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Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr.29
„Detālplānojums teritorijai, kas ietver zemesgabalus „Senči” un „Mazcuntes” 

Kandavas pagastā, Kandavas novadā”

Izdoti  saskaņā  ar  likuma  „Par  
pašvaldībām”  21.panta  pirmās 
daļas 3.punktu, 43.panta pirmās 
daļas  1.punktu  un  Teritorijas  
plānošanas  likuma  5.panta 
pirmās  daļas  ceturto  punktu,  
Ministru  kabineta  06.10.2009.  
noteikumu  Nr.1148  „Vietējās  
pašvaldības  teritorijas  
plānošanas  noteikumi” 
78.,79.punktu

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 

1.nodaļa Vispārīgie jautājumi 

1.1. Šie teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi darbojas detālplānojumā ietvertajā 
teritorijā: nekustamajos īpašumos „Senči” (kadastra apzīmējums 9062 006 0019) un 
„Mazcuntes” (kadastra apzīmējums 9062 006 0056), Kandavas pagastā, Kandavas 
novadā.

1.2. Šie teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi detalizē un papildina Kandavas 
novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus.

1.3. Šie teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc 
Kandavas novada domes lēmuma par detālplānojuma  apstiprināšanu publicēšanas 
laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

2. nodaļa Teritoriju plānotā ( atļautā) izmantošana ( zonējums)

2.1.  Šie apbūves noteikumi ir detālplānojuma sastāvdaļa  un skatāmi kopā ar grafisko 
materiālu.

2.2. Teritorijas atļautās izmantošanas robežas ir jaunveidojamā zemes gabala robežas.

N.p.k. Teritorijas nosaukums Krāsa Apzīmējums

1. Lauksaimniecībā izmantojamās teritorijas Dzeltena LS



3. nodaļa Atsevišķu izbūves teritoriju izmantošanas noteikumi

3.1. Lauksaimniecībā izmantojamās teritorijas

3.1.1. DEFINĪCIJA.  Lauksaimniecībā  izmantojamās  teritorijas  (Detālplānojumā 
atzīmētas  dzeltenā  krāsā)  nozīmē  teritorijas,  kur  galvenais  zemes  un  būvju 
izmantošanas veids ir augkopība, dārzeņkopība, dārzkopība, lopkopība, biškopība, 
zivsaimniecība (dīķsaimniecība) un ar to saistītie pakalpojumi, un, ja to pamato ar 
detālplānojumu, – mazumtirdzniecības un pakalpojumu objekts, degvielas uzpildes 
stacija, privāts mājas bērnudārzs, saimniecības ēka, būve mājlopiem, dzīvoklis kā 
palīgizmantošana, atklāta uzglabāšana, sporta būve kā palīgizmantošana.

3.1.2. Plānotā zemes gabala atļautā izmantošana:
- lauksaimnieciska izmantošana;
- viensēta (zemnieka sēta);
- pansija;
- viesu māja;
- sporta un atpūtas objekts;
- mazumtirdzniecības un pakalpojumu objekts;
- degvielas uzpildes stacija;
- privāts mājas bērnudārzs;
- saimniecības ēka;
- būve mājlopiem;
- inženiertehniskās apgādes tīkli un to objekti;
- dzīvoklis kā palīgizmantošana;
- atklāta uzglabāšana;
- sporta būve kā palīgizmantošana.

3.1.3. Plānotā zemes gabala apbūves noteikumi

Nr.
p.
k.

