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1. nodaļa PRIEKŠVĀRDS

1.1. Iršu pagasta (turpmāk tekstā pagasta) teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi ir
Iršu pagasta teritorijas plānojuma 2007.-2019. gadiem sastāvdaļa un izdoti kā Iršu
pagasta padomes (turpmāk degtā padomes) saistošie noteikumi. Iršu pagasta teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi ietver prasības zemes vienībām un to apbūvei, kā
arī katras teritorijas daļas (ar noteiktu atšķirīgu plānoto /atļauto/ izmantošanu)
labiekārtojumam (MKN Nr.883, 3.2. p.) un izmantošanai. Iršu pagasta
teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi sastāv no divām - daļām kopējiem un atsevišķu
teritoriju izmantošanas un apbūves noteikumiem.
1.2. Turpmāk tekstā Iršu pagasta padomes 26.11.2007. saistošo noteikumu Nr. 6 “Iršu
pagasta teritorijas plānojuma 2007.-2019.gadiem grafiskā daļa, teritorijas izmantošanas
un apbūves noteikumi” vietā lietoto saīsinājumus „Noteikumi” vai IPTIAN, kā arī atsevišķo
daļu saīsinājumus:
1.2.1. IPKTIAN - kopējie teritoriju izmantošanas un apbūves noteikumi III.daļa 1.sējums.
1.2.2. IPATIAN - atsevišķu teritoriju izmantošanas un apbūves noteikumi III.daļa
2.sējums.
1.3. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi ietver prasības būvniecības dalībnieku,
nekustamā īpašuma - zemes vienības vai ēku un būvju, īpašnieku vai lietotāju,
būvniecības procesa dalībnieku tiesības un pienākumus attiecībā uz zemes vienības un
ar to saistīto ēku un būvju izmantošanas iespējām un nosacījumus būvniecībai.
1.4. Noteikumi (būvnoteikumi) ir juridiski noformulētas prasības zemes vienībām un ar to
saistītām ēkām un būvēm, kas saskaņotas ar teritorijas plānojuma grafisko daļu, un ir
saistoši visiem zemes gabalu īpašniekiem vai lietotājiem un būvniecības procesa
dalībniekiem.
1.5. Prasības teritorijas plānotām /atļautām/ izmantošanām noteiktas gan apbūvētām gan
neapbūvētām teritorijām - dabas teritorijām, gan apdzīvotā vietā – Iršu ciemā, gan ārpus
apdzīvotas vietas - lauku apvidū tai skaitā viensētās.
1.6. “Noteikumi” sniedz arī priekšlikumus nekustamā īpašuma lietošanas mērķu (turpmāk
NĪLM) noteikšanai.
1.7. Gandrīz ikviens zemes izmantošanas veids pieļauj lielākas vai mazākas ēkas vai citas
būves atrašanos uz zemes vienības. Tādēļ zemes izmantošanas tiesības, galvenokārt, ir
būvtiesības, kas nosaka kādam mērķim, kur, kā un ko ir tiesības būvēt, tas ir, kādi šai
apbūvei ir noteikumi konkrētajā teritorijā.
1.8. Atsevišķu teritoriju izmantošanas noteikumi nosaka prasības atsevišķu plānoto (atļauto)
teritorijas izmantošanu zonējumu teritorijām, kas attēlotas grafiskajā daļā atšķirīgos
toņos vai citiem grafiskiem paņēmieniem gan apbūves teritorijām, gan dabas teritorijām,
kur apbūve nav pamatizmantošana, gan arī speciālās izmantošanas teritorijām un
aizsargjoslām.
1.9.

