskie punkti - 
nivelēšanas sienas zīmes vai vietējā ģeodēziskā tīkla sienas zīmes, ēku un inženierbūvju 
pārbūves, restaurācijas un atjaunošanas būvniecības ieceres saskaņo ar ģeodēziskā punktu 
turētāju.

113. Kārtību  kādā  veidā  sakārtojamas  vai  nojaucamas  avārijas  stāvoklī  esošas  ēkas  un 
inženierbūves (grausti) nosaka normatīvie akti un Pašvaldības saistošie noteikumi.
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114. Nojaukto ēku un inženierbūvju vietas ok notīra un nolīdzina, tajā skaitā arī pamatus.

3.3.13. Stihiju postījumu atjaunošana

115. Īpašnieks  ir  tiesīgs  atjaunot  ugunsgrēka  vai  dabas  stihijas  rezultātā  nopostītu  vai  daļēji 
nopostītu  ēku  vai  citu  būvi  ok  tajās  pašās  pamatdimensijās  atbilstoši  agrāk  esošajam 
veidolam un  tajā  pašā  novietnē,  ievērojot  Apbūves  noteikumu  prasības  un  saskaņojot 
būvniecību normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, izņemot, ja nopostītā būve atradās starp 
ielu sarkanajām līnijām.

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

3.4. PRASĪBAS TERITORIJAS LABIEKĀRTOJUMAM

3.4.1. Apstādījumi un koki

117. Norobežojošus aizsargstādījumus vides kvalitātes uzlabošanai, aizsardzībai pret troksni un 
gaisa piesārņojumu veido:

117.1. ielas  pusē,  plānojot  rindu  māju  vai  daudzdzīvokļu  māju  būvniecību  pie  B  vai  C 
kategorijas ielām;

117.2. gar  rūpnieciskās  apbūves  teritoriju  un  objektiem  atbilstoši  Apbūves  noteikumos 
noteiktajam.

3.4.2. Ārtelpas labiekārtojuma elementi un īslaicīgas lietošanas būves

118. Ārtelpas labiekārtojuma elementu izvietojumu un vizuālo veidolu nosaka būvniecības ieceres 
dokumentācijā vai  teritorijas labiekārtojuma projektā. To vizuālo izskatu un māksliniecisko 
noformējumu veido  harmoniski  iekļaujoties apkārtējā  vidē un saskaņā ar  apkārtējo  būvju 
arhitektonisko stilu un noformējumu.

119. Vienā  pārskatāmības posmā  (ielas  posmā  vismaz  viena  kvartāla  garumā,  skvērā,  parkā 
u.tml.)  atļauts  uzstādīt  tikai  viena  veida  vai  savstarpēji  stilistiski  saskaņotus  funkcionāli 
nepieciešamos ārtelpas elementus (atkritumu tvertnes,  velonovietnes,  soliņus u.tml.),  kas 
saskaņoti Pašvaldības būvvaldē.

120. Pašvaldības  būvvalde,  izskatot  konkrētu  gadījumu,  ir  tiesīga  pieprasīt  jaunveidojamo 
labiekārtojuma elementu telpiskās vizualizācijas plāna - trīs dimensiju attēla (3D) iekļaušanu 
būvniecības ieceres dokumentācijā vai teritorijas labiekārtojuma projekta sastāvā.

3.4.3. Apgaismes ķermeņi

121. Ielu  apgaismošanai  atļauts izmantot  virs  ielām iekārtus vai  arī  pie  stabiem piestiprinātus 
apgaismes ķermeņus. Katra vizuāli vienlaicīgi uztverama ielas posma vai kvartāla garumā, 
kā  arī  katra  laukuma  vai  skvēra  robežās  apgaismes  ķermeņus  veido  arhitektoniski 
saskanīgus.

122. 10  m  platās  un  šaurākās  ielās  vai  piebrauktuvēs  atļauts  izmantot  pie  ēku  fasādēm 
piestiprinātus apgaismes ķermeņus.
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123. Apgaismes ķermeņus novietojums nedrīkst traucē satiksmes kustības drošību un pasliktināt 
iedzīvotāju sadzīves apstākļus.

124. Apgaismes  ķermeņus  pieslēdz  pie  pazemes  kabeļiem  vai  kabeļiem  ēku  sienās.  Kabeļi 
nedrīkst būt redzami ēku fasādēs.

125. Izbūvējot  jaunu vai pārbūvējot esošu publiska rakstura būvi,  ielas fasādēs paredz fasāžu 
apgaismes elementus, kā arī attīstāmās teritorijas izgaismošanas risinājumus.

3.5. PRASĪBAS VIDES RISKU SAMAZINĀŠANAI

3.5.1. Būvniecība piesārņotās un potenciāli piesārņotās teritorijās

126. Teritorijas plānojuma Grafiskās daļas kartē attēlotas piesārņotās un potenciāli piesārņotās 
vietas, kas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir reģistrēta Latvijas Vides, ģeoloģijas un 
meteoroloģijas centra Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu reģistrā.

127. Piesārņotajās  un  potenciāli  piesārņotajās  vietās  pirms  jaunas  atļautās  izmantošanas 
uzsākšanas vai būvniecības veic augsnes, grunts un pazemes ūdeņu piesārņojuma izpēti un 
piesārņojuma līmeņa novērtējumu. Ja tiek konstatēts piesārņojums, veic teritorijas sanāciju 
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

3.5.2. Prasības degvielas uzpildes un gāzes uzpildes stacijām

128. Attālumus no degvielas un gāzes uzpildes stacijām līdz citiem objektiem nosaka normatīvie 
akti.  Papildus  ievēro  sekojošus  attālumus  no  degvielas  un  gāzes  pildnēm  un  pazemes 
rezervuāriem:

128.1. 50 m līdz dzīvojamām un publiskām ēkām. To pieļaujams samazināt, bet ne vairāk kā 
par 25 m, ja DUS, GUS paredzēta tikai vieglo automašīnu uzpildei un ne vairāk par 
500 uzpildēm dienā;

128.2. 30 m līdz mežu masīviem.

129. Pirms degvielas un gāzes uzpildes staciju projektēšanas uzsākšanas nepieciešams iegūt 
slēdzienu  par  grunts  un  gruntsūdeņu  piesārņojuma  līmeni  attiecīgajā  vietā,  atbilstoši 
normatīvajos aktos noteiktajiem parametriem.

3.5.3. Applūšanas riska teritorijas

130. Grafiskās  daļas kartēs  attēlotas  Dienvidsusējas  (Susejas)  applūstošās  teritorijas. 
Applūstošās teritorijas ar applūduma atkārtošanās biežumu vismaz reizi  desmit gados (ar 
10% applūduma varbūtību) attēlotas atbilstoši Plūdu riska pārvaldības sistēmas informācijai, 
mēroga 1: 10 000 noteiktībā.

131. Teritorijas plānojuma Grafiskās daļas izstrādē izmantots topogrāfiskais plāns M 1:10 000, 
līdz  ar  to  nav  iespējams  identificēt  mazākas  applūduma  teritorijas.  Ja  būvniecības 
vajadzībām tiek izmatoti topogrāfiskie plāni ar augstāku mēroga precizitāti, applūduma līnijas 
ir  atbilstoši  nosakāmas  lokālplānojumos,  detālplānojumos,  zemes  ierīcības  projektos  un 
būvniecības ieceres dokumentācijās katrā konkrētajā vietā.
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132. Applūstošo  teritoriju  robežas  var  precizēt  detālplānojumos  un  būvniecības  ieceres 
dokumentācijā,  veicot  inženiertopogrofisko  uzmērīšanu  un  pazīmju  novērtēšanu  dabā, 
atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

133. Applūstošajās  teritorijās  pirms  būvniecības  nepieciešams  veikt  teritorijas  topogrāfisko 
uzmērīšanu  un  veikt  applūšanas  riska  izvērtējumu  saskaņā  ar  spēkā  esošajiem 
normatīvajiem  aktiem,  kā  arī  saņemt  kompetentu  iestāžu  atzinumu  par  applūšanas 
iespējamību.  Pēc  atzinuma  saņemšanas,  ja  teritorija  tiek  noteikta  kā  applūstoša,  tās 
turpmākā izmantošana veicama saskaņā ar spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.

134. Aprobežojumus applūstošajās teritorijās nosaka Aizsargjoslu likums.

3.5.4. Aizsardzība pret trokšņiem

135. Akustiskā  trokšņa pieļaujamos rādītājus dzīvojamo un publisko ēku telpām un teritorijām 
pieņem  atbilstoši  normatīvo  aktu  prasībām. Trokšņa  līmeņa  rādītāji  galvenajiem  trokšņa 
avotiem nosakāmi pēc to novietnei atbilstošām trokšņa kartēm, bet, ja to nav - akustisko 
mērījumu un/vai akustiskās situācijas modelēšanas (aprēķina) rezultātā.

136. Prettrokšņa  sienas  nepieciešamību  pamato  detālplānojumā  vai  būvniecības  ieceres 
dokumentācijā.  Par  prettrokšņa  sienu  drīkst  izmantot  žogu.  Prettrokšņa  sienas, 
nepieciešamības gadījumā, ierīko gar Rūpniecības apbūves teritorijām (R, R1) un Tehniskās 
apbūves teritorijām (TA), kā arī gar satiksmes maģistrālēm pilsētas un ciemu teritorijās ar 
blīvu dzīvojamo un publisko apbūvi.

3.6. PRASĪBAS DERĪGO IZRAKTEŅU IEGUVEI

137. Derīgo izrakteņu ieguve atļauta normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā funkcionālajās zonās:

137.1. Rūpnieciskās apbūves teritorija (R1);

137.2. Lauksaimniecības teritorija (L);

137.3. Mežu teritorija (M);

137.4. Ūdeņu teritorija (Ū).

138. Paredzētās  darbības  -  derīgo  izrakteņu  ieguves  ietekmes  uz  vidi  novērtējums  veicams 
normatīvajos  aktos  noteiktajos  gadījumos  pēc  iespējas  agrākā  derīgo  izrakteņu  ieguves 
plānošanas, projektēšanas un lēmumu pieņemšanas stadijā. 

139. Ietekmes mazināšanai uz apkārtējām teritorijām noteiktas buferzonas no derīgo izrakteņu 
ieguves vietām līdz dzīvojamai un publiskai apbūvei, kā arī tūrisma un rekreācijas objektiem. 
Derīgo izrakteņu ieguves vietas nav atļauts ierīkot:

139.1. Aknīstes  pilsētā  un  ciemos  un  tuvāk  par  500  m no  pilsētas  vai  ciema  teritorijas 
robežas, izņemot, ja saskaņots ar Pašvaldību un zemes vienību, kas atrodas tuvāk 
par noteikto 500 m attālumu, īpašniekiem;

139.2. tuvāk par 300 m no lauku teritorijā esošas dzīvojamās vai publiskās apbūves teritorijā 
esošas būves, kā arī tūrisma un rekreācijas objektiem, izņemot gadījumu, ja saņemts 
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nekustamā īpašuma, kas atrodas noteiktajā attālumā, īpašnieka vai tiesiskā valdītāja 
saskaņojums;

139.3. īpaši aizsargājamajā dabas teritorijā  un tuvāk par 200 m no tās robežas, izņemot 
gadījumu, ja saņemts Dabas aizsardzības pārvaldes saskaņojums;

139.4. kultūras  pieminekļa  teritorijā  un  aizsargjoslas  (aizsardzības  zonas)  teritorijā  ap 
kultūras pieminekli. Aizsargjoslas (aizsardzības zonas) teritorijā ap kultūras pieminekli 
pieļaujams, ja ir saņemts NKMP saskaņojums;

139.5. TIN1 teritorijās, vietējas nozīmes kultūrvēsturiskajās un dabas teritorijās (TIN4) un 
ainaviski  vērtīgā  teritorijā  (TIN5),  izņemot,  ja  tiek  saskaņots  ar  TIN1  teritorijā  ar 
NKMP, bet TIN4 un TIN5 teritorijā - ar Pašvaldību;

139.6. tuvāk par 300 m no kapsētas teritorijas (DA1) zemes vienības robežas.

140. Derīgo izrakteņu ieguves vietās nav atļauta atkritumu izgāšana.

141. Plānojot  jaunas  derīgo  izrakteņu  ieguves  vietas,  izstrādā  transporta  shēmu,  lai  novērstu 
iespējamo negatīvo ietekmi uz apdzīvotajām vietām gar transportēšanas ceļiem, saskaņojot 
ar Pašvaldību un VAS “Latvijas Valsts ceļi”.

142. Derīgo  izrakteņu  ieguves  vietu  izstrādātāji  uztur  kārtībā  derīgo  izrakteņu  transportēšanā 
izmantojamos ceļus, neatkarīgi no īpašuma piederības, veic to atputekļošanu vai asfaltēšanu 
līdz valsts galvenajam vai reģionālajam autoceļam pirms izstrādes uzsākšanas un izstrādes 
laikā, kā arī  vienojas par  Pašvaldības un privāto ceļu izmantošanu ar privātīpašnieku, to 
saskaņojot  to  ar  Pašvaldību.  Stingri  ievēro  drošības pasākumi  un ierobežo nepiederošu 
personu iekļūšanu teritorijā.

143. Gadījumā, ja derīgo izrakteņu ieguves teritorijā atrodas jebkādi inženiertīkli  un objekti  vai 
derīgo izrakteņu transportēšanai nepieciešama jaunu ceļu ierīkošana vai esošo ceļu pārbūve 
šķērsojot inženiertīkus, karjera izstrādātājs savu darbību saskaņo ar attiecīgā inženiertīkla 
īpašnieku/iem.

3.7. PRASĪBAS DĪĶU IERĪKOŠANAI

144. Ierīkojot dīķus (mākslīgās ūdenstilpes) ar platību līdz 0,5 ha, to novietni, izmēru un dziļumu 
saskaņo ar Pašvaldības būvvaldi. Aizliegts bez Pašvaldības būvvaldes saskaņojuma mainīt 
dīķa platību un konfigurāciju, kā arī aizbērt to.

145. Meliorētajās  lauksaimniecības  zemēs,  neatkarīgi  no  ierīkojamā  dīķa  platības,  visos 
gadījumos saņem tehniskos noteikumus no meliorācijas sistēmu uzraugošās institūcijas.

146. Gadījumā, ja ierīkotais dīķis nav piepildījies ar ūdeni, veic teritorijas rekultivāciju.

3.8. PRASĪBAS LAUKSAIMIECĪBĀ IZMANTOJAMĀS ZEMES UN MEŽA ZEMES 
LIETOŠANAS KATEGORIJAS MAIŅAI

147. Lauksaimniecības zemju apmežošana ir  aizliegta  vietējas nozīmes kultūrvēsturiskajās un 
dabas  teritorijās  (TIN4)  un  ainaviski  vērtīgajās  teritorijās  (TIN5),  izņemot,  ja  saņemts 
Pašvaldības saskaņojums. Īpaši aizsargājamajās dabas teritorijās (ĪADT) lauksaimniecības 
zemju apmežošanā, ņem vērā arī ĪADT noteiktās prasības.
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148. Ja  teritorijā  ir  izbūvētas  meliorācijas  sistēmas,  lauksaimniecības  zemju  un  meža  zemju 
lietošanas kategorijas maiņu saskaņo ar meliorācijas sistēmu uzraugošo institūciju.

3.9. PRASĪBAS DABAS TERITORIJU IZMANTOŠANAI

3.9.1. Reljefa un augsnes virskārtas saglabāšana

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

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

151. Aizliegts:

151.1. 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;

151.2. veikt teritorijas uzbēršanu, izmantojot nepārstrādātus būvniecības atkritumus.
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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

152. 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 un vasarnīcu apbūve.

4.1.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

153. Savrupmāju apbūve (11001).

154. Vasarnīcu apbūve (11002).

4.1.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

155. Dārza māju apbūve (11003).

156. Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve (12002).

157. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003).

158. Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (12007).