Plānotais zemes 
gabala nosaukums

Plānotā 
zemes 
gabala 
platība 

(ha)

Maksimālā 
zemes 
gabala 

apbūves 
intensitāte

Maksi 
mālais 

apbūves 
blīvums

Maksi
mālais 
stāvu 
skaits

Minimālā 
brīvā 
(zaļā) 

teritorija

Apgrūtinājumi

1. „Mazcuntes” 2,77 90% 30% 3 20% 12030301 – aizsargjoslas teritorija gar 
valsts galveno autoceļu  - 1,15 ha;
12030302 – aizsargjoslas teritorija gar 
valsts reģionālo autoceļu  - 0,71 ha;
120401 – aizsargjoslas teritorija gar 
pazemes elektronisko sakaru tīklu 
līnijām un kabeļu kanalizāciju – 0,15 
ha;
110701 – aizsargjoslas teritorija ūdens 
akvatorijā augšpus un lejpus aizsprosta 
hidrotehniskās būves - 0,65 ha;
150301 -  ceļa servitūta teritorija – 
0,18 ha;
12050101 – aizsargjoslas teritorija gar 
elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus 
pilsētām un ciemiem līdz 
20kilovoltiem - 0,08 ha;
12050101 – aizsargjoslas teritorija gar 
elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus 
pilsētām un ciemiem līdz 
20kilovoltiem - 0,05 ha.
Plānotie apgrūtinājumi, kas 
nosakāmi pēc objektu izbūves 
atbilstoši izpildshēmām:
160607 – aizsargjoslas teritorija ap 
slēgta tipa filtrācijas lauku, kurā ietek 
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attīrīts ūdens no slēgta tipa 
bioloģiskajām attīrīšanas ietaisēm;
110907 – stingra režīma aizsargjoslas 
teritorija ap pazemes ūdens ņemšanas 
vietu;
110909 – ķīmiskās aizsargjoslas 
teritorija ap pazemes ūdens ņemšanas 
vietu - 2,77 ha; 
120502 – aizsargjoslas teritorija gar 
elektrisko tīklu kabeļu līniju;
12010101 – aizsargjoslas teritorija gar 
ūdensvadu;
120103 – aizsargjoslas teritorija gar 
pašteces kanalizācijas vadu.

3.1.4. Citi noteikumi

3.1.4.1. Būvlaide. Gar valsts autoceļiem A10 un P130 –  15 metri  no autoceļa zemes 
nodalījuma joslas, gar servitūta ceļu – 10 metri no ceļa ass līnijas.

3.1.4.2. Plānotās apbūves un autostāvlaukumu izvietojums uzskatāms kā ieteikums, kas 
var tikt koriģēts izstrādājot būvprojektu konkrētai būvniecības iecerei.

3.1.4.3. Transformējamās  lauksaimniecības  zemes  nogabalos  ietverama  apbūvējamā 
teritorija,  ieskaitot  pazemes  būves,  piebraucamos  ceļus,  autostāvvietas  un 
labiekārtojumu, bet ne vairāk kā 80% no zemes gabala kopplatības.

3.1.4.4. Servitūta ceļa platums -  7,5 metri.
3.1.4.5. Servitūta  ceļa  risinājums   un  transporta  iekšējās  kustības  organizācija  DUS 

laukumā  precizējama  tehniskā  projekta  1.kārtas  stadijā.  Servitūta  ceļš 
izbūvējams tehniskā projekta 1.kārtā.

3.1.4.6. Degvielas  uzpildes stacijas uzpildes  iekārtām jābūt norobežotām no servitūta 
ceļa.

3.1.4.7. Izbūvējamie piebraucamie ceļi, ietves, laukumi, autostāvvietas nodrošināmi ar 
normatīviem atbilstošu apgaismojumu.

3.1.4.8. Ietves  iesedzamas  ar  grants  segumu,  bruģakmeni  vai  asfaltbetona  segumu. 
Brauktuves,  laukumi  un  nobrauktuves  iesedzamas  ar  grants  segumu, 
bruģakmeni vai asfaltbetona segumu. 

3.1.4.9. Izbūvējot  piebraucamos  ceļus,  ietves,  laukumus,  autostāvvietas,  jānodrošina 
vides pieejamība cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

3.1.4.10. Autostāvvietas izvietojamas ne tuvāk kā 25 metrus no valsts galvenās nozīmes 
autoceļa A10 brauktuves ārējās malas. 