Teritorijas plānojums izstrādāts pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 43. pantu,
kas nosaka, ka pašvaldība ir tiesīga izdot saistošus noteikumus par pagasta teritorijas
apbūvi, paredzot administratīvo atbildību par to pārkāpšanu, ja tas nav paredzēts
normatīvos aktos.
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2. nodaļa LIETOŠANAS PAMĀCĪBA
2.1. Pirms “Noteikumu” lietošanas vēlams iepazīties ar konkrētā laika posmā spēkā esošo
Ministru kabineta 19.10.2004. noteikumu Nr. 883 “Vietējās pašvaldības teritorijas
plānošanas noteikumi” aktuālo redakciju un citiem, uz teritorijas plānošanu un būvniecību
attiecināmiem, normatīvajiem aktiem.
2.2. Raksturīgākie gadījumi “Noteikumu” vai IPTIAN lietošanā ir šādi:
2.2.1. persona vēlas noskaidrot, kādiem nolūkiem drīkst izmantot zemi un būvēt,
pārbūvēt, ierīkot vai izmantot ēkas un būves uz tās;
2.2.2. potenciālais būvētājs kādai noteiktai izmantošanai vēlas atrast nekustamo
īpašumu – zemes vienību, ēku vai būvi;
2.2.3. nepieciešams precizēt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi;
2.2.4. nepieciešams uzzināt plānoto (atļauto) izmantošanu īpašuma novērtēšanai.
2.3. “Noteikumu” prasības attiecas uz jebkuru zemes vienību vai būvi, lai kādā plānotā
(atļautā) teritorijas izmantošanā tas atrastos visā pagasta teritorijā.
2.4. Nolūki un veidi, kādos pagastā atļauts izmantot zemi un būvēt, pārbūvēt, ierīkot vai
izmantot ēkas un citas būves attiecīgajā plānotās (atļautās) izmantošanas teritorijā, ir
noteikti teritorijas plānojuma III.daļas. 2. sējumā „Atsevišķu teritoriju izmantošanas un
apbūves noteikumi” un III.daļas 3.sējumā „Grafiskā daļa” uz teritorijas plānojuma kartes
“Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana” mērogā 1:10000.
2.5. Tematiskās kartes sniedz apkopotu informāciju par kādu no teritorijas plānojumā
apskatāmiem jautājumiem: parāda ciemu robežas, detālplānojamās teritorijas, nacionālas
un reģionālas nozīmes lauksaimniecības zemes, turpmākās izpētes teritorijas, valsts
aizsargājamos kultūras pieminekļus un tūrisma objektus, transporta infrastruktūru.
2.6. Noteikumi iedalīti:
nodaļās
piem. 6. nodaļa APBŪVES TERITORIJAS
apakšnodaļās piem. 6.1. Savrupmāju dzīvojamās apbūves teritorijas
sadaļās
piem. 6.1.1 Definīcija
punktos
piem. 6.1.1.1.
apakšpunktos
piem. 1) vai (i)
2.7. “Noteikumu” tekstā lietoti šādi saīsinājumi:
AL
Aizsargjoslu likums. LR likums, pieņemts 05.02.1997.
BL
Būvniecības likums, LR likums, pieņemts 10.08.1995.
TPL
Teritorijas plānošanas likums, LR likums, pieņemts 22.05.2002.
KPAL
Par kultūras pieminekļu aizsardzību, LR likums, pieņemts 12.02.1992.
ZL
Zvejniecības likums, LR likums, pieņemts 12.04.1995.
RL
Reklāmas likums, LR likums, pieņemts 20.12.1999.
PL
Par pašvaldībām, LR likums, pieņemts 19.05.1994.
KL
Krimināllikums, LR likums, pieņemts 17.06.1998.
CL
Civillikums
VBN
Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumi Nr.112 “Vispārīgie
būvnoteikumi”
LBN 201-96 Latvijas būvnormatīvs Ministru kabineta 1995.gada 31.oktobra
noteikumu Nr.318 „Noteikumi par būvnormatīvu LBN 201-96
„Ugunsdrošības normas””
LBN 202-01 Latvijas būvnormatīvs LBN 202-01, Ministru kabineta 14.08.2001.
noteikumi Nr.370 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-01
"Būvprojekta saturs un noformēšana"”;
LBN 405-01 Latvijas būvnormatīvs LBN 405-01, Ministru kabineta 2001.gada
16.oktobra noteikumi Nr.444 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN
405-01 "Būvju tehniskā apsekošana"”;
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LBN 006-01 Latvijas būvnormatīvs LBN 006-01, Ministru kabineta 2001. gada
27. marta noteikumi Nr.142 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN
006-01 “Būtiskās prasības būvēm””;
LBN 222-99 Latvijas būvnormatīvs LBN 222-99, Ministru kabineta 21.12.2004.