159. Veselības aizsardzības iestāžu apbūve (12008).

160. Sociālās aprūpes iestāžu apbūve (12009).

161. Dzīvnieku aprūpes iestāžu apbūve (12010): dzīvnieku viesnīcas un patversmes.

162. Labiekārtota  publiskā  ārtelpa  (24001):  kas  ietver  privātus  un  publiskus  pagalmus, 
apstādījumus  un  labiekārtojuma  infrastruktūru  (tai  skaitā  nedzīvojamās  būves)  atpūtas, 
veselības un fizisko aktivitāšu nolūkam un citu publiskās ārtelpas funkciju nodrošināšanai.

163. Publiskā ārtelpa bez labiekārtojuma (24002).

4.1.1.4. Apbūves parametri

Nr. Teritorijas izmantošanas 
veids

Minimālā 
jaunizv. 
zemes gabala 
platība

Maksimālais 
apbūves 
blīvums (%)

Apbūves 
intensitāte 
(%)

Apbūves 
augstums 
(m)

Apbūves 
augstums 
(stāvu 
skaits)

Minimālais 
brīvās zaļās 
teritorijas 
rādītājs (%)

164. 1200 m2 1 30 3 līdz 12 līdz 2 2 3

1. katrai dvīņu mājas daļai - 600 m2

2. un mansarda stāva izbūve
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3. Nenosaka

4.1.1.5. Citi noteikumi

165. Vienā zemes vienībā atļauts būvēt vienu savrupmāju vai vienu dvīņu mājas daļu. Dvīņu māju 
būvniecības gadījumā paredz zemes vienības sadalīšanas iespēja katrai atsevišķai mājas 
daļai.

166. Nav  atļauta  publiskā  apbūve  un  teritorijas  izmantošana,  kas  var  pasliktināt  apkārtējo 
iedzīvotāju dzīves apstākļus ar trokšņa, smaku, vai cita veida piesārņojumu.

167. Minimālā jaunveidojamās zemes vienības fronte 20 m, dvīņu mājas vienai  daļai  – 10 m. 
Pamatojot  ar  lokālplānojumu  vai  detālplānojumu,  vai  ņemot  vērā  zemes  lietderīgas 
izmantošanas iespējas, esošās apbūves un zemes vienību robežu struktūru, kā arī dabiskās 
robežas, zemes vienības minimālo fronti var samazināt.

168. Telpas saimnieciskās darbības veikšanai atļautas tikai ar nosacījumu, ka netiek pasliktināti 
kaimiņu dzīves apstākļi  ar trokšņa, smaku vai cita veida piesārņojumu.  Pašvaldība katrā 
atsevišķā gadījumā izvērtē potenciālo saimniecisko darbības ietekmi un izvirza nosacījumus 
tās atļaušanai vai aizliegšanai.

4.2. MAZSTĀVU DZĪVOJAMĀS APBŪVES TERITORIJA

4.2.1. Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzM)

4.2.1.1. Pamatinformācija

169. 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

170. Savrupmāju apbūve (11001).

171. Rindu māju apbūve (11005).

172. Daudzdzīvokļu māju apbūve (11006): līdz 3 stāviem

4.2.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

173. Biroju ēku apbūve (12001).

174. Tirdzniecības  un/vai  pakalpojumu  objektu  apbūve  (12002):  izņemot  degvielas  un  gāzes 
uzpildes stacijas un automobiļu un motociklu apkopes uzņēmumus.

175. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003).

176. Kultūras iestāžu apbūve (12004).

177. Sporta ēku un būvju apbūve (12005).

178. Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (12007).

179. Veselības aizsardzības iestāžu apbūve (12008).

180. Sociālās aprūpes iestāžu apbūve (12009).
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181. Dzīvnieku aprūpes iestāžu apbūve (12010): izņemot dzīvnieku viesnīcas un patversmes.

182. Reliģisko organizāciju ēku apbūve (12011).

183. Labiekārtota publiskā ārtelpa (24001): kas ietver publiski pieejamus pagalmus, apstādījumus 
un labiekārtojuma infrastruktūru (tai skaitā nedzīvojamās būves) atpūtas, veselības un fizisko 
aktivitāšu nolūkam un citu publiskās ārtelpas funkciju nodrošināšanai.

184. Publiskā ārtelpa bez labiekārtojuma (24002).

4.2.1.4. Apbūves parametri

Nr. Teritorijas izmantošanas 
veids

Minimālā 
jaunizv. 
zemes gabala 
platība

Maksimālais 
apbūves 
blīvums (%)

Apbūves 
intensitāte 
(%)

Apbūves 
augstums 
(m)

Apbūves 
augstums 
(stāvu 
skaits)

Minimālais 
brīvās zaļās 
teritorijas 
rādītājs (%)

185. 1200 m2 4 5 līdz 110 līdz 15 līdz 3 40

4. katrai dvīņu mājas daļai - 600 m2, rindu mājas sekcijai - 300 m2

5. Nenosaka

4.2.1.5. Citi noteikumi

186. Minimālā jaunveidojamās zemes vienības fronte 20 m, dvīņu mājas vienai daļai – 10 m, rindu 
mājas sekcijai - 6 m. Pamatojot ar lokālplānojumu vai detālplānojumu vai ņemot vērā zemes 
lietderīgas izmantošanas iespējas, esošās apbūves un zemes vienību robežu struktūru, kā 
arī dabiskās robežas, zemes vienības minimālo fronti var samazināt.

187. Uz  katru  dzīvokli  daudzdzīvokļu  mājā  autonovietnē  paredz  autostāvvietu  vismaz  1,5 
automašīnai.  Citai  atļautai  izmantošanai  -  ievērojot  normatīvās  prasības,  nesamazinot 
minimālo brīvo zaļo teritoriju.

188. Pakalpojumu objektu (veikals,  frizētava, kafejnīca u.tml.)  ierīkošana atļauta daudzdzīvokļu 
māju pirmajos stāvos, nodrošinot atsevišķu ieeju.

189. Paredzot rindu māju apbūvi, zemes vienības atļauts sadalīt tikai pēc šo ēku uzbūvēšanas.

190. Visām mazstāvu  daudzdzīvokļu  apbūves teritorijām ir  obligāta  centralizēta  ūdensapgāde, 
kanalizācija un siltumapgāde vai vienota lokālā ēkas siltumapgādes sistēma.

191. Palīgēkas  -  šķūnīši  utml.  pie  daudzdzīvokļu  mājām atļautas  tikai  vēsturiski  veidojušajās 
teritorijās un vienotā stilā, saskaņojot ar Pašvaldības būvvaldi.

192. Daudzdzīvokļu māju pagalmos veido labiekārtojumu - atpūtas vietas pieaugušajiem, rotaļu 
laukumus  bērniem,  laukumus  saimnieciskiem  mērķiem  un/vai  fizkultūras  nodarbībām, 
apgaismojumu u.c. labiekārtojuma un ārtelpas elementus pēc nepieciešamības.

193. Atļautas telpas saimnieciskās darbības veikšanai,  ja tā atbilst  mājražošanas statusam un 
netiek pasliktināti  kaimiņu dzīves apstākļi  ar trokšņa,  smaku vai cita  veida piesārņojumu. 
Pašvaldība katrā atsevišķā gadījumā izvērtē potenciālo saimniecisko darbības ietekmi un 
izvirza nosacījumus tās atļaušanai vai aizliegšanai.

194. Savrupmāju  un  dvīņu  māju  apbūvei  ir  ievēro  Savrupmāju  dzīvojamās  apbūves  (DzS) 
noteikumus (skatīt 4.1.apakšnodaļā).
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4.3. DAUDZSTĀVU DZĪVOJAMĀS APBŪVES TERITORIJA

Nenosaka

4.4. PUBLISKĀS APBŪVES TERITORIJA

4.4.1. Publiskās apbūves teritorija (P)

4.4.1.1. Pamatinformācija

195. Publiskās  apbūves  teritorija  (P)  ir  funkcionālā  zona,  ko  nosaka,  lai  nodrošinātu  gan 
komerciālu,  gan nekomerciālu  publiska  rakstura  iestāžu un objektu  izvietošanu,  paredzot 
atbilstošu infrastruktūru.

4.4.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

196. Biroju ēku apbūve (12001).

197. Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve (12002).

198. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003).

199. Kultūras iestāžu apbūve (12004).

200. Sporta ēku un būvju apbūve (12005).

201. Aizsardzības un drošības iestāžu apbūve (12006).

202. Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (12007).

203. Veselības aizsardzības iestāžu apbūve (12008).

204. Sociālās aprūpes iestāžu apbūve (12009).

205. Dzīvnieku aprūpes iestāžu apbūve (12010).

206. Reliģisko organizāciju ēku apbūve (12011).

207. Labiekārtota publiskā ārtelpa (24001).

4.4.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

208. Rindu māju apbūve (11005).

209. Daudzdzīvokļu māju apbūve (11006).

4.4.1.4. Apbūves parametri

Nr. Teritorijas izmantošanas 
veids

Minimālā 
jaunizv. 
zemes gabala 
platība

Maksimālais 
apbūves 
blīvums (%)

Apbūves 
intensitāte 
(%)

Apbūves 
augstums 
(m)

Apbūves 
augstums 
(stāvu 
skaits)

Minimālais 
brīvās zaļās 
teritorijas 
rādītājs (%)

210. 6 9 līdz 150 līdz 20 7 līdz 4 20 8

6. Atbilstoši funkcionālajai nepieciešamībai

7. Neattiecas uz sakrālām būvēm un arhitektoniskiem akcentiem
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8. Pirmskolas bērnu izglītības iestādei - ne mazāka par šīs iestādes stāvu platību

9. Nenosaka

4.4.1.5. Citi noteikumi

211. Minimālā jaunveidojamās zemes vienības fronte 20 m, izņemot gadījumus, kad konkrētas 
situācijas dēļ nepieciešams cits risinājums.

212. Jaunveidojamajās publiskās apbūves teritorijās veido publiski pieejamu ārtelpu (apstādījumi, 
bērnu rotaļu laukumi u.c.) vismaz 20% no teritorijas kopējās platības.

213. Paredzot  jebkura  veida  būvniecību,  pārbūvi  vai  labiekārtošanu  Pašvaldības būvvalde 
būvniecības ieceres akceptā vai būvatļaujā var noteikt  papildus prasības publiskās telpas 
veidošanai un saglabāšanai.

214. Rindu  māju  apbūvei  un  mazstāvu  daudzdzīvokļu  apbūvei  atsevišķā  zemes  vienībā 
ievērojami „Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritoriju (DzM)” noteikumi. (skatīt 4.2.nodaļā)

4.4.2. Publiskās apbūves teritorija (P1)

4.4.2.1. Pamatinformācija

215. Publiskās apbūves teritorija (P1) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai  nodrošinātu reliģiska 
rakstura  iestāžu un objektu  izvietošanu un funkcionēšanu arhitektūras pieminekļa  Asares 
luterāņu  baznīca  teritorijā,  kā  arī  pašvaldības  nozīmes  kultūrvēsturiskajos  pieminekļos  - 
Gārsenes  luterāņu  baznīca,  Aknīstes  Svētā  Ignācija  Romas  katoļu  baznīca  un  Aknīstes 
luterāņu baznīca, paredzot atbilstošu labiekārtojuma infrastruktūru.

4.4.2.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

216. Reliģisko organizāciju ēku apbūve (12011).

217. Labiekārtota  publiskā  ārtelpa  (24001):  kas  ietver  apstādījumus  un  labiekārtojumu,  t.sk. 
autostāvvietas publiskās ārtelpas funkciju nodrošināšanai.

4.4.2.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

Nenosaka

4.4.2.4. Apbūves parametri

Nr. Teritorijas izmantošanas 
veids

Minimālā 
jaunizv. 
zemes gabala 
platība

Maksimālais 
apbūves 
blīvums (%)

Apbūves 
intensitāte 
(%)

Apbūves 
augstums 
(m)

Apbūves 
augstums 
(stāvu 
skaits)

Minimālais 
brīvās zaļās 
teritorijas 
rādītājs (%)

218. 12 12 līdz 80 līdz 9 10 līdz 1 11 12

10. neattiecas uz esošo baznīcas ēku pārbūvi (atjaunošanu) vēsturiskajā veidolā

11. un mansarda izbūve

12. Nenosaka

4.4.2.5. Citi noteikumi

219. Nav  atļauta  P1  teritorijas  sadalīšana  un  jaunas  apbūves  veidošana,  izņemot,  ja  tā 
nepieciešama baznīcas reliģisko funkciju nodrošināšanai.
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220. Labiekārtojums un apbūve, ja tā nepieciešama baznīcas reliģisko funkciju nodrošināšanai, 
veidojama  ņemot  vērā  kultūrvēsturiskās  ainavas  un  apbūves  identitāti  un  autentiskumu, 
saskaņojot ar NKMP un Pašvaldības būvvaldi.

221. Paredzot  jebkura  veida  atļauto  būvniecību,  pārbūvi  un  labiekārtošanu,  Pašvaldības 
būvvalde būvniecības ieceres akceptā vai būvatļaujā var noteikt papildus prasības publiskās 
telpas veidošanai un saglabāšanai.

4.4.3. Publiskās apbūves teritorija (P2)

4.4.3.1. Pamatinformācija

222. Publiskās apbūves teritorija (P2) ir funkcionālā zona Gārsenes psihoneiroloģiskās slimnīcas 
teritorijā,  ko  nosaka,  lai  nodrošinātu  publiska  rakstura  iestāžu  un  objektu  izvietošanu, 
paredzot atbilstošu infrastruktūru.

4.4.3.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

223. Biroju ēku apbūve (12001).

224. Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve (12002).

225. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003).

226. Kultūras iestāžu apbūve (12004).

227. Sporta ēku un būvju apbūve (12005).

228. Aizsardzības un drošības iestāžu apbūve (12006).

229. Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (12007).

230. Veselības aizsardzības iestāžu apbūve (12008).

231. Sociālās aprūpes iestāžu apbūve (12009).

232. Dzīvnieku aprūpes iestāžu apbūve (12010).

233. Reliģisko organizāciju ēku apbūve (12011).

234. Labiekārtota publiskā ārtelpa (24001).

4.4.3.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

235. Rindu māju apbūve (11005).

236. Daudzdzīvokļu māju apbūve (11006).

4.4.3.4. Apbūves parametri

Nr. Teritorijas izmantošanas 
veids

Minimālā 
jaunizv. 
zemes gabala 
platība

Maksimālais 
apbūves 
blīvums (%)

Apbūves 
intensitāte 
(%)

Apbūves 
augstums 
(m)

Apbūves 
augstums 
(stāvu 
skaits)

Minimālais 
brīvās zaļās 
teritorijas 
rādītājs (%)

237. 13 14 līdz 150 līdz 20 līdz 4 30
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13. Atbilstoši funkcionālajai nepieciešamībai

14. Nenosaka

4.4.3.5. Citi noteikumi

238. Atļauta  teritorijas  izmantošana  atbilstoši  Gārsenes  psihoneiroloģiskās slimnīcas teritorijas 
attīstības mērķiem.

4.5. JAUKTAS CENTRA APBŪVES TERITORIJA

4.5.1. Jauktas centra apbūves teritorija (JC)

4.5.1.1. Pamatinformācija

239. Jauktas  centra  apbūves  teritorija  (JC)  ir  funkcionālā  zona,  ko  nosaka  teritorijai,  kurā 
vēsturiski ir izveidojies plašs jauktu izmantošanu spektrs vai, kas kalpo kā pilsētas, ciema vai 
apkaimes centrs, kā arī apbūves teritorijās, ko plānots attīstīt par šādiem centriem.

4.5.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

240. Savrupmāju apbūve (11001).

241. Rindu māju apbūve (11005).

242. Daudzdzīvokļu māju apbūve (11006).

243. Biroju ēku apbūve (12001).

244. Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve (12002).

245. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003).

246. Kultūras iestāžu apbūve (12004).

247. Sporta ēku un būvju apbūve (12005).

248. Aizsardzības un drošības iestāžu apbūve (12006).

249. Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (12007).