3.1.4.11. Stāvvietas projektējamas atbilstoši LVS-190 prasībām. 
3.1.4.12. Katrā  konkrētā  zemesgabalā  paredzama  teritorijas  apzaļumošana  un 

labiekārtošana, kā arī vieta atkritumu konteineru izvietošanai.
3.1.4.13. Degvielas  uzpildes  stacijas  tehniskajā  projektā  iekļaujama  sadaļa  par 

meliorācijas  sistēmas  pārkārtošanu,  saglabājot  esošās  meliorācijas  sistēmas, 
pārkārtojot  drenāžas  tīklu  atbilstoši  hidromelioratīvajā  būvniecībā  sertificēta 
projektētāja slēdzienam par drenāžas sistēmas rekonstrukciju.

4. nodaļa Aizsargjoslas

4.1. Projektētajai  zemes  vienībai  “Mazcuntes”,  Kandavas  pagastā,  Kandavas  novadā, 
aizsargjoslas  noteiktas  atbilstoši  Aizsargjoslu  likumam  un  spēkā  esošajiem 
normatīvajiem aktiem. 

4.2.  Vides un dabas resursu aizsargjoslas:
4.2.1. Aizsargjoslas ap ūdens ņemšanas vietām:
4.2.1.1.Ap projektēto pazemes ūdens ņemšanas vietu – artēzisko urbumu stingra režīma 

aizsargjosla – 10 metri, un ķīmiskā aizsargjosla – 271 m. 
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4.2.1.2.Pēc ūdensapgādes urbuma ierīkošanas aizsargjoslu parametri precizējami un 
apstiprināmi Valsts SIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”.

4.3. Ekspluatācijas aizsargjoslas:
4.3.1. Aizsargjoslas  gar valsts autoceļiem  – gar  valsts  galveno autoceļu  A10 „Rīga-

Ventspils”  –  100 m  no  autoceļa  ass  līnijas,  gar  valsts  reģionālo  autoceļu  P130 
„Līgas-Kandava-Veģi” – 60 m no autoceļa ass līnijas.

4.3.2. Aizsargjoslas gar elektronisko sakaru tīkliem:
4.2.2.1.gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līnijām un kabeļu kanalizāciju - zemes gabals 

un gaisa telpa elektronisko sakaru tīkla līnijas katrā pusē  1 metra attālumā no 
elektronisko  sakaru  tīkla  līnijas  ass  vai  kabeļu  kanalizācijas  caurules  ārējās 
malas;

4.2.2.2.gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līnijām vai kabeļu kanalizāciju, ja tā atrodas 
ceļa  zemes  nodalījuma joslā  un tuvāk par  1 metru  no ceļa  zemes  nodalījuma 
joslas  malas,  — šajā  elektronisko  sakaru  tīkla  līnijas  vai  kabeļu  kanalizācijas 
pusē aizsargjoslu nosaka līdz ceļa zemes nodalījuma joslas robežai;

4.2.2.3.gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līnijām vai kabeļu kanalizāciju, ja tā atrodas 
ceļa, ielas vai piebrauktuves (arī inženierkomunikāciju koridoru) sarkano līniju 
robežās un tuvāk par 1 metru no sarkanās līnijas, — šajā elektronisko sakaru tīkla 
līnijas  vai  kabeļu  kanalizācijas  pusē  aizsargjoslu  nosaka  līdz  ceļa,  ielas  vai 
piebrauktuves (arī inženierkomunikāciju koridoru) sarkanajai līnijai;

4.2.2.4.gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līnijām vai kabeļu kanalizāciju, ja tā atrodas 
tuvāk par 1 metru no ēkas vai būves, — šajā elektronisko sakaru tīkla līnijas vai 
kabeļu kanalizācijas pusē aizsargjoslu nosaka līdz ēkas vai būves pamatiem;

4.2.2.5.gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līnijām vai kabeļu kanalizāciju, ja tā atrodas 
ceļa, ielas vai piebrauktuves (arī inženierkomunikāciju koridoru) sarkanās līnijas 
robežās un tuvāk par  1 metru gan no sarkanās līnijas,  gan no ēkas vai būves 
pamatiem, — šajā elektronisko sakaru tīkla līnijas vai kabeļu kanalizācijas pusē 
aizsargjoslu nosaka līdz sarkanajai līnijai vai ēkas vai būves pamatiem (atkarībā 
no tā, kas atrodas tuvāk);