noteikumi Nr.1035 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 222-99
“Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves”
LBN 211-98 Latvijas būvnormatīvs LBN 211-98, Ministru kabineta 20.10.1998.
noteikumi Nr.409 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 211-98
"Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamie nami"”;
LBN 208-00 Latvijas būvnormatīvs LBN 208-00, Ministru kabineta 28.11.2000.
noteikumi Nr.411 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 208-00
"Publiskas ēkas un būves"”;
LBN 242-02 Latvijas būvnormatīvs LBN 242-02, Ministru kabineta 29.10.2002
noteikumi Nr. 485. “Par Latvijas būvnormatīvu LBN 242-02 “Gāzes
sadales un lietotāju ārējie tīkli”
MKN Nr. 415 Ministru kabineta 2003.gada 22.jūlija noteikumi Nr. 415 “Īpaši
aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas
noteikumi”;
MKN Nr.496 Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumi Nr.496 „Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība“;
MKN Nr.235 Ministru kabineta 2003. gada 29. aprīļa noteikumi Nr.235 „Dzeramā
ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un
kontroles kārtība”;
MKN Nr.82
Ministru
kabineta
2004.gada
17.februāra
noteikumi
Nr.82
„Ugunsdrošības noteikumi”;
MKN Nr.1069 Ministru kabineta 2004.gada 28.decembra noteikumi Nr. 1069
„Noteikumi par ārējo inženierkomunikāciju izvietojumu pilsētās, ciemos
un lauku teritorijās”;
MKN Nr. 598 Ministru kabineta 2004.gada 13.jūlija noteikumi Nr. 598 „Noteikumi par
akustiskā trokšņa normatīviem dzīvojamo un publisko ēku telpās”;
MKN Nr.384 Ministru kabineta 2002.gada 27.augusta noteikumi Nr.384 „Adresācijas
noteikumi”;
MKN Nr.142 Ministru kabineta 2006.gada 17.februāra noteikumiem Nr.142 „Noteikumi
par nacionālas nozīmes lauksaimniecības teritorijām”
MKN Nr.43 Ministru kabineta 2004.gada 20.janvāra. noteikumi Nr.43 ”Aizsargjoslu ap
ūdens ņemšanas vietām noteikšanas metodika”
MKN Nr.619 Ministru kabineta 2004.gada 20.jūlija noteikumi Nr.619 „Kārtība, kādā
lauksaimniecībā izmantojamo zemi transformē par lauksaimniecībā
neizmantojamu zemi un izsniedz zemes transformācijas atļaujas”
LAPK
Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss, LR likums, pieņemts
1984.gada 12.jūlijā.
KL
Krimināllikums, LR likums, pieņemts 17.06.1998.
ARP
Aizkraukles rajona plānojums
AS
akciju sabiedrība
EM
Ekonomikas ministrija
NĪLM
Nekustamā īpašuma lietošanas mērķi
LR
Latvijas Republika
MKN
LR Ministru Kabineta noteikumi
MK
Ministru Kabinets
VA LVĢMA
Valsts aģentūra „Latvijas vides ģeoloģijas un metroloģijas
aģentūra”
LAD LRLP ZŪRD
Lauku atbalsta dienesta Lielrīgas lauksaimniecības pārvaldes
Zemes un ūdens resursu daļa
RAPLM
Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija
VUGD
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests
VA
Valsts aģentūra
VAS
Valsts akciju sabiedrība
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CL
Civillikums
LVS
Latvijas Valsts standarts
LVC
Valsts akciju sabiedrība „Latvijas Valsts ceļi”
g.
gads
skat.
skaties
t. i.
tas ir
tālr.
tālrunis
pag.
pagasts
raj.
rajons
u.c.
un citi
m
metri
ha
hektāri
p.
punkts, pants
CD
datu nesējs, disks
eks.
eksemplāri
d.
daļa
2.8. Ja noskaidrojot pagasta “Noteikumu” prasības, ir radušās kādas neskaidrības vai
jautājumi, nepieciešams griezties Iršu pagasta padomē vai Aizkraukles rajona apvienotā
Būvvaldē, Aizkraukle, Lāčplēša ielā 1, tel. 2. stāvs, 21.kab.
Apmeklētāju pieņemšanas laiki: pirmdiena 800-1200, 1300-1700
Priekšsēdētājs-būvinspektors 5133905; Arhitekte 5133921; Sekretāre 5133905
2.9.“Noteikumos” papildus iekļauti un kursīvā (ar slīpu rakstu) izdalīti noteikumi, kas izriet no
likumu un citu likumdošanas aktu prasībām, un noteikumos sniedz tikai papildu
informāciju par augstākas kompetences noteiktām prasībām.
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3.nodaļa. ATSEVIŠĶU TERITORIJU APBŪVES NOSACĪJUMI