250. Veselības aizsardzības iestāžu apbūve (12008).

251. Sociālās aprūpes iestāžu apbūve (12009).

252. Dzīvnieku aprūpes iestāžu apbūve (12010).

253. Reliģisko organizāciju ēku apbūve (12011).

254. Labiekārtota publiskā ārtelpa (24001).

4.5.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

255. Vieglās rūpniecības uzņēmumu apbūve (13001).

256. Transporta apkalpojošā infrastruktūra (14003).
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4.5.1.4. Apbūves parametri

Nenosaka

4.5.1.5. Citi noteikumi

257. Savrupmāju apbūves gadījumā ievēro DzS teritoriju noteikumus (skatīt Apbūves noteikumu 
4.1.1 apakšnodaļā).

258. Rindu  māju  un  mazstāvu  daudzdzīvokļu  namu  apbūves  gadījumā  ievēro  DzM  teritoriju 
noteikumus (skatīt Apbūves noteikumu 4.2.1 apakšnodaļā).

259. Publiskās apbūves gadījumā ievēro P teritoriju noteikumus (skatīt Apbūves noteikumu 4.4.1 
apakšnodaļā).

260. Rūpnieciskās apbūves gadījumā ievēro R teritoriju noteikumus (skatīt  Apbūves noteikumu 
4.6.1 apakšnodaļā).

4.6. RŪPNIECISKĀS APBŪVES TERITORIJA

4.6.1. Rūpnieciskās apbūves teritorija (R)

4.6.1.1. Pamatinformācija

261. 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

262. Vieglās rūpniecības uzņēmumu apbūve (13001).

263. Smagās rūpniecības un pirmapstrādes uzņēmumu apbūve (13002).

264. Lauksaimnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (13003).

265. Atkritumu apsaimniekošanas un pārstrādes uzņēmumu apbūve (13005).

266. Inženiertehniskā infrastruktūra (14001).

267. Transporta lineārā infrastruktūra (14002).

268. Transporta apkalpojošā infrastruktūra (14003).

269. Noliktavu apbūve (14004).

270. Energoapgādes uzņēmumu apbūve (14006).

4.6.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

271. Biroju ēku apbūve (12001).

272. Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve (12002).

273. Aizsardzības un drošības iestāžu apbūve (12006).
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4.6.1.4. Apbūves parametri

Nr. Teritorijas izmantošanas 
veids

Minimālā 
jaunizv. 
zemes gabala 
platība

Maksimālais 
apbūves 
blīvums (%)

Apbūves 
intensitāte 
(%)

Apbūves 
augstums 
(m)

Apbūves 
augstums 
(stāvu 
skaits)

Minimālais 
brīvās zaļās 
teritorijas 
rādītājs (%)

274. 15 17 līdz 150 16 17 10

15. Atbilstoši funkcionālai nepieciešamībai

16. Atbilstoši tehnoloģiskajai nepieciešamībai ražošanas vai cita tehnoloģiskā procesa nodrošināšanai

17. Nenosaka

4.6.1.5. Citi noteikumi

275. Intensīvās audzēšanas kompleksi un lopkopības un putnkopības fermas atļautas tikai ārpus 
pilsētas un ciemu teritoriju robežām.

276. Atklāta  uzglabāšana  nav  atļauta  priekšpagalmā  un  sānpagalmos.  Atklātu  uzglabāšanu 
nožogo ar necaurredzamu žogu, saskaņā ar Pašvaldības būvvaldes nosacījumiem.

277. Vismaz 5% no zemes vienības kopējās platības paredz apstādījumiem.

278. Lokālplānojumā, detālplānojumā vai būvniecības ieceres dokumentācijā paredz pasākumus 
apkārtējo  teritoriju  aizsardzībai  pret  trokšņiem,  smakām  un  cita  veida  piesārņojumu  - 
prettrokšņa sienas, aizsargstādījumi u.tml..

279. Veidojot jaunas ražotnes vai citus piesārņojumu radošus objektus, ja Rūpnieciskās apbūves 
teritorija  robežojas ar citas atļautās izmantošanas teritorijām, izņemot Tehniskās apbūves 
teritorijām (TA) un Transporta infrastruktūras teritorija (TR), ražotājs sev piederošajā teritorijā 
gar  zemes vienības/u  robežu  vai  ap piesārņojumu radošo  objektu  ierīko  buferzonu.  Tās 
platumu nosaka un pamato detālplānojumā vai būvniecības ieceres dokumentācijā, atkarībā 
no uzņēmuma darbības veida un ietekmes uz apkārtējo teritoriju vides un dzīves kvalitāti.

280. Sanitārās  un drošības aizsargjoslas jaunveidojamajiem piesārņojumu radošiem objektiem 
nedrīkst  pārsniegt  zemes  vienības  robežas,  izņemot  gadījumus,  ja  tas  ir  saskaņots  ar 
kaimiņu zemes vienības īpašnieku.

281. Būvēm,  kas  var  radīt  vides  piesārņojumu  vai  avāriju  risku,  attālums  no  zemes  vienību 
robežām  ar  dzīvojamo  vai  publisko  apbūvi  nedrīkst  būt  mazāks  par  50  m,  izņemot 
inženiertīklu un objektu izvietošanu un teritorijas labiekārtojumu.

282. Būves, kas nepieciešamas ražošanas materiālu apstrādei, nedrīkst būt īslaicīgas lietošanas 
būves.

4.6.2. Rūpnieciskās apbūves teritorija (R1)

4.6.2.1. Pamatinformācija

283. Rūpnieciskās apbūves teritorija (R1) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu derīgo 
izrakteņu darbībai un attīstībai nepieciešamo teritorijas organizāciju, inženiertehnisko apgādi 
un transporta infrastruktūru.
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4.6.2.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

284. Derīgo izrakteņu ieguve (13004).

285. Inženiertehniskā infrastruktūra (14001).

286. Transporta lineārā infrastruktūra (14002).

287. Noliktavu apbūve (14004).

4.6.2.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

Nenosaka

4.6.2.4. Apbūves parametri

Nenosaka

4.6.2.5. Citi noteikumi

288. Derīgo izrakteņu ieguvi drīkst veikt atbilstoši normatīvo aktu prasībām, kā arī ievērojot  3.6. 
apakšnodaļas prasības.

289. Apbūves rādītājus nosaka detālplānojumā vai būvniecības ieceres dokumentācijā, atbilstoši 
tehnoloģiskajai nepieciešamībai tehnoloģiskā procesa nodrošināšanai.

290. Teritoriju atļauts nožogot ar nepārtrauktu un necaurredzamu žogu.

291. Lai novērst draudus vides un apkārtējo iedzīvotāju dzīves kvalitātes pasliktināšanai, kā arī 
sekmētu  ieguves  vietas  iekļaušanos  ainavā,  pēc  derīgo  izrakteņu  ieguves  vietas 
ekspluatācijas  beigām,  derīgo  izrakteņu  ieguvējs  veic  derīgo  izrakteņu  ieguves  vietas 
teritorijas rekultivāciju saskaņā ar projektu.

292. Jaunu darbību teritorijā drīkst uzsākt tikai pēc teritorijas pilnīgas rekultivācijas. Pēc derīgo 
izrakteņu  ieguves  vietas  rekultivācijas,  atļauta  to  teritoriju  izmantošana  rekreācijai, 
lauksaimnieciskiem  vai  mežsaimnieciskiem,  vai  ūdenssaimnieciskiem  mērķiem,  attiecīgi 
ievērojot  L  teritoriju  (skatīt  4.11.apakšnodaļā) vai  M  teritoriju  noteikumus.  (skatīt  
4.10.apakšnodaļā), vai Ū teritoriju noteikumus (skatīt 4.12.apakšnodaļā)

4.7. TRANSPORTA INFRASTRUKTŪRAS TERITORIJA

4.7.1. Transporta infrastruktūras teritorija (TR)

4.7.1.1. Pamatinformācija

293. Transporta infrastruktūras teritorija (TR) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu visu 
veidu transportlīdzekļu un gājēju satiksmei nepieciešamo infrastruktūru, kā arī lai nodrošinātu 
lidostu  un  ostu  uzņēmumu darbību  un  attīstībai  nepieciešamo  teritorijas  organizāciju  un 
inženiertehnisko apgādi.

4.7.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

294. Inženiertehniskā infrastruktūra (14001).

295. Transporta lineārā infrastruktūra (14002).
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296. Transporta apkalpojošā infrastruktūra (14003).

297. Lidostu un ostu apbūve (14005).

4.7.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

298. Biroju ēku apbūve (12001).

299. Tirdzniecības  un/vai  pakalpojumu  objektu  apbūve  (12002):  kas  saistīta  ar  transporta 
pakalpojumu infrastruktūru.

300. Aizsardzības un drošības iestāžu apbūve (12006).

301. Noliktavu apbūve (14004).

4.7.1.4. Apbūves parametri

Nenosaka

4.7.1.5. Citi noteikumi

302. Apbūves  rādītājus  nosaka  lokālplānojumā,  detālplānojumā  vai  būvniecības  ieceres 
dokumentācijā.

303. Nodrošina zemes vienību ārpus Transporta infrastruktūras teritorijām (TR) aizsardzību pret 
transporta  infrastruktūras  radītajiem  trokšņiem  un  citu  veidu  piesārņojumiem,  ja  blakus 
esošās zemes vienības nav Rūpniecības apbūves teritorija (R, R1) vai Tehniskās apbūves 
teritorija (TA), vai Transporta infrastruktūras teritorija (TR)”.

304. Laukumu teritorijās  ir  atļauts  izvietot  atpūtas  objektus  un  ar  tiem saistīto  labiekārtojumu 
(apstādījumus, soliņus u.c.).

305. Ielu  tirdzniecība  atļauta  tikai  attiecīgi  šim nolūkam paredzētajās  vietās  pēc  tirdzniecības 
atļaujas saņemšanas Pašvaldībā.

306. Papildus prasības transporta infrastruktūras ierīkošanai  un uzturēšanai,  ielu  projektēšanai 
saskaņā ar Apbūves noteikumu 3.1. apakšnodaļu “Prasības transporta infrastruktūrai”.

4.8. TEHNISKĀS APBŪVES TERITORIJA

4.8.1. Tehniskās apbūves teritorija (TA)

4.8.1.1. Pamatinformācija

307. 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.

4.8.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

308. Atkritumu apsaimniekošanas un pārstrādes uzņēmumu apbūve (13005).

309. Inženiertehniskā infrastruktūra (14001).

310. Transporta lineārā infrastruktūra (14002).
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311. Transporta apkalpojošā infrastruktūra (14003).

312. Noliktavu apbūve (14004).

313. Lidostu un ostu apbūve (14005).

314. Energoapgādes uzņēmumu apbūve (14006).

4.8.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

315. Biroju ēku apbūve (12001).

316. Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve (12002).

317. Aizsardzības un drošības iestāžu apbūve (12006).

4.8.1.4. Apbūves parametri

Nenosaka

4.8.1.5. Citi noteikumi

318. Apbūves  rādītājus  nosaka  lokālplānojumā,  detālplānojumā  vai  būvniecības  ieceres 
dokumentācijā atbilstoši tehnoloģiskai un funkcionālai specifikai.

319. Atklāta uzglabāšana nav atļauta ir priekšpagalmā. Atklāta uzglabāšanu nožogo, saskaņā ar 
Pašvaldības būvvaldes nosacījumiem.

320. Nodrošina  zemes  vienību  ārpus  Tehniskās  apbūves  teritorijas  (TA),  aizsardzību  pret 
tehniskās apbūves  radītajiem trokšņiem un citu  veidu  piesārņojumiem,  ja  blakus esošās 
zemes vienības nav Rūpniecības apbūves teritorija (R, R1) vai Tehniskās apbūves teritorijas 
(TA), vai Transporta infrastruktūras teritorijas (TR).

321. Pasākumi,  lai  apkārtējās  teritorijas  pasargātu  no  trokšņa,  smakām  un  citiem  kaitīgiem 
faktoriem, kā arī nosegtu neestētiskus skatus veic Tehniskās apbūves teritorijas (TA) zemes 
vienības robežās.

322. Papildus  prasības  inženiertīkliem  un  objektiem  noteiktas  Apbūves  noteikumu  3.2. 
apakšnodaļu “Prasības inženiertehniskās apgādes tīkliem un objektiem”.

4.9. DABAS UN APSTĀDĪJUMU TERITORIJA

4.9.1. Dabas un apstādījumu teritorija (DA)

4.9.1.1. Pamatinformācija

323. Dabas  un  apstādījumu  teritorija  (DA)  ir  funkcionālā  zona,  ko  nosaka,  lai  nodrošinātu 
rekreācijas,  sporta,  tūrisma,  kvalitatīvas  dabas  un  kultūrvides  u.tml.  funkciju  īstenošanu 
dabas vai daļēji pārveidotās dabas teritorijās, ietverot ar attiecīgo funkciju saistītās ēkas un 
inženierbūves.

4.9.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

324. Labiekārtota publiskā ārtelpa (24001).

325. Publiskā ārtelpa bez labiekārtojuma (24002).
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4.9.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

326. Tirdzniecības  un/vai  pakalpojumu  objektu  apbūve  (12002):  kas  ietver  sezonas  rakstura 
tirdzniecības vai pakalpojumu objektus (tirdzniecības kioski un segtie tirdzniecības stendi).

327. Tūrisma  un  atpūtas  iestāžu  apbūve  (12003):  kas  ietver  sezonāla  rakstura  tūrisma 
pakalpojumu  nodrošināšanai  nepieciešamos  objektus  (inventāra  nomas  punkti,  estrāde 
u.tml.).

4.9.1.4. Apbūves parametri

Nr. Teritorijas izmantošanas 
veids

Minimālā 
jaunizv. 
zemes gabala 
platība

Maksimālais 
apbūves 
blīvums (%)

Apbūves 
intensitāte 
(%)

Apbūves 
augstums 
(m)

Apbūves 
augstums 
(stāvu 
skaits)

Minimālais 
brīvās zaļās 
teritorijas 
rādītājs (%)

328. 18 10 19 līdz 6 20 līdz 1 19

18. Atbilstoši funkcionālai nepieciešamībai

19. Nenosaka

20. Neattiecas uz estrādes izbūvi

4.9.1.5. Citi noteikumi

329. Kopto  dabas  un  apstādījumu  teritoriju  izveidošanu  un  rekonstrukciju  veic  saskaņā  ar 
Apbūves noteikumu 3.4.  nodaļas “Prasības teritorijas labiekārtojumam” un citu  normatīvo 
aktu prasībām, kā arī izstrādājot labiekārtojuma un apstādījuma projektu vai detālplānojumu.

330. Pirms tūrisma un rekreācijas objektu  izveides izvērtē  visus potenciālos kopto  zaļumvietu 
ietekmējošos faktorus, lai neradītu paaugstinātu slodzi uz vidi.

331. Atļauts  ierīkot  tikai  teritorijas  funkcionēšanai  (apkalpei)  un  apmeklētājiem nepieciešamās 
transportlīdzekļu stāvvietas.

4.9.2. Dabas un apstādījumu teritorija (DA1)

4.9.2.1. Pamatinformācija

332. Dabas  un  apstādījumu  teritorija  (DA1)  ir  funkcionālā  zona,  ko  nosaka,  lai  nodrošinātu 
kapsētu  funkciju  īstenošanu  dabas  vai  daļēji  pārveidotās  dabas  teritorijās,  ietverot  ar 
attiecīgo funkciju saistītās ēkas un inženierbūves.

4.9.2.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

333. Labiekārtota publiskā ārtelpa (24001): kapsētas, dzīvnieku kapsētas, ietverot apstādījumus 
un labiekārtojuma infrastruktūru, tai skaitā nedzīvojamās būves - kapličas, krematoriju ēkas 
u.c., kas saistītas ar kapsētas funkcionēšanu.

4.9.2.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

334. Tirdzniecības  un/vai  pakalpojumu  objektu  apbūve  (12002):  apbūve,  ko  veido  sezonas 
rakstura tirdzniecības vai  pakalpojumu objekti  (tirdzniecības kioski  un segtie tirdzniecības 
stendi), kapsētas funkciju nodrošināšanai nepieciešamie objekti.
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4.9.2.4. Apbūves parametri

Nenosaka

4.9.2.5. Citi noteikumi

335. Apbūves rādītājus nosaka labiekārtojuma un apstādījumu projektā vai lokālplānojumā, vai 
detālplānojumā, vai būvniecības ieceres dokumentācijā, bet maksimālais apbūves blīvums 
nedrīkst pārsniegt 10%.

336. Blakus kapsētu teritorijām (DA1) plāno apmeklētāju transportlīdzekļu stāvlaukumus, norādes 
un laukumus atkritumu konteineru izvietošanai.