4.2.2.6.gar elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līnijām – zemes gabals un gaisa telpa, ko 
norobežo nosacītas vertikālas virsmas elektronisko sakaru tīkla līnijas katrā pusē 
– 2,5 metru attālumā no elektronisko sakaru tīkla līnijas ass;

4.2.2.7.ap ārējiem virszemes un pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju neapkalpojamiem 
pastiprināšanas un reģenerācijas punktiem, ārējiem kabeļu sadales skapjiem un 
kastēm  ar  ieraktu  pamatni  vai  uzstādītiem  uz  atsevišķas  pamatnes,  kabeļu 
kanalizācijas akām un optisko kabeļu uzmavām gruntī – zemes gabals un gaisa 
telpa, ko norobežo nosacīta vertikāla virsma 1 metru attālumā no pastiprināšanas 
punkta, kabeļu sadales skapja vai kastes, kabeļu kanalizācijas akas un optisko 
kabeļu uzmavas ārējās malas.

4.3.3. Aizsargjoslas gar elektriskajiem tīkliem:
4.3.3.1. gar elektrisko tīklu gaisvadu līnijām ārpus pilsētām un ciemiem, kā arī pilsētu 

lauku teritorijās, ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem – 6,5 metru attālumā 
no līnijas ass;

4.3.3.2. gar elektrisko tīklu kabeļu līnijām – zemes gabals un gaisa telpa, ko norobežo 
nosacītas vertikālas virsmas kabeļu līnijas katrā pusē 1 metra attālumā no kabeļu 
līnijas ass. Ja kabelis atrodas tuvāk par 1 metru no ēkas vai būves, tad šajā kabeļa 
pusē aizsargjoslu nosaka tikai līdz ēkas vai būves pamatiem;

4.3.3.3. ap  elektrisko  tīklu  sadales  iekārtām,  fīderu  punktiem  un  transformatoru 
apakšstacijām –  zemes  gabals  un  gaisa  telpa,  ko  norobežo  nosacīta  vertikāla 
virsma  1 metra attālumā ārpus šo iekārtu nožogojuma vai to vistālāk izvirzīto 
daļu projekcijas uz zemes vai citas virsmas.

4.3.4. Aizsargjoslas gar ūdensvadu un kanalizācijas tīkliem:
4.3.4.1. gar  ūdensvadiem  un  kanalizācijas  spiedvadiem,  ja  tie  atrodas  līdz  2  metru 

dziļumam, – 3 metri katrā pusē no cauruļvada ārējās malas;
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4.3.4.2. gar  ūdensvadiem  un  kanalizācijas  spiedvadiem,  ja  tie  atrodas  dziļāk  par  2 
metriem, – 5 metri katrā pusē no cauruļvada ārējās malas;

4.3.4.3. gar  pašteces  kanalizācijas  vadiem –  3  metri  katrā  pusē  no  cauruļvada  ārējās 
malas;

4.4.  Sanitārās aizsargjoslas:
4.4.1. ap  slēgta  tipa  filtrācijas  laukiem,  kuros  tiek  attīrīts  ūdens  no  slēgta  tipa 

bioloģiskajām attīrīšanas ietaisēm – 2 metri.

4.5.  Drošības aizsargjoslas: 
4.5.1. Aizsargjoslas gar aizsprostiem – 200 m no aizsprosta hidrotehnisko būvju vistālāk 

akvatorijā izvirzītajām virszemes, pazemes, virsūdens un zemūdens daļām.
4.6. Plānoto inženierkomunikāciju aizsargjoslu teritorijas un to platības precizējamas 

pēc trašu izbūves atbilstoši izpildshēmām.

Kandavas novada domes priekšsēdētājs  ( personiskais paraksts)   R.Bārenis
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