Apbūves teritorijas ir pašvaldības administratīvās teritorijas daļa, kurās īpašumu
zemes vienību (vai to daļas) un ar to saistīto būvju un ēku pamatizmantošana noteikta
virszemes un pazemes dzīvojamo, publisko, ražošanas un tehnisko būvju būvniecībai.

I.APBŪVES TERITORIJAS
I.1. DZĪVOJAMĀS APBŪVES TERITORIJAS:
I.1.1. Savrupmāju dzīvojamās apbūves teritorijas.
I.1.2. Jaukta publisko objektu un daudzdzīvokļu dzīvojamās apbūves teritorijas.

I.2. PUBLISKO OBJEKTU APBŪVES TERITORIJAS:
I.2.1.Sabiedrisko objektu apbūves teritorijas.
I.2.2.Komercobjektu apbūves teritorijas.
I.2.3. Jauktas dzīvojamās un komercapbūves teritorijas.

1.3. RŪPNIECISKO OBJEKTU APBŪVES TERITORIJAS:
I.3.1.Ražošanas un komunālās saimniecības objektu apbūves teritorijas.

I.4. LĪNIJBŪVJU APBŪVES TERITORIJAS.
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4. nodaļa. DZĪVOJAMĀS APBŪVES TERITORIJAS
Dzīvojamās apbūves teritorijas - pašvaldības administratīvās teritorijas daļa,
kurā pamatizmantošanas veids ir dzīvojamo ēku apbūve, kā arī
palīgizmantošana un papildizmantošana.
1.tabula
PLĀNOTĀ (ATĻAUTĀ)
TERITORIJAS IZMANTOŠANA

A.1. SAVRUPMĀJU
DZĪVOJAMĀS APBŪVES
TERITORIJAS

A.2. JAUKTAS
PUBLISKO UN
DAUDZDZĪVOKĻU
DZĪVOJAMĀS APBŪVES
TERITORIJAS

4.1.

BURTU
APZĪMĒJUMS

DzS

JPDz

PIEZĪMES

KRĀSA
KARTĒ,
BURTU
APZĪMĒJUMS

Minimālais zemes vienības lielums
2500 m² vai
1200 m², ja pieslēgums visa ciema
centralizētām komunikācijām,
detālplānojums izstrādājams neapbūvētai
teritorijai
Minimālais zemes vienības lielums 1200
m² pieslēgums visa ciema centralizētām
komunikācijām,
detālplānojums izstrādājams neapbūvētai
teritorijai