337. Atļauti apsaimniekošanas pasākumi, kas nepieciešami kapsētas teritorijas uzturēšanai.

4.10. MEŽU TERITORIJA

4.10.1. Mežu teritorija (M)

4.10.1.1. Pamatinformācija

338. Mežu teritorija (M) ir funkcionālā zona, ko nosaka lai nodrošinātu apstākļus mežu ilgtspējīgai 
attīstībai  un  mežu  galveno  funkciju  –  saimniecisko,  ekoloģisko  un  sociālo  funkciju 
īstenošanai.

4.10.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

339. Mežsaimnieciska izmantošana (21001).

340. Mežs īpaši aizsargājamās dabas teritorijās (21002).

341. Labiekārtota publiskā ārtelpa (24001).

342. Publiskā ārtelpa bez labiekārtojuma (24002).

4.10.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

343. Viensētu apbūve (11004).

344. Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve (12002).

345. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003).

346. Sporta ēku un būvju apbūve (12005).

347. Derīgo izrakteņu ieguve (13004): veicot zemes lietošanas kategorijas maiņu.

4.10.1.4. Apbūves parametri

Nr. Teritorijas izmantošanas 
veids

Minimālā 
jaunizv. 
zemes gabala 
platība

Maksimālais 
apbūves 
blīvums (%)

Apbūves 
intensitāte 
(%)

Apbūves 
augstums 
(m)

Apbūves 
augstums 
(stāvu 
skaits)

Minimālais 
brīvās zaļās 
teritorijas 
rādītājs (%)

348. 2 ha 21 5 23 līdz 12 22 23 23

21. Izņemot VAN noteiktos gadījumus
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22. Izņemot skatu, novērošanas torņus un sakaru torņus

23. Nenosaka

4.10.1.5. Citi noteikumi

349. Mežsaimniecības teritoriju izmantošanu detalizē meža ierīcības un apsaimniekošanas plāni, 
kas izstrādājami likumdošanā noteiktā kārtībā.

350. Atļauta  meža  infrastruktūras,  kas  iekļauj  meža  ceļus  un  meža  meliorācijas  sistēmas 
uzturēšana, būvniecība, pārbūve un atjaunošana.

351. Maksimālais būvju skaits zemes vienībā - dzīvojamajai  apbūvei  – viena dzīvojamā māja, 
pārējiem teritorijas izmantošanas veidiem - nepārsniedzot atļauto apbūves blīvumu.

352. Derīgo  izrakteņu  ieguves  gadījumā  ievēro  Rūpnieciskās  apbūves  teritorija  (R1)  (derīgo 
izrakteņu ieguves vietu) teritoriju noteikumus (skatīt 4.6.2.apakšnodaļā). 

353. M  teritorijās  atļauta  šautuves  ierīkošana,  ja  tiek  izpildītas  normatīvo  aktu  prasības  un 
iespējams  nodrošināt  normatīvo  aktu  prasībām  atbilstošu  šautuves  darbības  drošības 
aizsardzības zonas teritoriju.

354. Meža zemes vienības nav nožogojamas, izņemot ja tas nepieciešams savvaļas dzīvnieku 
dārzu  ierīkošanai,  jaunaudžu  aizsardzībai  pret  pārnadžu  postījumiem  vai  citu  specifisku 
funkciju pildīšanai.

4.11. LAUKSAIMNIECĪBAS TERITORIJA

4.11.1. Lauksaimniecības teritorija (L)

4.11.1.1. Pamatinformācija

355. Lauksaimniecības  teritorija  (L)  ir  funkcionālā  zona,  ko  nosaka  lai  nodrošinātu 
lauksaimniecības zemes,  kā  resursa,  racionālu  un daudzveidīgu  izmantošanu  visa  veida 
lauksaimnieciskajai darbībai un ar to saistītajiem pakalpojumiem.

4.11.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

356. Viensētu apbūve (11004).

357. Lauksaimnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (13003).

358. Lauksaimnieciska izmantošana (22001).

359. Labiekārtota publiskā ārtelpa (24001).

360. Publiskā ārtelpa bez labiekārtojuma (24002).

361. Ūdens telpas publiskā izmantošana (24003).

4.11.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

362. Vasarnīcu apbūve (11002).

363. Dārza māju apbūve (11003).

364. Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve (12002).
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365. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003).

366. Kultūras iestāžu apbūve (12004).

367. Sporta ēku un būvju apbūve (12005).

368. Veselības aizsardzības iestāžu apbūve (12008).

369. Sociālās aprūpes iestāžu apbūve (12009).

370. Dzīvnieku aprūpes iestāžu apbūve (12010).

371. Reliģisko organizāciju ēku apbūve (12011).

372. Vieglās rūpniecības uzņēmumu apbūve (13001).

373. Derīgo izrakteņu ieguve (13004): veicot zemes lietošanas kategorijas maiņu.

374. Atkritumu apsaimniekošanas un pārstrādes uzņēmumu apbūve (13005).

375. Inženiertehniskā infrastruktūra (14001).

376. Transporta lineārā infrastruktūra (14002).

377. Transporta apkalpojošā infrastruktūra (14003).

378. Noliktavu apbūve (14004).

379. Lidostu un ostu apbūve (14005).

380. Energoapgādes uzņēmumu apbūve (14006).

381. Mežsaimnieciska izmantošana (21001): veicot zemes lietošanas kategorijas maiņu.

4.11.1.4. Apbūves parametri

Nr. Teritorijas izmantošanas 
veids

Minimālā 
jaunizv. 
zemes gabala 
platība

Maksimālais 
apbūves 
blīvums (%)

Apbūves 
intensitāte 
(%)

Apbūves 
augstums 
(m)

Apbūves 
augstums 
(stāvu 
skaits)

Minimālais 
brīvās zaļās 
teritorijas 
rādītājs (%)

382. 2 ha 24 30 26 līdz 12 25 26 26

24. izņemot VAN noteiktos gadījumus

25. Ražošanas un tehniskās apbūves objektiem (kaltēm, angāriem utml) atbilstoši funkcionālajai nepieciešamībai

26. Nenosaka

4.11.1.5. Citi noteikumi

383. Mežsaimnieciskas izmantošanas gadījumā un derīgo  izrakteņu ieguves gadījumā,  zemes 
lietošanas  veidu  maiņa  atļauta.  Derīgo  izrakteņu  ieguves  gadījumā  ievēro  Rūpnieciskās 
apbūves  teritorija  (R1)  (derīgo  izrakteņu  ieguves  karjeru)  teritoriju  noteikumus  (skatīt  
4.6.2.apakšnodaļā).  Mežsaimnieciskas  izmantošanas  gadījumā  ievēro  Mežu  teritorija  (M) 
noteikumus (skatīt 4.10.apakšnodaļā).
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384. L  teritorijās  atļauta  šautuves  ierīkošana,  ja  tiek  izpildītas  normatīvo  aktu  prasības  un 
iespējams  nodrošināt  normatīvo  aktu  prasībām  atbilstošu  šautuves  darbības  drošības 
aizsardzības zonas teritoriju.

4.11.2. Lauksaimniecības teritorija (L1)

4.11.2.1. Pamatinformācija

385. Lauksaimniecības  teritorija  (L1)  ir  funkcionālā  zona,  ko  nosaka  pilsētā  un  ciemos,  lai 
nodrošinātu  lauksaimniecības zemes kā  resursa  racionālu  un daudzveidīgu  izmantošanu 
visu veidu lauksaimnieciskajai darbībai un ar to saistītajiem pakalpojumiem, bet perspektīvā 
iespējama  teritorijas  kā  apbūves  zemes  izmantošana,  kuru  galvenā  izmantošana  ir 
dzīvojamā apbūve.

4.11.2.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

386. Viensētu apbūve (11004).

387. Lauksaimnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (13003).

388. Lauksaimnieciska izmantošana (22001).

389. Labiekārtota publiskā ārtelpa (24001).

390. Publiskā ārtelpa bez labiekārtojuma (24002).

391. Ūdens telpas publiskā izmantošana (24003).

4.11.2.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

392. Vasarnīcu apbūve (11002).

393. Dārza māju apbūve (11003).

394. Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve (12002).

395. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003).

396. Kultūras iestāžu apbūve (12004).

397. Sporta ēku un būvju apbūve (12005).

398. Veselības aizsardzības iestāžu apbūve (12008).

399. Sociālās aprūpes iestāžu apbūve (12009).

400. Dzīvnieku aprūpes iestāžu apbūve (12010).

401. Reliģisko organizāciju ēku apbūve (12011).

402. Vieglās rūpniecības uzņēmumu apbūve (13001).

403. Atkritumu apsaimniekošanas un pārstrādes uzņēmumu apbūve (13005): kas ietver atkritumu 
savākšanas un šķirošanas laukumus un punktus.

404. Inženiertehniskā infrastruktūra (14001).
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405. Transporta lineārā infrastruktūra (14002).

406. Transporta apkalpojošā infrastruktūra (14003).

407. Noliktavu apbūve (14004).

408. Energoapgādes uzņēmumu apbūve (14006).

409. Mežsaimnieciska izmantošana (21001).

4.11.2.4. Apbūves parametri

Nr. Teritorijas izmantošanas 
veids

Minimālā 
jaunizv. 
zemes gabala 
platība

Maksimālais 
apbūves 
blīvums (%)

Apbūves 
intensitāte 
(%)

Apbūves 
augstums 
(m)

Apbūves 
augstums 
(stāvu 
skaits)

Minimālais 
brīvās zaļās 
teritorijas 
rādītājs (%)

410. 2500 m2 30 28 līdz 12 līdz 2 27 28

27. un mansarda izbūve

28. Nenosaka

4.11.2.5. Citi noteikumi

411. Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu, ceļa apkalpes objektu - degvielas uzpildes un gāzes 
uzpildes  staciju  (DUS,  GUS),  autoservisu,  tehnisko  staciju,  autostāvlaukumu  ar  tiem 
nepieciešamo infrastruktūru izbūve atļauta pie autoceļiem, saskaņojot ar ceļa īpašnieku un 
Pašvaldību.

412. Arhitektūras  pieminekļa  Asares  luterāņu  baznīca  (valsts  aizsardzības Nr.8898)  individuāli 
noteiktajā  aizsardzības  zonā  atļauta  tikai  tāda  apbūve,  kas  ar  funkciju,  apjomu, 
arhitektonisko izveidojumu, augstumu, materiālu lietojumu un tonalitāti nepazemina kultūras 
pieminekļu vērtību un nerada traucējumus to ietverošajai ainavai. Nav pieļaujama vēsturiski 
izveidojušās vides raksturam neatbilstoši blīva apbūve, liela apjoma un kultūrvēsturiskai videi 
neraksturīgas  apbūves  veidošana,  kā  arī  rūpnieciska  rakstura,  sprāndzienbīstamas, 
ugunsnedrošas,  ar  paaugstinātu  trokšņu  līmeni  vai  piesārņojumu  saistītas  būves  un 
darbības,  kas  saistītas  ar  ekoloģisko  apstākļu  negatīvām  pārmaiņām:  augsnes  eroziju, 
ķīmisku vai fizisku augsnes un gaisa piesārņošanu.

4.12. ŪDEŅU TERITORIJA

4.12.1. Ūdeņu teritorija (Ū)

4.12.1.1. Pamatinformācija

413. Ūdeņu teritorija (Ū) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai izplānotu un nodrošinātu racionālu un 
ilgtspējīgu ūdeņu resursu izmantošanu saimnieciskai  darbībai,  transportam, rekreācijai  un 
vides aizsardzībai.

4.12.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

414. Inženiertehniskā infrastruktūra (14001).

415. Transporta lineārā infrastruktūra (14002).

416. Transporta apkalpojošā infrastruktūra (14003).
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417. Energoapgādes uzņēmumu apbūve (14006).

418. Ūdenssaimnieciska izmantošana (23001).

419. Ūdens telpas publiskā izmantošana (24003).

4.12.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

420. Derīgo izrakteņu ieguve (13004).

4.12.1.4. Apbūves parametri

Nenosaka

4.12.1.5. Citi noteikumi

421.  Krasta  līnijai  jābūt  brīvi  pieejamai,  bez  žogiem  vai  citiem  norobežojumiem,  nodrošinot 
piekrastes tauvas joslu 10 m platumā, bet gar privāto ūdeņu krastiem - 4 m.

422. Ūdensteču un ūdenstilpju krastu līnijas drīkst nebūtiski  izmainīt  krastu nostiprināšanai,  lai 
novērstu ūdensteču un ūdenstilpju krastu līniju tālāku eroziju, normatīvajos aktos noteiktajā 
kārtībā  izstrādājot būvniecības  ieceres  dokumentāciju krastu  nostiprināšanai.  Krastu 
nostiprināšanu  drīkst  veikt  bez  krasta  līnijas  izvirzīšanas,  pārvietošanas  ūdensteces  vai 
ūdenstilpes virzienā.

423. Publiskās peldvietas norobežo ar bojām,  motorizēto  ūdens transportlīdzekļu  izmantošana 
atļauta ūdeņos ārpus boju norobežotās teritorijas, ne tuvāk par 50 m no publiskās peldvietas, 
izņemot gadījumos, kad ūdenstransporta līdzeklis tiek nolaists ūdenī, izmantojot publiskās 
atpūtas vietas teritorijā speciāli tam izbūvētās vai iekārtotās vietas, ievērojot normatīvo aktu 
prasības.
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5. TERITORIJAS AR ĪPAŠIEM NOTEIKUMIEM

5.1. CITA TERITORIJA AR ĪPAŠIEM NOTEIKUMIEM

5.1.1. Arhitektūras pieminekļa "Baltkalnu" dzīvojamā ēka teritorija un vēstures 
pieminekļa Tēlnieka J.Mikena dzimtās mājas teritorija (TIN1)

5.1.1.1. Pamatinformācija

424. Teritorijas plānojumā kā teritorija ar īpašiem noteikumiem (TIN1) tiek noteikta un Grafiskajā 
daļā  attēlota  arhitektūras  pieminekļa  "Baltkalnu"  dzīvojamā  ēka  teritorija  (iekļaujot 
individuālās aizsardzības zonas teritoriju) un vēstures pieminekļa Tēlnieka J.Mikena dzimtās 
mājas teritorija (iekļaujot individuālās aizsardzības zonas teritoriju).

5.1.1.2. Apbūves parametri

Nenosaka

5.1.1.3. Citi noteikumi

425. TIN1 teritorijas izmantošanā un apsaimniekošanā ievērojami kultūras pieminekļu individuālo 
aizsardzības zonu uzturēšanās režīma noteikumi.

426. Nav atļauta jaunas apbūves veidošana, kas funkcionāli nav saistīta ar esošo kultūrvēsturisko 
apbūvi.  Pieļaujama tikai  tādu jaunu ēku būvniecība vai  esošo ēku pārbūve,  kas ar  savu 
apjomu,  arhitektonisko  izveidojumu,  augstumu,  materiālu  lietojumu  un  tonalitāti  nerada 
vizuālās uztveres traucējumu kultūrvēsturiskajai apbūvei un tās dabiskajai un tradicionālajai 
ainavai, apbūves parametrus saskaņojot ar NKMP. Jaunbūvējamo ēku augstums nedrīkst 
pārsniegt kultūrvēsturiskās apbūves augstumu.

427. Būvju  funkcija  nedrīkst  būt  pretrunā  ar  tradicionālās  vides  raksturu  un  kultūrvēsturiskās 
ainavas vērtību kopumā radīto noskaņu saglabāšanu (nav pieļaujamas rūpnieciska rakstura, 
sprādzienbīstamas,  ugunsnedrošas,  ar  paaugstinātu  trokšņa  līmeni  vai  piesārņojumu 
saistītas būves).

428. Paredzot  jebkura  veida  atļauto  būvniecību,  pārbūvi  un  labiekārtošanu,  Pašvaldības 
būvvalde būvniecības ieceres akceptā vai būvatļaujā var noteikt papildus prasības publiskās 
telpas veidošanai un saglabāšanai.

5.2. TERITORIJA, KURAI IZSTRĀDĀJAMS LOKĀLPLĀNOJUMS

Nenosaka

5.3. TERITORIJA, KURAI IZSTRĀDĀJAMS DETĀLPLĀNOJUMS

Nenosaka
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5.4. VIETĒJAS NOZĪMES KULTŪRVĒSTURISKĀ UN DABAS TERITORIJA

5.4.1. Vietējas nozīmes kultūrvēsturiskā un dabas teritorija (TIN4)

5.4.1.1. Pamatinformācija

429. Teritorijas  plānojumā  noteiktas  un  Grafiskajā  daļā  attēlotas  vietējas  nozīmes 
kultūrvēsturiskās un dabas teritorijas un objekti (TIN4).

5.4.1.2. Apbūves parametri

Nenosaka

5.4.1.3. Citi noteikumi

430. Vietējas nozīmes kultūrvēsturiskās un dabas teritorijas un objekti TIN4 (Pašvaldības nozīmes 
aizsargājamās kultūrvēsturiskās un dabas teritorijas un objekti): 

430.1. Aknīstes pilsētas vēsturiskās apbūves kvartāls teritorijā starp Augšzemes ielu, Pasta 
ielu, Krasta ielu un Strādnieku ielu (Aknīstes pilsētā);

430.2. Kukutenes ozolu aleja (Aknīstes pagastā);

430.3. Gārsenes pils (muižas) kultūrvēsturiskā apbūve ar parku (Gārsenes pagastā);

430.4. Gārsenes luterāņu baznīca (Gārsenes pagastā);

430.5. Gārsenes kapliča (Gārsenes pagastā);

430.6. Asares parks (Asares pagastā).

430.7. Radžupes ieleja (Aknīstes pilsētā un Aknīstes pagastā);

430.8. Aknīstes luterāņu baznīca (Aknīstes pilsētā);

430.9. Aknīstes Svētā Ignācija Romas katoļu baznīca un Vecās Aknīstes katoļu baznīcas 
vārti (Aknīstes pilsētā);

430.10. Vilkupes kapu kapliča un Vilkupes kapu vārti (Aknīstes pagastā);

430.11. akmens “Lutauši” (Gārsenes pagastā);

430.12. akmens “Barona krēsls” (Gārsenes pagastā);

430.13. Altārakmens (Gārsenes pagastā);

430.14. Romzas dižakmens (Asares pagastā);

430.15. piemineklis kritušajiem Augškurzemes partizānu pulka karavīriem (Asares pagastā);

430.16. hercoga Jēkaba kanāla posms (Asares pagastā).

431. Saglabājama raksturīgā vide - reljefs, vēsturiskā apstādījumu apzaļumojuma struktūra, koku 
grupas un alejas, puķu audzes u.c., esošās kultūrvēsturiskās apbūves mērogs un raksturs, 
raksturīgie skatupunkti uz kultūrvēsturisko apbūvi.
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432. Strādnieku ielā (Aknīstes pilsētas vēsturiskās apbūves kvartālā)  saglabājams vēsturiskais 
bruģis.

433. Kultūrvēsturiskās  apbūves  atjaunošanu  veic  saglabājot  vēsturiskās  apbūves  mērogu  un 
izvirzot  augstas prasības gan telpiskajiem risinājumiem, gan arhitektoniskajām kvalitātēm, 
saskaņā  ar  Pašvaldības būvvaldē  apstiprinātu  būvniecības  ieceres  dokumentāciju.  Nav 
pieļaujama jaunas vēsturiskajai apbūves funkcijai neatbilstošas apbūves veidošana.

434. Pārbūvējot vai atjaunojot kultūrvēsturiskās ēkas nav pieļaujama to fasāžu vienkāršošana un 
arhitektonisko  veidojumu  (portālu,  loga  apmaļu,  dzegu,  dekoratīvo  fasāžu  rotājumu  u.c.) 
likvidācija vai pārbūve, kā arī logu ailu kompozicionālā dalījuma izmaiņas.

435. Kultūrvēsturisko  ēku  oriģinālie  logi,  durvis  un  kāpnes  ir  restaurējamas,  to  nomaiņa  ir 
pieļaujama tikai tad, ja to saglabāšana vairs nav iespējama. Nav pieļaujama logu nomaiņa ar 
plastmasas  konstrukciju  logiem.  Durvju  un  kāpņu  nomaiņas  gadījumā  tās  izgatavo 
autentiskas iepriekšējām durvīm vai kāpnēm.

436. Kultūrvēsturisko  ēku  fasāžu  apmešanu  vai  apšūšanu  veic  ar  vēsturiskajām  tradīcijām 
atbilstošiem materiāliem un faktūru. Ja nepieciešama ēkas ārsienu siltināšana, to veic no 
ēkas iekšpuses.

437. TIN4 teritorijās plānoto saimniecisko darbību saskaņo ar Pašvaldību.

438. Aknīstes pilsētas vēsturiskās apbūves kvartālā jaunajai apbūvei stilistiski jāiekļaujas kopējā 
kvartāla apbūvē. Atļauti 3 stāvi. Saglabājama vēsturiski izveidojusies apstādījumu struktūra.

5.5. AINAVISKI VĒRTĪGA TERITORIJA

5.5.1. Ainaviski vērtīga teritorija (TIN5)

5.5.1.1. Pamatinformācija

439. Teritorijas  plānojumā  noteiktas  un  Grafiskajā  daļā  attēlotas  ainaviski  vērtīgās  teritorijas 
(TIN5).

5.5.1.2. Apbūves parametri

Nenosaka

5.5.1.3. Citi noteikumi

440. Ainaviski vērtīgā teritorija (TIN5):

440.1. Dienvidsusējas (Susejas) ielejas ainaviski vērtīgā teritorija.

441. Izvērtējot  konkrēto  situāciju  un  nepieciešamību,  ainavisko  apsvērumu  risināšanai 
Pašvaldība var izvirzīt prasību izstrādāt ainavu tematisko plānojumu vai meža ieaudzēšanas 
plānu  lauksaimniecības  zemju  lietošanas  kategoriju  maiņai  meža  zemēs.  Liela  apjoma 
objektu (telekomunikāciju  torņi  (virs  30 m),  ražošanas vai  noliktavu ēkas u.c.),  tehniskās 
infrastruktūras un apbūves izvietošanai, ainaviski vērtīgajās teritorijās (TIN5) nepieciešams 
atbilstošās nozares speciālista vai eksperta atzinums par plānotā objekta ietekmi uz ainavu 
un ieteikumi tās mazināšanai.

442. Ēku un inženierbūvju būvniecību, t.sk. pārbūvi veic, izvēloties ainavā iederīgu arhitektūras 
stilu un ēku apdares materiālus. Būvju novietojums un labiekārtojums nedrīkst aizsegt skatus 
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uz  ainavu  vērtībām,  pārvietojoties  pa  autoceļiem.  Būvniecība,  labiekārtojums  un  zemes 
lietošanas kategorijas maiņa vai atmežošana TIN5 teritorijās pieļaujama atbilstoši Teritorijas 
plānojumā, kā arī būvniecību un vides aizsardzību regulējošos normatīvos aktos noteiktajai 
kārtībai un ierobežojumiem.

443. Lai precizētu teritorijas izmantošanas nosacījumus un jaunas apbūves izvietošanas iespējas 
ainaviskajās teritorijās TIN5, kā arī  pieguļošajiem nekustamajiem īpašumiem pie ainaviski 
vērtīgajām  teritorijām  TIN5,  Pašvaldības būvvalde  būvatļaujā  vai  būvniecības  ieceres 
akceptā norāda specifiskas prasības.

444. Tūrisma un rekreācijas infrastruktūras labiekārtojuma objektus (informācijas stendus, atpūtas 
vietas, telšu vietas, stāvlaukumus, tualetes, atkritumu tvertnes u.c.) atļauts izvietot tikai ar 
kompetento valsts iestāžu un Pašvaldības saskaņojumu.

5.6. VIETĒJAS NOZĪMES LAUKSAIMNIECĪBAS TERITORIJA

Nenosaka

5.7. NACIONĀLAS UN VIETĒJAS NOZĪMES INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBAS 
TERITORIJA

5.7.1. Vietējas nozīmes infrastruktūras attīstības teritorija (TIN7)

5.7.1.1. Pamatinformācija

445. Kā  vietējās  (pašvaldības)  nozīmes  transporta  infrastruktūras  attīstības  teritorijas  (TIN7) 
noteikti perspektīvie pašvaldības ceļi un ielas Aknīstes pilsētā un Aknīstes pagastā.

5.7.1.2. Apbūves parametri

Nenosaka

5.7.1.3. Citi noteikumi

446. Teritorijas  galvenā  izmantošana  -  tehniskā  apbūve  un  teritorijas  izmantošana: 
inženiertehniskā infrastruktūra un transporta lineārā infrastruktūra.

447. Līdz plānotā infrastruktūras objekta būvniecībai teritorijā atļautas tikai īslaicīgas lietošanas 
būves,  kas  saistītas  ar  apkalpi,  pakalpojumiem,  tūrismu,  rekreāciju  vai  citiem  līdzīgiem 
izmantošanas mērķiem. Izskatot būvniecības pieteikumu,  Pašvaldība informē būvniecības 
pieteicēju par atļauto īstermiņa izmantošanu, nosakot būvētāja riskus un atbildību par būves 
nojaukšanu pēc šī termiņa beigām.

448. Teritorijā atļauts turpināt  uzsākto izmantošanu, kā arī  VAN atļauto nacionālas un vietējas 
nozīmes infrastruktūras attīstības teritoriju izmantošanu un apbūvi.

449. TIN  71  teritorijas  robežas  precizē  atbilstoši  detālplānojumam un/vai  būvniecības  ieceres 
dokumentācijai.

450. Ja veicot turpmāko plānošanu un izpēti, konstatēts, ka perspektīvās pašvaldības ielas vai 
ceļa  būvniecība  nav  tehniski  īstenojama,  nav  ekonomiski  pamatota  vai  transporta 
savienojumu nodrošina alternatīvs risinājums, teritoriju izmantošana nosakāma saskaņā ar 
Teritorijas plānojuma Grafiskajā daļā noteikto funkcionālo zonējumu.
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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 AIZSARGĀJAMĀS DABAS TERITORIJAS UN OBJEKTI

451. Grafiskās  daļas  kartēs attēlotas īpaši  aizsargājamās dabas teritorijas (turpmāk -  ĪADT), 
dabas pieminekļi, mikroliegumu teritorijas un dižkoki, kas atrodas Aknīstes novada teritorijā:

451.1. dabas liegums “Baltmuižas purvs” (Natura 2000);

451.2. ģeomorfoloģisks dabas piemineklis “Vecmelderu avoti”;

451.3. ģeomorfoloģisks dabas piemineklis “Dainu akmens Gārsenē”;

451.4. dižkoki un mikroliegumi, atbilstoši Dabas datu pārvaldības sistēmai “Ozols”. 

452. Vispārējo aizsardzības un izmantošanas kārtību, pieļaujamos un aizliegtos darbības veidus 
ĪADT  un  mikroliegumu  teritorijās  nosaka  to  izmantošanu  regulējošie  normatīvie  akti  - 
aizsargājamo  dabas  teritoriju  vispārējie  un  individuālie  aizsardzības  un  izmantošanas 
noteikumi,  mikroliegumu  aizsardzības  un  apsaimniekošanas  noteikumi,  kā  arī  dabas 
aizsardzības  plānos  ietvertie  apsaimniekošanas  pasākumi  teritoriju  dabas  vērtību 
saglabāšanai:

453. dabas lieguma „Baltmuižas purvs”  teritorijas izmantošana veicama saskaņā ar normatīvo 
aktiem, saglabājot ĪADT dabas vērtības - nozīmīgu augsto purvu, pārejas purvu, boreālo un 
purvaino mežu aizsardzības vietu, nozīmīgu ligzdojošo putnu vietu.

454. Teritorijas  attīstības  plānošanas  dokumentu  izstrādē  un  būvniecības  dokumentu 
sagatavošanā  ievēro  normatīvajos  aktos  noteiktos  īpaši  aizsargājamo  dabas  teritoriju, 
mikroliegumu, sugu un biotopu, kā arī ainavu aizsardzības un izmantošanas noteikumus.

455. Lai  nodrošinātu  dižkoku  saglabāšanu  un  to  augšanas  apstākļus,  tiek  noteikta  minimālā 
aizsargjosla  (netiek  attēlota  Grafiskajā  daļā)  -  teritorija  ap  aizsargājamo  koku  vainagu 
projekcijas platībā, kā arī 10 metru platā joslā no tās (mērot no aizsargājamā koka vainaga 
projekcijas ārējās malas). Šajā aizsargjoslā aizliegts veikt darbības, kas bojā vai varētu bojāt 
vai iznīcināt dižkoku vai mazināt tā dabisko estētisko nozīmi, tajā skaitā aizliegts apstrādāt 
zemi aizsargājamā koka aizsargjoslas teritorijā.

456. Meža zemes atmežošana vai  lauksaimniecībā izmantojamās zemes lietošanas kategoriju 
maiņu  ĪADT  veic  atbilstoši  normatīvo  aktu  prasībām.  Dabas  aizsardzības  pārvalde  pēc 
Pašvaldības  pieprasījuma  sniedz  atzinumu  par  lauksaimniecības  zemes  ierīkošanas 
atbilstību dabas aizsardzību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem.

457. Izstrādājot  detālplānojumu,  zemes  vienībā  veic  aizsargājamo  koku  un  dižakmeņu 
inventarizāciju.

7.2. KULTŪRAS PIEMINEKĻI

458. Aknīstes  novada  Pašvaldības teritorijā  atrodas  22  nekustamie  kultūras  pieminekļi  -  10 
arheoloģiskie, 2 arhitektūras, 1 vēstures un 9 mākslas pieminekļi. (skatīt 9.pielikumā) Valsts 
aizsargājamie kultūras pieminekļi un aizsargjoslas (aizsardzības zonas) ap nekustamajiem 
kultūras pieminekļiem attēlotas Grafiskajā daļā.

Aknīstes novada teritorijas plānojums 2.0 Lpp.49 (75)



459. Vispārīgās  prasības  kultūras  pieminekļu  uzskaitei,  aizsardzībai  un  izmantošanai  nosaka 
kultūras pieminekļu aizsardzību regulējošie normatīvie akti. Kultūras pieminekļus ir aizliegts 
iznīcināt. Nekustamos kultūras pieminekļus drīkst pārvietot vai pārveidot (atjaunot, pārbūvēt, 
restaurēt) tikai ar NKMP saskaņojumu.

460. Kultūras pieminekļu un to aizsardzības zonu teritorijās plānojama tāda saimnieciskā darbība, 
tajā  skaitā  apbūve,  kas  neiznīcina  kultūras  pieminekli  vai  nepazemina  kultūrvēsturiskās 
ainavas un kultūras pieminekļa vērtību, respektējot šīs kultūrvēsturiskās vērtības (telpisko 
izveidojumu,  reljefa  un  apzaļumojumu  sistēmu,  apbūves  arhitektonisko  veidolu,  būvju 
mērogu  un  apjoma  proporcijas  u.  tml.).  Saimnieciskā  darbība  īstenojama,  nodrošinot 
piemineklim  atbilstošās  vides,  ainavas,  apzaļumošanas  un  labiekārtošanas  rakstura 
saglabāšanu un kultūras pieminekļa vizuālo uztveri.

461. Arheoloģisko  pieminekļu  teritorijā  nav  pieļaujama  jaunu  būvju  būvniecība,  ceļu  un  ielu, 
karjeru,  ūdenstilpņu  izveide,  kā  arī  citi  ar  zemes  reljefa  pārveidojumiem  saistīti  
darbi. Jebkuriem zemes darbiem, kas skar arheoloģijas pieminekļu teritorijas un aizsardzības 
zonas,  nepieciešams  NKMP  saskaņojums  un  arheoloģiskās  izpētes  vai  uzraudzības 
nodrošinājums.