VISPĀRĪGI NOTEIKUMI DZĪVOJAMĀS APBŪVES TERITORIJĀM

4.1.1.Dzīvojamās apbūves teritorijas ietver savrupmāju apbūves, jauktas daudzdzīvokļu un
publisko objektu apbūves teritorijas apdzīvotajā vietā.
4.1.2. Dzīvojamās apbūves teritorijas, veido izstrādājot detālplānojumu.
4.1.3. Līdz šim neapbūvētās apbūves teritorijas teritorijās veidošanās notiek, izstrādājot
detālplānojumu, teritorijas plānojumā noteiktam sektoram un veicot lauksaimniecības
zemes transformāciju.
4.1.4. Ēku būvdarbus atļauts uzsākt pēc ielu (ceļu) un inženierkomunikāciju izbūves. Ielas
(ceļus) un maģistrālās inženierkomunikācijas izbūvē zemes vienības īpašnieks par saviem
līdzekļiem.
4.1.5. Pirms dzīvojamo ēku būvatļaujas saņemšanas, ja to paredz detālplānojums:
4.1.5.1. jāizveido ielu un piebraucamo ceļu tīkls,
4.1.5.2. virszemes ūdeņu novadīšanas sistēmas,
4.1.5.3. meliorētās zemēs meliorācijas sistēmu pārkārtošanas projekta realizācija,
4.1.5.4. centralizēta ūdensapgāde un kanalizācija ar notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm,
4.1.5.5. elektroapgāde.
4.1.6. Piebraucamais ceļš, kas juridiski noformēts kā ceļš, nepieciešamas katram īpašumam ja
ir vēlme būvēt kādu būvi vai izmantot īpašumu labumu gūšanai:
4.1.6.1. katram zemes gabalam nodrošināt piebraucamo ceļu ēkai vai ēkas daļai (dvīņu,
divģimeņu, sekcija), kurai ir atsevišķa ieeja,
4.1.6.2. servitūtu piekļūšanai veido juridiski noformēts un reāli izmantojams ceļš vai
iela.
4.1.6.3.ceļi ar nodalījuma joslas platumu vai iela ar platumu sarkanajās līnijās ciemos:
1) vienai dzīvojamai savrupmājai, dvīņu mājas ½ pusei, divdzīvokļu mājai vienā
īpašumā 4,5m platumā;
2) no 2 līdz 10 dzīvojamām mājām un Būvvaldes noteiktos gadījumos 9-12m
platumā;
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3) 19m platumā visos pārējos gadījumos saskaņā ar likumu Par autoceļiem
27.¹punktu;
4) kājāmgājēju piekļūšana ūdensobjektiem ,kas nav viena īpašnieka īpašumā,
pa vismaz 1,5m platu servitūta ceļu izveidojams starp katriem diviem
īpašumiem no valsts vai pašvaldības ceļa līdz tauvas joslai,
4.1.6.4. pieeju ūdensobjektiem (izņemot vienā īpašumā esošos objektus) nodrošinošie
ceļi iezīmējami detālplānojumos un ēkas un būves netiek pieņemtas
ekspluatācijā, ja IPATIAN 4.1.6.p. 4) apakšpunktā minētie ceļi nav reāli
izmantojami,
4.1.6.5. iebrauktuvi vai piebraucamo ceļu parādīt detālplānojumā,
4.1.6.6. tiešas iebrauktuves no ielas izmaiņas, kas neatrodas tuvāk par 3m no kaimiņu
zemes gabala robežām nav uzskatāmas par detālplānojuma grozījumiem,
4.1.6.7. esošo ielu sarkano līniju platums var tikt paplašinātas sakarā ar
inženierkomunikāciju izvietošanu atbilstoši pastāvošiem normatīviem,
4.1.6.8. iebrauktuvi vai piebraucamo ceļu projektēt saskaņā ar spēkā esošiem
normatīviem.
4.1.6.9. Pašvaldība ielas (ceļus) var pārņemt savā apsaimniekošanā tikai pēc to izbūves
(jābūt cietam segumam), vienojoties ar ielas (ceļa) īpašnieku (iem).
4.1.7. Transformējot lauksaimniecības zemes ciema robežās, transformācijai nepakļaujas nelieli
mežu puduri, kas atsevišķi teritorijas plānojuma kartē „Plānotā (atļautā) teritorijas
izmantošana” nav izdalīti, kuriem piemērojams aizsargājamo mežu statuss, un tos iekļauj
dabas pamatnes teritorijās, ja to pieprasa pagasta padome vai Būvvalde.
4.1.8. Ja visas dzīvojamās ēkas nodrošina ar pieslēgumu centralizētām inženierkomunikācijām –
kanalizācija - notekūdeņu attīrīšana atbilstoši normatīviem un ūdensapgādes
(pieslēgumam jābūt nodrošinātam māju nodošanas ekspluatācijā brīdī) tīkliem,
4.1.9.Autostāvvietas īpašumos:
4.1.9.1. paredzēt vismaz 1 autostāvvietu, kā ielas paplašinājumu nekustamā īpašuma
robežās, ne tuvāk kā 3m no kaimiņu zemes gabala robežas, ja detālplānojums
konkrētai teritorijai nav jāizstrādā,
4.1.9.2.paredzot vienā savrupmājas zemesgabalā vairāk par 2 pastāvīgām
autostāvvietām, jāievēro atklāto autostāvvietu izvietošanas noteikumi,