462. Atjaunojot vai pārbūvējot arhitektūras pieminekļu ēkas: 

462.1. nav pieļaujama to fasāžu vienkāršošana un arhitektonisko veidojumu (portālu, loga 
apmaļu,  dzegu,  verandu,  lodžiju,  dekoratīvo  fasāžu  rotājumu,  u.  c.)  likvidācija  vai 
pārbūve, kā arī logu aiļu kompozicionālā dalījuma un iestikloto ieejas durvju vērtņu 
dalījumu izmaiņas;

462.2. oriģinālie logi, durvis un kāpnes ir restaurējamas, to nomaiņa ir pieļaujama tikai tad, ja 
to saglabāšana vairs nav iespējama. Nav pieļaujama logu nomaiņa ar plastmasas vai 
metāla  konstrukciju  logiem.  Durvju  un  kāpņu  nomaiņas  gadījumā  tās  izgatavo 
autentiskas iepriekšējām durvīm vai kāpnēm;

462.3. fasāžu  apmešanu  vai  apšūšanu  veic  ar  vēsturiskajām  tradīcijām  atbilstošiem 
materiāliem un faktūru. Ja nepieciešama vēsturiskās ēkas ārsienu siltināšana, to veic 
no ēkas iekšpuses.

7.3. AIZSARGJOSLAS

7.3.1. Vispārīgie jautājumi

463. Aizsargjoslas un aprobežojumus tajās nosaka Aizsargjoslu likums. Teritorijas izmantošanā 
ievēro visu veidu aizsargjoslas un normatīvajos aktos tajās noteiktos apgrūtinājumus.

464. Grafiskajā  daļā, atbilstoši  Teritorijas plānojuma  mēroga  noteiktībai,  attēlotas 
aizsargjoslas,  kuru platums ir  lielāks par 10 m (izņemot aizsargjoslas gar elektrisko tīklu 
gaisvadu līnijām ar nominālo spriegumu 20 kV aizsargjoslas), kā arī 10 m virszemes ūdens 
objektu aizsargjoslas Aknīstes pilsētas un ciemu teritorijās un valsts nozīmes ūdensnoteku 
ekspluatācijas aizsargjoslas visā novada teritorijā. 

465. Visa  veida  aizsargjoslas  nosaka  vai  precizē  un  attēlo  lokālplānojumos,  detālplānojumos, 
zemes  ierīcības  projektos  un  būvniecības  ieceres  dokumentācijā,  atbilstoši  to  izstrādes 
mēroga noteiktībai un normatīvo aktu prasībām.
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466. Aizsargjoslas  atzīmē  apgrūtinājumu  plānos  un  ieraksta  zemesgrāmatā  normatīvajos 
aktos noteiktajā kārtībā.

467. Veicot rakšanas darbus inženiertīklu un objektu aizsargjoslās saņem atļauju zemes darbiem  
Pašvaldības būvvaldē.

7.3.2. Vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas

468. Virszemes ūdensobjektu aizsargjoslas:

468.1. Grafiskās  daļas  kartē  attēlotas  virszemes  ūdensobjektu  aizsargjoslas  saskaņā  ar 
pielikumu nr.7;

468.2. ūdenstecēm  un  ūdenstilpēm  ar  applūstošo  teritoriju  aizsargjosla  tiek  noteikta  ne 
mazāk kā  visas applūstošās teritorijas  platumā līdz  ūdens līmenim,  neatkarīgi  no 
pielikumā nr.7 noteiktā minimālā aizsargjoslu platuma;

468.3. zemes vienības vai to daļas, kas Teritorijas plānojuma Grafiskās daļā noteiktas kā 
applūstošas,  atļauts  apbūvēt  atbilstoši  Teritorijas  plānojumam gadījumā,  ja 
lokālplānojumā, detālplānojumā vai zems vienības apgrūtinājumu plānā ir precizēta 
applūstošās  teritorijas  robeža  un  noteikta  atbilstoša  atļautā  izmantošana  ārpus 
applūstošās teritorijas – šādā gadījumā būvi izvieto ārpus applūstošās teritorijas.

468.4. Aizsargjoslas ap ūdens ņemšanas vietām:

469. Aizsargjoslas ap purviem: 

469.1. Grafiskajā  daļā  netiek  attēlotas  purvu  teritorijas.  Pirms  saimnieciskās  darbības 
veikšanas Baltmuižas  purvā,  Lielajā  Aknīstes  purvā  (neizstrādātajās purvu  daļās), 
Moču purvā, Plintaukas  purvā u.c. purvos vai zemes vienībās, kas robežojas ar to, 
būvniecības  ieceres  dokumentācijā  tiek  veikta  purva  teritorijas  un  aizsargjoslas 
noteikšana, atbilstoši Aizsargjoslu likumā noteiktajam. 

470. Aizsargjoslas (aizsardzības zonas) ap kultūras pieminekļiem:

470.1. Grafiskajā  daļā  attēlotas  aizsargjoslas  (aizsardzības  zonas)  ap  valsts 
aizsargājamajiem  nekustamajiem  kultūras  pieminekļiem  (skatīt  pielikumu  nr.9) 
Aknīstes pilsētas teritorijā - kultūras pieminekļa individuālā aizsardzības zona, ciemos 
un lauku teritorijā - 500 m vai kultūras pieminekļa individuālā aizsardzības zona, kā 
arī  kultūras  pieminekļu  aizsargjoslas,  kas  iestiepjas  Aknīstes  novada  teritorijā  no 
blakus esošo novadu teritorijām;

470.2. nekustamiem mākslas pieminekļiem, kas atrodas ēkās ārpus kultūras pieminekļiem 
vai  to aizsardzības zonas, individuālā aizsardzības zona tiek noteikta pa ēkas vai 
ēkas daļas perimetru;

470.3. kultūras  pieminekļiem,  kuriem  nav  noteiktas  individuālās  aizsardzības  zonas, 
normatīvajos  aktos  noteiktajā  kārtībā  var  tikt  izstrādāts  individuālās  aizsardzības 
zonas projekts, kurā aizsargjosla (aizsardzības zona) ap kultūras pieminekli var tikt 
samazināta vai paplašināta atbilstoši konkrētajai situācijai dabā;
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470.4. visi  detālplānojumi  un  būvniecības  ieceres  dokumentācijas  kultūras  pieminekļu 
teritorijās un to aizsardzības zonās saskaņojami ar NKMP;

470.5. valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu teritoriju digitalizācijas rezultātā var mainīties 
valsts aizsargājamā kultūras pieminekļa teritorija un aizsargjosla (aizsardzības zona);

470.6. citas  prasības  kultūras  pieminekļu  un  to  aizsardzības  zonu  aizsardzībai  un 
izmantošanai skatīt 7.2. apakšnodaļā.

471. Aizsargjoslas ap ūdens ņemšanas vietām:

471.1. noteiktas  stingrā  režīma,  bakterioloģiskās  un  ķīmiskās  aizsargjoslas  ap  ūdens 
ņemšanas  vietām  saskaņā  ar  pielikumu  nr.8,  kas  aprēķinātas  centralizētās 
ūdensapgādes urbumiem, ņemot vērā ūdens ņemšanas vietas dabiskos apstākļus 
(ūdens nesošo horizontu aizsargātības no piesārņojuma pakāpi)  un prognozējamo 
ūdeņu patēriņu;

471.2. ap  akām,  urbumiem  un  avotiem,  kurus  saimniecībā  vai  dzeramā  ūdens  ieguvei 
izmanto  savām  vajadzībām  individuālie  ūdens  lietotāji  (fiziskās  personas), 
aizsargjoslas netiek  noteiktas,  ja  ir  veikta  labiekārtošana  un novērsta  notekūdeņu 
infiltrācija un ūdens piesārņošana.

7.3.3. Ekspluatācijas aizsargjoslas

472. Aizsargjoslas gar ielām, autoceļiem un dzelzceļiem:

472.1. Grafiskajā daļā attēlotas aizsargjoslas un ceļu zemes nodalījuma joslas gar valsts 
autoceļiem (pielikums nr.6) un pašvaldības ceļiem. (pielikums nr.1)

472.2. Aknīstes pilsētas un ciemu teritorijās gar ielām, valsts  autoceļiem un pašvaldības 
ceļiem aizsargjosla tiek noteikta kā sarkanā līnija. (pielikums nr.1)

472.3. sarkanās  līnijas  nosaka  vai  precizē  lokālplānojumos,  detālplānojumos,  zemes 
ierīcības  projektos  (ja  projektam  kā  kartogrāfiskā  pamatne  tiek  izmantots 
topogrāfiskais plāns) un/vai būvniecības ieceres dokumentācijās.

473. Aizsargjoslas gar elektriskajiem tīkliem:

473.1. Grafiskajā  daļā  attēlotas  aizsargjoslas  gar  elektrisko  tīklu  gaisvadu  līnijām  ar 
nominālo spriegumu 110 kV - Aknīstes pilsētas un ciemu teritorijā -  7 m attālumā no 
malējiem vadiem uz ārpusi no līnijas, lauku teritorija - 30 m attālumā no malējiem 
vadiem uz ārpusi no līnijas;

473.2. Grafiskajā  daļā  netiek  uzrādītas  elektrisko  tīklu  gaisvadu  līnijām  ar  nominālo 
spriegumu  20  kV  un  to  aizsargjoslas. Pašvaldības struktūrvienības,  koordinējot 
apbūves  procesu  un  nosakot  turpmākās  tehniskās  prasības,  lai  saimnieciski 
izmantotu  teritoriju,  pie  detālplānojumu  un  būvniecības  ieceres  dokumentācijas 
izstrādes  iekļauj  prasību  saimnieciskās  darbības  veicējam  pārliecināties  par 
elektrolīniju atbilstību apdzīvotu vietu prasībām. Nepieciešamības gadījumā pārbūvē 
esošās  elektrolīniju,  pirms  saimnieciskās  darbības  uzsākšanas,  saņemot  papildus 
tehniskos  noteikumus  no  elektrolīnijas  īpašnieka  un  atbilstoši  tiem  izstrādājot 
elektrolīnijas izmaiņu tehnisko shēmu. 
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474. Aizsargjoslas ap meliorācijas būvēm un ierīcēm:

474.1. Grafiskajā daļā attēlotas ekspluatācijas aizsargjoslas ap valsts nozīmes meliorācijas 
ūdensnotekām - ūdensnotekas abās pusēs 10 m attālumā no ūdensnotekas krotes;

474.2. ja  notiek  lauksaimniecībā  izmantojamās  zemes  lietošanas  kategorijas  maiņa, 
izstrādājot detālplānojumu vai būvniecības ieceres dokumentāciju un saskaņojot ar 
VSIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” ekspluatācijas aizsargjoslas ap 
meliorācijas būvēm platumu atļauts samazināt, saglabājot piekļūšanu ūdensnotekas 
ekspluatācijai.

475. Aizsargjoslas ap ģeodēziskā tīkla punktiem:

475.1. noteiktas  aizsargjoslas  ap  valsts ģeodēziskā  tīkla  punktiem (skatīt  pielikumā 
nr.11.) un vietējā ģeodēziskā tīkla  punktiem   -  5  m rādiusā no ģeodēziskā punkta 
centra;

475.2. veicot novada teritorijā jebkura veida būvniecību, tajā skaitā esošo ēku atjaunošanu 
un pārbūvi  inženiertīklu,  ceļu  un tiltu  būvniecību,  teritorijas  labiekārtošanu  un citu 
saimniecisko darbību, kas skar ģeodēziskā punkta aizsargjoslu, šo darbu projektētāji 
veic saskaņojums ar Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūru par darbiem valsts 
ģeodēziskā tīkla punktu aizsargjoslā,  Pašvaldībā - par darbiem vietējā ģeodēziskā 
tīkla punktu aizsargjoslā;

475.3. atjaunošanas projektus nepieciešams saskaņot ar ģeodēzisko punktu turētājiem, lai 
atjaunotu būvi, ģeodēziskie punkti, kas atrodas ēkās vai inženierbūvēs (nivelēšanas 
sienas  zīmes  vai  vietējā  ģeodēziskā  tīkla  sienas  zīmes)  netiktu  aizsegti,  bojāti, 
iznīcināti vai padarīti nepieejami.

476. Aizsargjoslas  ap  valsts  meteoroloģisko  un  hidroloģisko  novērojumu  stacijām  un 
hidrometriskajiem posteņiem un ap citiem stacionāriem valsts nozīmes monitoringa punktiem 
un posteņiem:

476.1. noteiktas aizsargjoslas ap pazemes ūdens novērojuma staciju  "Vecmelderu  avots, 
922"  -  10  m rādiusā ap staciju  un pazemes ūdens novērojuma stacijas "Aknīste" 
urbumiem "Aknīste, 20", "Aknīste, 20/1a", "Aknīste, 21", "Aknīste, 22" - 10 m rādiusā 
ap katru urbumu.

7.3.4. Sanitārās aizsargjoslas

477. Aizsargjoslas ap kapsētām:

477.1. Grafiskajā  daļā attēlotas  aizsargjoslas  ap  kapsētām  -  Aknīstes  pilsētas  kapiem 
(Aknīstes pilsētā), Jaunajiem Vilkupes kapiem (Aknīstes pagastā), Emsiņu kapiem un 
Ancenes  kapiem  (Asares  pagastā),  Gārsenes  centra kapiem  un  Aknīstes 
psihoneiroloģiskās slimnīcas (PNS) kapiem (Gārsenes pagastā) - 300 m no kapsētu 
teritoriju robežu ārējās malas;

477.2. dzīvojamā apbūve kapsētu aizsargjoslu teritorijās pieļaujama tikai pie nosacījuma, ka 
atbilstoši normatīvu prasībām tiek nodrošināta ūdensapgāde;
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477.3. kapsētas  aizsargjoslas teritorijā  aizliegts  ierīkot  jaunas dzeramā ūdens ņemšanas 
vietas, izņemot gadījumus, ja ir veikti iespējamās dzeramā ūdens ņemšanas vietas 
bakterioloģiskās  aizsargjoslas  aprēķini  un  konstatēts,  ka  iespējams  nodrošināt 
kvalitatīvu dzeramo ūdeni.

478. Aizsargjoslas ap notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm un atkritumu apglabāšanas poligoniem: 

478.1. Grafiskajā  daļā  attēlotas  aizsargjoslas  ap  notekūdeņu  attīrīšanas  ietaisēm 
(NAI), atkarībā no izmantotās tehnoloģijas un ietaises tehniskā raksturojuma. (skatīt  
pielikumu nr.10)

7.3.5. Drošības aizsargjoslas

479. Grafiskajā  daļā  attēlotas  aizsargjoslas  ap  degvielas  uzpildes  staciju  Aknīstes  pilsētā  un 
Ancenes ciemā - 25 m attālumā no tvertnēm un degvielas uzpildes iekārtām.
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1.pielikums. IELU KLASIFIKĀCIJA UN IELU SARKANO LĪNIJU PLATUMS AKNĪSTES PILSĒTĀ UN CIEMOS 

Nr.p.k. Ielas/autoceļa 
nosaukums 

Kategorijas grupa 
Maģistrālas nozīmes iela (B kategorija 

ar savienojošo funkciju) 
Maģistrālas nozīmes iela (C kategorija 

ar savienojošo funkciju) 
Vietējas nozīmes iela (D kategorija ar 

piekļuves funkciju) 
Vietējas nozīmes iela (E kategorija ar 

uzturēšanās funkciju) 

Sarkano līniju platums 
(m) 

Aknīstes pilsēta 

1. Skolas iela (P73) B 20 

2. Augšzemes iela (P73) B 19 

3. Zaļā iela (P74) C 20 

4. Parka iela (P74) C, D 15 

5. Dzirnavu iela (P74) C 12 – 15 

6. Avotu iela (V709) D 12 – 15 

7. Girenieku iela D 14 

8. Lauku iela D 14 

9. Lapu iela E 12 

10. Skanstes iela D 10 

11. 
Miera iela 

E Saskaņā ar grafisko 
daļu 

12. Saltupes iela D 14 

13. Kraujas iela D 13 

14. Radžupes iela D 13 

15. Līvānu iela E 13 

16. Susējas iela E 13 

17. Torņa iela E 12 

18. 
Jaunatnes iela 

E Saskaņā ar grafisko 
daļu 

19. Fizkultūras iela E 10 

20. Upes iela E 12 

21. Smilšu iela E 12 

22. Jaunā iela E 11 

23. Dambja iela E 12 

24. Annas iela E 12 

25. Ulasu iela E 15 

26. Dzelzceļa iela E 12 

27. Melioratoru iela E 12 

28. Tirgus iela D 15 

29. Krasta iela D, E 12 

30. Kapu iela E 11 

31. Amatnieku iela E 10 

32. Pasta iela E 15 



Nr.p.k. Ielas/autoceļa 
nosaukums 

Kategorijas grupa 
Maģistrālas nozīmes iela (B kategorija 

ar savienojošo funkciju) 
Maģistrālas nozīmes iela (C kategorija 

ar savienojošo funkciju) 
Vietējas nozīmes iela (D kategorija ar 

piekļuves funkciju) 
Vietējas nozīmes iela (E kategorija ar 

uzturēšanās funkciju) 