4.1.9.3. autostāvvietas tuvāk kā 3m no īpašuma robežas var izvietot, ja tas paredzēts
detālplānojumā.
4.1.10. Pirms būvniecības veikt būvvietas grunts apstākļu izpēti un veikt grunts stiprībai
atbilstošus būvpasākumus.
4.1.11. Ēku un būvju krāsojums, materiāli apdarē:
4.1.11.1. saskaņojams ar Būvvaldi vai nosakāmi kopēji detālplānojumā,
4.1.11.2. viena detālplānojuma robežās noteikt saskanīgus toņus jumta ieseguma
materiāliem,
4.1.11.3. ietvēm un piebraucamo ceļu segumam ieteicams izmantot kā cieto segumu
bruģakmeni.
4.1.12. Vertikālā planēšana:
4.1.12.1. zemes vienības virsmas atzīmi nedrīkst paaugstināt mākslīgi virs blakus esošo
zemes vienību virsmas atzīmēm, ne tuvāk kā 4m attālumā no zemes vienības
robežas, ģenplānā uzrādīt robežpunktu un zemes līmeņa pie ēkas augstuma
atzīmes,
4.1.12.2. ja zemes gabala virsmas atzīmi paaugstina mākslīgi, izstrādājams zemes
darbu projekts vai iekļaujama daļa tehniskajā projektā un nodrošināma
virszemes ūdeņu novadīšana, ja virsmu paaugstina teritorijā, kas tuvāk par
4m blakus zemes vienības robežai, projekts vispārējā kārtībā saskaņojams ar
kaimiņu zemes vienības īpašnieku ar apliecinājumu par zemes virsmas
paaugstināšanu norādot konkrētu raksturlielumu.
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4.1.13.Bēniņu izbūve virs pieļaujama:
4.1.13.1. ja divas garākās ēkas ārsienas vismaz 65% no to garuma netiek paceltas virs
otrā stāva pārseguma līmeņa, vairāk par 0,5m,
4.1.13.2. ja būvniecības rezultātā netiek noēnots kaimiņu zemesgabals,
4.1.13.3. bēniņu aizņemtā platība ar augstumu virs 1,6m nepārsniedz 66% no ēkas
otrā stāva laukuma projekcijas uz zemes,
4.1.13.4. bēniņu izbūvē telpu augstums var būt 2,3m un telpas daļa laukums ar
augstumu līdz 1.6m, paliek ārpus lietderīgā laukuma.
4.1.14.Sporta būvi kā palīgizmantošanu:
4.1.14.1.nedrīkst ierīkot starp ielas sarkano līniju un būvlaidi,
4.1.14.2.drīkst ierīkot tikai ģimenes vajadzībām.
4.1.15. Ēkas un būves var izvietot no kaimiņu zemesgabala robežām vai tieši pie robežām, ja tiek
ievērotas ugunsdrošības LBN201-96 un sanitārās normas, ēku un zemesgabalu insolācijas
prasības, kā arī, ja ir līgums ar attiecīgo kaimiņu par piekrišana, ka apgrūtinājums par ēku
atrašanos tuvāk par noteikto attālumu tiks nostiprināts Zemesgrāmatā līdz attiecīgās ēkas
nodošanai ekspluatācijā:
4.1.15.1. ne mazākā attālumā kā 3 m ēkas bez logiem,
4.1.15.2. ne mazākā attālumā kā 4 m ēkas ar logiem,
4.1.15.3. ne mazākā attālumā kā 5 m guļbaļķu ēkām un saskaņā ar būvnormatīviem,
4.1.15.4. nav atļautas būvēt guļbaļķu dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas, zemes
vienībās, kas mazākas par 2500m², attālumam līdz blakus īpašumā esošām
būvēm jābūt ne mazākam kā 10m.
4.1.16. Divģimeņu jeb divdzīvokļu dzīvojamā ēka:
4.1.6.1.
paredzēta divu ģimeņu dzīvošanai ar atsevišķām mājas saimniecībām,
4.1.6.2.
parasti nav bloķētas ēkas, kuras atdalītas ar ugunsmūri,
4.1.6.3.
divģimeņu dzīvojamo ēku ar zemes gabalu var sadalīt tālāk jaunos
nekustamos īpašumos, ja nodrošina:
1) zemes platības, kas nav mazākas par konkrētā teritorijā plānojumā
noteikto minimālo zemes gabala platību katrai daļai;
2) ēkas sadali ar ugunsmūri, kura vidus ass sakrīt ar īpašuma robežu;
3) pozitīvu sertificēta arhitekta izstrādātu projektu vai būvinženiera tehnisko
apsekošanas
aktu
par
ēku
daļu
neatkarīgas
funkcionēšanas
nodrošināšanu atbilstoši būvnormatīviem;
4) iespējams arhitektoniski pievilcīgs un estētisks risinājums.
4.1.17. Dzīvojamās ēkas galveno fasādi izvieto uz būvlaides, ja ar detālplānojumu nav noteikts
citādi - saskaņā ar ainavas izveidi, reljefa ievērošanu vai augošu koku saglabāšanas
nepieciešamību, aizsargjoslas ievērošanu u.c. līdzīgos gadījumos)
4.1.18. ZEMESGABALA MINIMĀLĀ PLATĪBA un ZEMESGABALA MAKSIMĀLĀLĀ PLATĪBA
NEIEKĻAUJ SERVITŪTA UN KOPLIETOŠANAS LAUKUMU, CEĻU VAI IELU, kā arī citu
apbūvi nodrošinošu objektu platības, kas saistītas ar koplietošanu:
4.1.18.1.Jaunas apbūves koplietošanas objektiem, ielām un ceļiem jābūt patstāvīgiem
īpašuma objektiem. To lietošanu un īpašuma tiesības risina, izmantojot
kopīpašuma tiesības, servitūtus, apgrūtinājumus un aprobežojumus, ko saskaņā
ar detālplānojumu ieraksta Zemesgrāmatā, veidojot jaunu īpašumu;
4.1.18.2. Esošas apbūves gadījumā daļa no ceļa vai ielas var būt kā servitūts, kas
nostiprināts Zemesgrāmatā, gadījumos, kad jānodrošina ielu sarkano līniju
platums vai ceļu nodalījuma joslas platums.
4.1.19. Detālplānojumā jāparedz atkritumu konteineru novietne.
4.1.20.ZEMESGABALA MINIMĀLĀ BRĪVĀ (ZAĻĀ) TERITORIJA DZ’ĪVOJAMĀS APBŪVES
TERITORIJĀS - 50% no kopējās zemes gabala platības, kurā neatrodas būves un ēkas,
ceļi un labiekārtojums. Brīvo teritoriju var izmantot:
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4.1.20.1. dārzu: augļu koku un krūmu (izņemot mežaparka tipa apbūvē), puķu, akmens
un sakņu dārzu, zālāju, ūdenstilpņu - dīķu līdz 1000m² (nav attiecināms uz
peldbaseinu ar kapitālām sienām) ierīkošanai,
4.1.20.2. ierīkojot labiekārtojumu: tiltiņu, taku un celiņu ar grants vai akmens (dabīgu
materiālu) segumu, lapenes, nojumes, soliņus, kas definētas kā īslaicīgas
lietošanas būves ar dabiska materiāla seguma grīdas vai pamatnes ieklājumu
vai zālāju,
4.1.20.3. atklātu sporta spēļu un rotaļu laukuma ierīkošanai ar dabisku materiālu vai
zālāja seguma,
4.1.20.4. brīvās teritorijas var aizņemt automašīnu stāvlaukumi vai laukumi ar ekobruģa
segumu -10% no īpašuma zemes gabala platības.
4.1.21.INŽENIERKOMUNIKĀCIJU NODROŠINĀJUMS
4.1.21.1. Visām ēkām, kurās ir ūdensapgāde un kanalizācija, jābūt pieslēgtām
centralizētiem ūdensvada un kanalizācijas tīkliem vai jābūt nodrošinātām ar
lokālām ūdens ieguves vietām un nodrošinātām ar lokālām attīrīšanas ietaisēm
vai hermētiski izsmeļamām bedrēm, dzīvojamo ēku ekspluatācijā nodošanas brīdī,
4.1.21.2. Esošās savrupmājas iespēju robežās, jānodrošina ar centralizētiem ūdensvada
un kanalizācijas tīkliem, vai jābūt nodrošinātām ar lokālām ūdens ieguves vietām
un nodrošinātām ar lokālām attīrīšanas ietaisēm vai hermētiski izsmeļamām
bedrēm, zemes vienībās ar platību līdz 2500m².
4.1.21.3. Esošās savrupmājas jādrošina ar lokālām ūdens ieguves vietām un lokālām
attīrīšanas ietaisēm vai hermētiski izsmeļamām bedrēm, zemes vienībās ar platību
virs 2500m².
4.1.21.4. Jaunas savrupmājas jānodrošina ar centralizētiem ūdensvada un kanalizācijas
tīkliem, ar centralizētu ūdens ieguvi un centralizētām attīrīšanas ietaisēm:
1) Savrupmāju apbūves teritorijā zemes vienībās ar platību līdz 2500m²,
2) Dvīņu māju apbūves teritorijā zemes vienībās ar platību līdz 2000m²,
3) Daudzdzīvokļu mājas.
4.1.21.5. Jaunas savrupmājas jānodrošina ar lokālām ūdens ieguves vietām un lokālām
attīrīšanas ietaisēm:
1) Savrupmāju apbūves teritorijā zemes vienībās ar platību virs
2500m²,
2) Dvīņu māju apbūves teritorijā zemes vienībās ar platību virs 2000m²,
4.1.21.6.centralizētas inženierkomunikācijas šo „Noteikumu” izpratnē ir:
1) nodoti ekspluatācijā ielu maģistrālie tīkli (ūdensvads un kanalizācija) pirms ēku
būvniecības iesnieguma iesniegšanas (netiek izdots arhitektūras plānošanas
uzdevums dzīvojamai apbūvei, ūdens ņemšanas vieta un attīrīšanas ietaises
nodotas ekspluatācijā, pirms dzīvojamo ēku nodošanas ekspluatācijā:
-SAVRUPMĀJU DZĪVOJAMĀS APBŪVES TERITORIJAS vismaz 10 dzīvojamām
ēkām, rindu ēku daļām, dvīņu ēku daļām,
-DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS APBŪVES TERITORIJAS vismaz 10
dzīvokļiem;
2) ūdens ieguves vieta kopēja vismaz 10 īpašumiem;
3) nodrošināta komunikāciju tālāka apsaimniekošana un izmantošana,
4.1.21.7.dzīvojamās ēkas šo „Noteikumu” ietvaros var nodot ekspluatācijā, ja nav
paredzētas centralizētas inženierkomunikācijas, ja ekspluatācijā nodoti:
1) ceļš vai iela normatīviem atbilstošā platumā ar gājēju ietvi un ielu