Sarkano līniju platums 
(m) 

33. Jauniešu iela E 10 

34. Dārza iela D 11 

35. Kalna iela E 11 

36. Liepu iela E 10 – 12 

37. Gobu iela E 8 

38. Īsā iela E 8 

Asare (Asares pagasts) 

1. V822 autoceļš D 20 

2. Pašvaldības ceļš 2-32 E 12 

9. Pašvaldības ceļš 2-33 E Saskaņā ar grafisko 
daļu 

8. Pašvaldības ceļš 2-35 E 14 

6. Pašvaldības ceļš 2-36 E 10 

5. Pašvaldības ceļš 2-37 E 10 

7. Pašvaldības ceļš 2-39 E 10 

4. Pašvaldības ceļš 2-42 E 8 

3. Pašvaldības ceļš 2-45 E 10 

Ancene (Asares pagasts) 

1. V822 autoceļš D 20 

2. V800 autoceļš D 20 

3. Pašvaldības ceļš 2-26 E 14 

4. Pašvaldības ceļš 2-27 E 8 

5. Pašvaldības ceļš 2-28 E 12 

6. Pašvaldības ceļš 2-29 E 14 

7. Pašvaldības ceļš 2-30 E 12 

8 Pašvaldības ceļš 2-31 E Saskaņā ar grafisko 
daļu 

9. Pašvaldības ceļš 2-46 E 10 

10. Pašvaldības ceļš 2-48 E 5 

Gārsene (Gārsenes pagastā) 

1. V709 autoceļš D 17 

2. V823 autoceļš D 19 

3. Pašvaldības ceļš 3-2 E 15 

4. Pašvaldības ceļš 3-3 E 14 

5. Pašvaldības ceļš 3-22 E 10 

6. Pašvaldības ceļš 3-23 E 13 

7. Pašvaldības ceļš 3-24 E 12 



Nr.p.k. Ielas/autoceļa 
nosaukums 

Kategorijas grupa 
Maģistrālas nozīmes iela (B kategorija 

ar savienojošo funkciju) 
Maģistrālas nozīmes iela (C kategorija 

ar savienojošo funkciju) 
Vietējas nozīmes iela (D kategorija ar 

piekļuves funkciju) 
Vietējas nozīmes iela (E kategorija ar 

uzturēšanās funkciju) 

Sarkano līniju platums 
(m) 

8. Pašvaldības ceļš 3-25 E 12 

9. Pašvaldības ceļš 3-26 E 5 

10. Pašvaldības ceļš 3-27 E 5 

11. Pašvaldības ceļš 3-28 E 5 

12. Pašvaldības ceļš 3-29 E 10 

13. Pašvaldības ceļš 3-30 E 8 

14. Pašvaldības ceļš 3-31 E 6 

15. Pašvaldības ceļš 3-33 E 8 

16. Pašvaldības ceļš 3-34 E Saskaņā ar grafisko 
daļu 

17. Pašvaldības ceļš 3-35 E 12 

Kraujas (Gārsenes pagastā) 

1. Pašvaldības ceļš 3-2 E 13 
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4.PIELIKUMS. ĒKAS STĀVU SKAITA NOTEIKŠANA 

 

 
 
 

 

cokola augstums, izņemot apbūvei reljefā

1.6m augstumā no attiecīgā pārseguma 
(lietderīgā platība)



5.PIELIKUMS. PAGALMI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. PIELIKUMS. AUTOCEĻU AIZSARGJOSLAS 

 

Autoceļa veids 

 

Autoceļa nosaukums 

Aizsargjoslas 

platums ārpus 

pilsētas/ciemie

m uz katru pusi 

no ceļa ass (m) 

Ceļa zemes 

minimālais 

nodalījuma 

josla platums 

(m) 

Valsts reģionālie 

autoceļi 

P73 Vecumnieki - Nereta - Subate 60 22 

P74 Siliņi - Aknīste 60 22 

Valsts vietējie 

autoceļi 

V709 Aknīste - Gārsene - Ausmas 30 19 

V771 Aknīste - Ragi - Apserde - Mežlauki 30 19 

V779 Dzeņi - Radžupe 30 19 

V800 Rubeņi - Ancene - Subate 30 19 

V810 Slate - Dominieki - Auziņas 30 19 

V822 Vilkupe - Bebrene 30 19 

V823 Vilkupe - Gārsene - Lietuvas robeža 30 19 

 



7. PIELIKUMS. VIRSZEMES ŪDENSOBJEKTI UN  TO AIZSARGJOSLAS 

1.tabula. Ūdensteču aizsargjoslas 

Ūdenstece 
Garums 

(km) 
Garuma 

kategorija1 

Aizsargjosla 
lauku teritorijā, m  
(plata josla katrā 

krastā)2 

Aizsargjosla pilsētas, 
ciemu teritorijā, m 
(plata josla katrā 

krastā)3 

Arālīte 15 3 50 - 

Audriņu grāvis 2,8 - 10 - 

Cīruļupīte 7 4 10 - 

Dobe 13 3 50 - 

Dviete 33 2 100 - 

Dzirnavupīte 10 3 50 - 

Eglona (Eglaine) 33 2 100 - 

Elsīte 15 3 50 10 (Aknīste) 

Goba 7 4 10 - 

Hercoga Jēkaba 
kanāls 

    

Indānu upīte 7 4 10 10 (Gārsene) 

Jodupe 3,7 - 50 - 

Lāčupīte 8 4 10 - 

Radžupe 21 3 50 10 (Aknīste) 

Skārdupīte 2,5 - 10 - 

Suseja 
(Dienvidsusēja) 

114 1 300 10 (Aknīste, Gārsene) 

Vilkupe 8 4 10  

 

2.tabula. Ūdenstilpju aizsargjoslas 

Ūdenstilpe 
 

Platība, 
ha 

Aizsargjosla 
lauku teritorijā, m 

(plata josla) 

Aizsargjosla pilsētas, 
ciemu teritorijā, m 

(plata josla) 

Bērzu ezers 5,6 10 - 

Bubuļu ezers  10 - 

Dobene 3,5 10 - 

Gārsenes dzirnavezers 18 50 10 (Gārsene) 

Kalnu ezers  10 - 

Laidiņu ezers 2,3 10 - 

Lielais ezers 8,8 10  

 
1 Ministru kabineta 2018. gada 3. jūlija noteikumi Nr.397 “Noteikumi par ūdens saimniecisko iecirkņu klasifikatoru” 
2 Ūdenstecei ar applūstošo teritoriju – ne mazāk kā visas applūstošās teritorijas platumā līdz ūdens līmenim neatkarīgi no 1.tabulā noteiktā 
minimālā aizsargjoslas platuma 
3 Gar ūdensteci ar applūstošu teritoriju – visā tās platumā vai ne mazāk kā līdz esošai norobežojošai būvei (ceļa uzbērumam, aizsargdambim), ja 
aiz tās esošā teritorija neapplūst 



Ūdenstilpe 
 

Platība, 
ha 

Aizsargjosla 
lauku teritorijā, m 

(plata josla) 

Aizsargjosla pilsētas, 
ciemu teritorijā, m 

(plata josla) 

Mazais ezeriņš (Aklais 
ezeriņš)  

 10 - 

Mežezers   10 - 

Vecmelderu dzirnavezers  1,6 10 - 

Vecmuižas ezers  11,7 50 - 

Zuju ezers  16 50 - 

 



8. PIELIKUMS. CENTRALIZĒTĀS ŪDENSAPGĀDES URBUMI UN TO AIZSARGJOSLAS1 

Ūdensapgādes 
urbuma identifikācijas 

nr. (atrašanās vieta, 
kadastra nr.) 

LVĢMC 
DB nr. 

Īpašnieks/ 
lietotājs 

Urbuma 
stāvoklis 

Stingrā 
režīma 

aizsargjosla 
(rādiuss) 

Bakteriolo-
ģiskā 

aizsargjosla 
(rādiuss) 

Ķīmiskā 
aizsargjosla 

(rādiuss) 

P800804  (Skolas ielā 
19A, Aknīstē, kadastra 

Nr. 5605 001 0442) 

12348 

 

SIA “Aknīstes 
pakalpojumi” 

Tiek 
izmantots 

10 m 

 

Nav 
nepieciešama 

 

293 m pie 
urbuma 
debita       

80/ m3d. 

P800663 (Skolas ielā 
17A, Aknīstē, kadastra 

Nr.5605 001 0442) 

 

14292 

 

SIA “Aknīstes 
pakalpojumi” 

Tiek 
izmantots 

10 m 

 

Nav 
nepieciešama 

 

90 m pie 
ūdens 

patēriņa 30 
m3/dnn. Un 
315 m pie 

ūdens 
patēriņa 337 

m3/dnn.    
(3,9 l/sek.) 

P800197 (Kalna ielā 2, 
Aknīstē, kadastra Nr.  

5605 001 0346 

 

13016 

 

SIA “Aknīstes 
pakalpojumi” 

Tiek 
izmantots 

30 - 50 m 

 

30 m pie 
ūdens 

patēriņa 20 
m3/dnn.  

Vertikālās 
filtrācijas 

laiks dnn. 40. 

140 m pie 
ūdens 

patēriņa 
345,6 

m3/dnn. 
(4l/sek.) 

vertikālās 
filtrācijas 

laiks dnn. 25 

245 m pie 
ūdens 

patēriņa 20 
m3/dnn. 

1020 m  pie 
ūdens 

patēriņa 
345,6 

m3/dnn. 
(4l/sek.) 

 

P800216, Artēziskā 
aka Nr.1  (Gārsenes 

ciemā, Gārsenes 
pagastā, kadastra Nr.       

5662 003 0210) 

 

13049 SIA “Aknīstes 
pakalpojumi” 

Tiek 
izmantots 

30 - 50 m 

 

Nav 
nepieciešama 

840 m pie 
ūdens 

patēriņa       
4 l/sek. 

390 m pie 
ūdens 

patēriņa 
29195 

m3/gadā 

 
1 SIA “Aknīstes Pakalpojumi” informācija (Ūdens ņemšanas vietu (ūdensapgādes urbumu) tehniskās pases 



Ūdensapgādes 
urbuma identifikācijas 

nr. (atrašanās vieta, 
kadastra nr.) 

LVĢMC 
DB nr. 

Īpašnieks/ 
lietotājs 

Urbuma 
stāvoklis 

Stingrā 
režīma 

aizsargjosla 
(rādiuss) 

Bakteriolo-
ģiskā 

aizsargjosla 
(rādiuss) 

Ķīmiskā 
aizsargjosla 

(rādiuss) 

P800697, Artēziskā 
aka Nr.2  (Gārsenes 

ciemā, Gārsenes 
pagastā, kad.nr. 5662 

003 0210) 

14523 SIA “Aknīstes 
pakalpojumi” 

Rezervē 10 m Nav 
nepieciešama 

263 m pie 
urbuma 

debita 70 
m3/ dnn. 

P800204, Urbums Nr.1  
(Asares ciemā, Asares 
pagastā, kadastra nr. 

5644 004 0009) 

 

13369 SIA “Aknīstes 
pakalpojumi” 

Tiek 
izmantots 

10 m Nav 
nepieciešama 

130 m, jo 
vertikālās 
filtrācijas 

laiks ir 588 
dnn, līdz 

Gaujas ūdens 
horizonta 

ekspluatēja-
mam 

intervālam 

P800207, Urbums 
Nr.2, rezervē (Asares 

ciemā, Asares pagastā, 
kadastra nr. 5644 004 

0009) 

13370 

 

SIA “Aknīstes 
pakalpojumi” 

Rezervē 10 m Nav 
nepieciešama 

218 m pie 
ūdens 

patēriņa 60,5 
m3/dnn.         

( 0,7 l/sek.). 
260 m pie 

ūdens 
patēriņa 86,4 

m3/dnn.      
(1 l/sek.) 

P800205, Urbums nr.1 
(Ancenes ciemā, 
Asares pagastā, 

kadastra nr.5644 005 
0334) 

 

13368 SIA “Aknīstes 
pakalpojumi” 

Tiek 
izmantots 

10 m Nav 
nepieciešama 

160 m, jo 
vertikālās 
filtrācijas 

laiks ir       
421 dnn. Līdz 
Gaujas ūdens 

horizonta 
ekspluatēja-

majam 
intervālam 

P8002046, Urbums 
nr.2, rezervē (Ancenes 
ciemā, Asares pagastā, 
kadastra nr. 5644 005 

0334) 

 

7401 SIA “Aknīstes 
pakalpojumi” 

Rezervē 10 m Nav 
nepieciešama 

135 m pie 
ūdens 

patēriņa   
24,2 m3/dnn. 
(0,28 l/sek.) 

un 368 m pie 
ūdens 

patēriņa 



Ūdensapgādes 
urbuma identifikācijas 

nr. (atrašanās vieta, 
kadastra nr.) 

LVĢMC 
DB nr. 

Īpašnieks/ 
lietotājs 

Urbuma 
stāvoklis 

Stingrā 
režīma 

aizsargjosla 
(rādiuss) 

Bakteriolo-
ģiskā 

aizsargjosla 
(rādiuss) 

Ķīmiskā 
aizsargjosla 

(rādiuss) 

172,8 
m3/dnn.      
(2 l/sek.) 

Atradne “Kraujas” 
(Gārsenes pagastā, 

VSIA “Aknīstes 
psihoneiroloģiskās 
slimnīca” teritorijā 

13902; 
13901 

 

 Tiek 
izmantots 

10 - 30 m 2,5 ha 177 ha 

 



9. PIELIKUMS. VALSTS AIZSARGĀJAMIE KULTŪRAS PIEMINEKĻI UN TO AIZSARDZĪBAS ZONAS 
 

Nr. 
p. k. 

Aizsardz. 
Nr. 

Vērtības 
grupa/ 

Pieminekļu 
veids 

Pieminekļa 
nosaukums 

Pieminekļa atrašanās vieta. 
 Pieminekļa datējums. 
Kadastra apzīmējums 

Aizsargjosla, m/ 
individuālā 
aizsardzības 

zona 

1.  8898 
Valsts 
nozīmes 
Arhitektūra 

Asares luterāņu 
baznīca 

Aknīstes novads, Asares pagasts, 
Asare;  "Betānija". 
Datējums 1820.-1823. 
5644 004 0270 001 

Individuālā 
aizsardzības 

zona 

2.  6109 
Valsts 
nozīmes 
Arhitektūra 

Skola, tag. 
"Baltkalnu" 
dzīvojamā ēka 

Aknīstes novads, Asares pagasts;  
Baltkalnos. 
Datējums 19.gs.2.p. 
5644 006 0005 001 

Individuālā 
aizsardzības 

zona 

3.  3388 
Valsts 
nozīmes 
Māksla 

Krāsns 

Aknīstes novads, Gārsenes 
pagasts;  Gārsene, Gārsenes 
muižā. 
Datējums 19.gs. 
5662 003 0038 001 

Individuālā 
aizsardzības 

zona tiek 
noteikta pa ēkas 

perimetru 

4.  3387 
Valsts 
nozīmes 
Māksla 

Vitrāžas (2) 

Aknīstes novads, Gārsenes 
pagasts;  Gārsene, Gārsenes 
luterāņu baznīcā. 
Datējums 1904. 
5662 003 0172 001 

Individuālā 
aizsardzības 

zona tiek 
noteikta pa ēkas 

perimetru 

5.  3385 
Valsts 
nozīmes 
Māksla 

Ērģeles 

Aknīstes novads, Gārsenes 
pagasts;  Gārsene, Gārsenes 
luterāņu baznīcā. 
Datējums 1906. 
5662 003 0172 001 

Individuālā 
aizsardzības 

zona tiek 
noteikta pa ēkas 

perimetru 

6.  3380 
Valsts 
nozīmes 
Māksla 

Vitrāža "Kristus 
dzimšana" 

Aknīstes novads, Asares pagasts, 
Asare;  Asares luterāņu baznīcā 
Datējums 1909. 
- 

0 

7.  3379 
Valsts 
nozīmes 
Māksla 

Vitrāža "Kristus 
debesbraukšana" 

Aknīstes novads, Asares pagasts, 
Asare;  Asares luterāņu baznīcā 
Datējums 1909. 
- 

0 

8.  3375 
Valsts 
nozīmes 
Māksla 

Kancele 

Aknīstes novads, Asares pagasts, 
Asare;  Asares luterāņu baznīcā 
Datējums 18.gs.Ic. 
- 

0 

9.  3374 
Valsts 
nozīmes 
Māksla 

Interjera 
dekoratīvā 
apdare 

Aknīstes novads, Asares pagasts, 
Asare;  Asares luterāņu baznīcā 
Datējums 19.gs.20.g. 
- 

0 

10.  3373 
Valsts 
nozīmes 
Māksla 

Durvju komplekts 

Aknīstes novads, Asares pagasts, 
Asare;  Asares luterāņu baznīcā 
Datējums 19.gs.20.g. 
- 

0 



Nr. 
p. k. 

Aizsardz. 
Nr. 

Vērtības 
grupa/ 

Pieminekļu 
veids 

Pieminekļa 
nosaukums 

Pieminekļa atrašanās vieta. 
 Pieminekļa datējums. 
Kadastra apzīmējums 

Aizsargjosla, m/ 
individuālā 
aizsardzības 

zona 

11.  3370 
Valsts 
nozīmes 
Māksla 

Altāra barjera 

Aknīstes novads, Asares pagasts, 
Asare;  Asares luterāņu baznīcā 
Datējums 18.gs.Ic. 
- 

0 

12.  903 
Valsts 
nozīmes 
Arheoloģija 

Krastu apmetne 

Aknīstes novads, Gārsenes 
pagasts;  pie Krastiem. 
Datējums nav. 
5662 001 0076 

Individuālā 
aizsardzības 

zona 

13.  902 
Vietējās 
nozīmes 
Arheoloģija 

Rancānu senkapi 

Aknīstes novads, Gārsenes 
pagasts;  pie bij. Rancāniem. 
Datējums nav. 
5662 003 0228 

500 m 

14.  901 
Vietējās 
nozīmes 
Arheoloģija 

Kurmišku 
pilskalns 

Aknīstes novads, Gārsenes 
pagasts;  pie bij. Kurmiškiem, 
Lāčupītes krastā. 
Datējums nav. 
5662 003 0206 

500 m 

15.  884 
Vietējās 
nozīmes 
Arheoloģija 

Krastiņu 
Karātavu kalns - 
soda vieta, 
viduslaiku 
kapsēta un 
viduslaiku 
nocietinājums 

Aknīstes novads, Asares pagasts;  
pie Krastiņiem. 
Datējums nav. 
5644 004 0111 

500 m 

16.  883 
Vietējās 
nozīmes 
Arheoloģija 

Ulasu Airīšu 
senkapi ar 
krustakmeni 

Aknīstes novads, Aknīstes 
pagasts;  Ulasos pie Airītēm. 
Datējums nav. 
5625 006 0025; 5625 006 0075 

500 m 

17.  882 
Valsts 
nozīmes 
Arheoloģija 

Susējas (Aknīstes) 
pilskalns 

Aknīstes novads, Aknīstes 
pagasts;  pie Susējas upes 
Aknīstes ZR nomalē pie Līvānu 
ielas un Saltupes satekas. 
Datējums nav. 
5605 001 0574 

Individuālā 
aizsardzības 

zona 

18.  881 
Vietējās 
nozīmes 
Arheoloģija 

Stūraģeidānu 
senkapi 

Aknīstes novads, Aknīstes 
pagasts;  pie Stūraģeidāniem. 
Datējums nav. 
5625 002 0126 

Individuālā 
aizsardzības 

zona 

19.  880 
Vietējās 
nozīmes 
Arheoloģija 

Saltupju 
Svētavots - kulta 
vieta 

Aknīstes novads, Aknīstes 
pagasts;  pie Mīkļiem, Susejas 
upes kreisajā krastā. 
Datējums nav. 
5605 001 0564; 5625 004 0219; 
5625 004 0045 

Individuālā 
aizsardzības 

zona 

20.  879 
Vietējās 
nozīmes 
Arheoloģija 

Kaparnieku 
senkapi 

Aknīstes novads, Aknīstes 
pagasts;  pie Kaparniekiem. 
Datējums nav. 

500 m 



Nr. 
p. k. 

Aizsardz. 
Nr. 

Vērtības 
grupa/ 

Pieminekļu 
veids 

Pieminekļa 
nosaukums 

Pieminekļa atrašanās vieta. 
 Pieminekļa datējums. 
Kadastra apzīmējums 

Aizsargjosla, m/ 
individuālā 
aizsardzības 

zona 

5625 001 0058 

21.  878 
Vietējās 
nozīmes 
Arheoloģija 

Rācenāju 
senkapi 

Aknīstes novads, Aknīstes 
pagasts;  pie bij. Rācenājiem. 
Datējums nav. 
5625 002 0034 

500 m 

22.  25 
Valsts 
nozīmes 
Vēsture 

Tēlnieka 
J.Mikena 
dzimtās mājas 

Aknīstes novads, Aknīstes 
pagasts;  Skardupītēs. 
Datējums nav. 
5625 004 0211 001 

Individuālā 
aizsardzības 

zona 

 



10. PIELIKUMS. CENTRALIZĒTĀS NOTEKŪDEŅU ATTĪRĪŠANAS IETAISES (NAI) UN TO AIZSARGJOSLAS1 

Nosaukums, jauda, 
identifikācijas Nr. 

Adrese Kadastra nr. NAI tips, aizsargjosla (m) 

Aknīstes pilsētas NAI 
BIO-M-100, 100 

m3/dnn.; 

Nr. A800351 

Saltupes iela 9A, 
Aknīste, Aknīstes 

novads 

 

5605 001 1107  

 

Atklāts notekūdeņu 
apstrādes tilpne un slēgta 

dūņu apstrāde, 100 m 

Aknīstes pilsētas NAI 
BIO-M-45, 45 m3/dnn.; 

Nr. A800358 

Dzirnavu ielā 21A, 
Aknīste, Aknīstes 

novads 

 

5605 001 0153 Atklāts notekūdeņu 
apstrādes tilpne un slēgta 

dūņu apstrāde, 100 m 

Gārsenes ciema NAI 
BIO-100, 100 m3/dnn.; 

Nr. A800052 

“Akācijas”, Gārsenes 
pagasts, Aknīstes 

novads 

 

5662 003 0342 

 

Atklāts notekūdeņu 
apstrādes tilpne un slēgta 

dūņu apstrāde, 100 m 

Asares ciema NAI ASD 
PC, 20 m3/dnn.; 

Nr. A800045 

Asare, Asares pagasts, 
Aknīstes novads 

 

5644 004 0012 Atklāts notekūdeņu 
apstrādes tilpne un slēgta 
dūņu apstrāde, 100 m 

Ancenes ciema NAI 
BIO-100, 100 m3/dnn.; 

Nr. A800046 

Ancene, Asares 
pagasts, Aknīstes 

novads 

 

5644 005 0252 Atklāts notekūdeņu 
apstrādes tilpne un slēgta 
dūņu apstrāde, 100 m 

Psihoneiroloģiskās 
slimnīcas NAI BIO -
100, 200 m3/dnn  

Kraujas, Gārsenes 
pagasts, Aknīstes 

novads 

5662 001 0057 Atklāts notekūdeņu 
apstrādes tilpne un atklāta 
dūņu apstrāde, 200 m 

 

 
1 SIA “Aknīstes Pakalpojumi” informācija (Ūdens ņemšanas vietu (ūdensapgādes urbumu) tehniskās pases) 



11. PIELIKUMS. VALSTS ĢEODĒZISKĀ TĪKLA PUNKTI1 

Punkta 

nosaukums 

Punkta 

identifikators 

Klase Teritoriālā adrese Koordinātes LKS92 TM 

x (m) y (m) 

Aknīste GP34130008 G2 Aknīste, Aknīstes novads 225766.983 607639.312 

Asare GP34110064 G2 Asares pagasts, Aknīstes novads 219892.776 618985.867 

20055 Gārsene GP34110055 Gr2 Gārsenes pagasts, Aknīstes 

novads 

218740.550 613090.600 

0140 GP34130004 N1 Aknīste, Aknīstes novads 225457 608515 

1386 GP34130005 N1 Aknīste, Aknīstes novads 225623 607820 

812b (812) GP34110095 N1 Aknīste, Aknīstes novads 224720 609499 

873 GP34130002 N1 Aknīste, Aknīstes novads 225220 608835 

0480 GP34110089 N1 Aknīstes pagasts, Aknīstes novads 223788 611473 

0659 GP34110077 N1 Aknīstes pagasts, Aknīstes novads 221718 613785 

1332c (1332) GP34130013 N1 Aknīstes pagasts, Aknīstes novads 226149 607010 

1518b (1518) GP34110084 N1 Aknīstes pagasts, Aknīstes novads 222949 612885 

1616 GP34130018 N1 Aknīstes pagasts, Aknīstes novads 226977 605655 

620 GP34130027 N1 Aknīstes pagasts, Aknīstes novads 228063 604750 

0756 GP34110066 N1 Gārsenes pagasts, Aknīstes 

novads 

220287 614222 

8716 GP34110096 N2 Aknīstes pagasts, Aknīstes novads 224872 615581 

8745 GP34130113 N2 Aknīstes pagasts, Aknīstes novads 226152 619240 

 

 
1 https://geodezija.lgia.gov.lv/, informācijas iegūšanas datums 10.08.2020. 



 

Nr. Objekts 
Stāvvietu skaits uz aprēķina vienību Tajā skaitā 

apmeklētāji, 
% 

Skaits Vienība 

1. Dzīvojamās mājas    

1.1. Viena dzīvokļa mājas 1 1 dzīvoklis - 

1.2. Divu vai vairāku dzīvokļu mājas 1-1,5 1 dzīvoklis 10 

2. Viesnīcu ēkas    

2.1. Viesnīcas, pansijas, sanatorijas un citas 
naktsmītnes 

1 2-6 gultas 75 

2.2. Dienesta viesnīcas 1 2-3 gultas 10 

2.3. Jauniešu naktsmītnes 1 10 gultas 75 

2.4. Restorāni, kafejnīcas un citas 
sabiedriskās ēdināšanas ēkas 

1 8-12 
sēdvietas 

75 

3. Biroju ēkas    

3.1. Biroju ēkas ar nelielu apmeklētāju 
skaitu 

1 30-40 m2 lietderīgas 
platības 

20 

3.2. Biroju ēkas ar lielu apmeklētāju skaitu 
(konsultācijas, ārstu prakses u.tml.) 

1 20-30 m2 lietderīgas 
platības 

75 

4. Vairumtirdzniecības un 
mazumtirdzniecības ēkas 

   

4.1. Veikali 1 (ne mazāk kā 
2 uz vienu 

veikalu) 

30-40 m2 tirdzniecības 
platības 

75 

4.2. Tirdzniecības ēkas ar nelielu 
apmeklētāju skaitu 

1 50 m2 tirdzniecības 
platības 

75 

4.3. Lielveikali (tirdzniecības centri) 1 10-20 m2 tirdzniecības 
platības 

90 

5. Ēkas plašizklaides pasākumiem    

5.1. Ēkas plašizklaides pasākumiem ar 
nelielu apmeklētāju skaitu  

3 100 m2 lietderīgas 
platības 

90 

5.2. Ēkas plašizklaides pasākumiem ar lielu 
apmeklētāju skaitu  

10 100 m2 lietderīgas 
platības 

90 

5.3. Spēļu zāles 1 (ne mazāk kā 
3) 

20 m2 zāles 
platības 

- 

6. Kulta ēkas 1 20-30 sēdvietas 90 

7. Sporta ēkas, sporta un atpūtas būves    

7.1. Sporta laukumi bez apmeklētāju 
vietām 

1 250 m2 - 

7.2. Sporta laukumi ar apmeklētāju vietām 1 papildus 1 250 m2 
10-15 apmeklētāju 

- 

7.3. Sporta zāļu ēkas bez apmeklētāju 
vietām 

1 50 m2 - 

7.4. Sporta zāļu ēkas ar apmeklētāju vietām 1 papildus 1 50 m2 
10-15 apmeklētāju 

- 

7.5. Baseini un peldētavas brīvā dabā 1 200-300 m2 teritorijas 
platības 

- 

7.6. Slēgti baseini bez apmeklētājiem 1 5-10 ģērbtuves - 

7.7. Slēgti baseini ar apmeklētājiem 1 papildus 1 5-10 ģērbtuves 
10-15 apmeklētāju 

- 

12.pielikums 

1.tabula. Raksturlielumi minimālo autostāvvietu skaita noteikšanai 



Nr. Objekts 
Stāvvietu skaits uz aprēķina vienību Tajā skaitā 

apmeklētāji, 
% 

Skaits Vienība 

7.8. Tenisa laukumi bez apmeklētājiem 4 laukums - 

7.9. Tenisa laukumi ar apmeklētājiem 4 papildus 1 laukums 
10-15 

apmeklētāju 

- 

7.10. Minigolfa laukumi 6 minigolfa 
iekārta 

- 

7.11. Ķegļu zāles, boulings 4 Katram - 

7.12. Laivu mājas un novietnes 1 2-5 laivas - 

8. Ārstniecības vai veselības aprūpes, 
sociālās aprūpes iestādes 

   

8.1. Reģionālas nozīmes veselības 
aizsardzības iestādes, privātklīnikas 

1 3-4 gultas 60 

8.2. Vietējas nozīmes medicīnas iestādes 1 4-6 gultas 60 

8.3. Sociālās aprūpes iestādes 1 6-10 gultas 75 

9. Skolas, universitātes un zinātniskajai 
pētniecībai paredzētās ēkas 

   

9.1. Pirmsskolas izglītības iestādes 1 (ne mazāk kā 
2) 

10-20 gultas 75 

9.2. Pamatskolas 1 30 skolēni - 

9.3. Citas vispārizglītojošās skolas, 
profesionālās skolas 

1 papildus 25 skolēni, 
5-10 skolēni virs 18 

gadu 
vecuma 

- 

9.4. Augstskolas un zinātniskajai 
pētniecībai paredzētās ēkas 

0.8 100 m2 
lietderīgas 

platības 

- 

10. Rūpnieciskās ražošanas ēkas un 
noliktavas 

   

10.1. Amatniecības un rūpniecības 
uzņēmumi 

1 50-100 m2  
lietderīgās 
platības vai 

uz 3 
darbiniekiem

1  

10-30 

10.2. Noliktavas, noliktavu laukumi, izstāžu 
un tirdzniecības laukumi 

1 80-70 m2  
lietderīgās 
platības vai 

uz 3 
darbiniekiem 

- 

10.3. Auto darbnīcas 6 apkopes vai 
remonta 
stends 

- 

10.4. Degvielas uzpildes stacijas ar apkopi 10 apkopes 
vieta 

- 

10.5. Automātiskās auto mazgātavas 5 mazgāšanas 
iekārta 

- 

 
1 pieprasījums pēc stāvvietām parasti jārēķina pēc lietderīgās platības; ja iznākums salīdzinājumā ar faktisko 
pieprasījumu ir acīmredzami nepareizs, par pamatu jāņem darbinieku skaits 



Nr. Objekts 
Stāvvietu skaits uz aprēķina vienību Tajā skaitā 

apmeklētāji, 
% 

Skaits Vienība 

10.6. Auto mazgātavas ar pašapkalpošanos 3 mazgāšanas 
vieta 

- 

11. Dažādi    

11.1. Publiskas labiekārtotas krastmalas, 
peldvietas 

5 100 m2 krasta 
līnijas 

- 

11.2. Kapsētas 1 (ne mazāk kā 
10) 

2000 m2 
teritorijas 
platības 

- 
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