apgaismojumu, ja tas paredzēts detālplānojumā, un pēc nepieciešamības
virsūdens lietus ūdens novadīšanas sistēmas (grāvji vai lietus ūdens
kanalizācija), kas nodrošina piebraukšanu līdz konkrētam īpašumam un ir
juridiski noformēta līdz valsts vai pašvaldības ceļam.
2) elektroapgāde konkrētam īpašumam.
4.1.21.8.ēkās, kurām paredzēta tikai centralizēta ūdensapgāde un kanalizācija
būvatļauju ēku būvniecībai izdod pēc būvatļaujas saņemšanas centralizēto
komunikāciju (ūdensvada un kanalizācijas maģistrālo tīklu, kā arī citu
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komunikāciju saskaņā ar detālplānojumu (attīrīšanas ietaišu, ūdens
ņemšanas vietu u.c.) izbūvei,
4.1.21.9. dzīvojamās ēkas šo „Noteikumu” ietvaros var nodot ekspluatācijā, ja nav
paredzētas centralizētas inženierkomunikācijas, ja ekspluatācijā nodoti ceļš
vai iela normatīviem atbilstošā platumā ar gājēju ietvi un ielu apgaismojumu
un virsūdens lietus ūdens novadīšanu ar piebraukšanas nodrošinājumu līdz
konkrētam īpašumam, kas juridiski nodrošināts līdz valsts vai pašvaldības
ceļam.
4.1.22.ZEMESGABALA MINIMĀLĀ PLATĪBA un ZEMESGABALA MAKSIMĀLĀLĀ PLATĪBA
NEIEKĻAUJ SERVITŪTA UN KOPLIETOŠANAS CEĻU VAI IELU, kā arī citu apbūvi
nodrošinošu objektu platības, kas saistītas ar koplietošanu.
4.1.22.1.Jaunas apbūves koplietošanas objektiem, ielām un ceļiem jābūt patstāvīgiem
īpašuma objektiem. To lietošanu un īpašuma tiesības risina, izmantojot
kopīpašuma tiesības, servitūtus, apgrūtinājumus un aprobežojumus, ko
saskaņā ar detālplānojumu ieraksta Zemesgrāmatā, veidojot jaunu īpašumu;
4.1.22.2.Esošas apbūves gadījumā daļa no ceļa vai ielas var būt kā servitūts, kas
nostiprināts Zemesgrāmatā, gadījumos, kad jānodrošina ielu sarkano līniju
platums vai ceļu nodalījuma joslas platums.
4.1.23. PRASĪBAS SAIMNIECĪBAS ĒKĀM:
4.1.23.1. vienstāvīgas būves (netiek ieskaitītas siltumnīcas, sporta būves un atsevišķi
stāvošas dārza lapenes),
4.1.23.2. ar bēniņu izbūvi, kur bēniņu platība ar augstumu virs 1,6m nepārsniedz 66%
no 1.stāva kopplatības,
4.1.23.3. arhitektoniski vienotas ar dzīvojamo māju,
4.1.23.4. augstums līdz korei 8m ciemos,
4.1.24 NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA LIETOŠANAS MĒRĶU GRUPA , KODS
4.1.24.1.Pamatizmantošanas nekustamā īpašuma lietošanas mērķis un kods
0601 Individuālo dzīvojamo māju apbūve
0701 Vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
0702 Trīsstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
4.1.25.1.Papildizmantošanas nekustamā īpašuma lietošanas mērķis un kods
0801 Komercdarbības objektu apbūve
0901 Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve
0902 Ārstniecības, veselības un sociālās aprūpes iestāžu apbūve
4.1.24.2.Palīgizmantošnas nekustamā īpašuma lietošanas mērķi un kods
0302 Fizisko un juridisko personu īpašumā vai lietošanā esošo ūdeņu teritorijas
Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja
0501 tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta
lietošanas mērķa
0503
Sportam un atpūtai aprīkotās dabas teritorijas
0101 Zeme, uz kuras pamatsaimnieciskā darbība ir lauksaimniecība
4.1.24.3.Nekustamā īpašuma mērķi nosakāmi atbilstoši katrai atļautai izmantošanai un var
tikt papildināti katrā atsevišķā nodaļā atkarībā no specifikas. Zemes gabaliem uz
kuriem atrodas viena dzīvojamā māja ciema teritorijā un to platība ir lielāka par
2500m² var noteikt papildus NĪLM Lauksaimniecības zeme, bet ne mazākā platībā kā
1000m².
4.1.25.Minimālā zemes gabala fronte:
4.1.25.1. rindu mājām 7.5m,
4.1.25.2. savrupmājām 15m,
4.1.25.3. publiskam objektam 20m.
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4.1.26. Detālplānojums nav jāizstrādā, atdalot no zemes vienības vienu zemes gabalu ar vai
bez apbūves tiesībām teritorijās, kur jau ir spēkā esošs detālplānojums, un abu zemes
vienību tālāka sadale nav iespējama vai viens no zemes gabaliem tik pievienots citai
zemes vienībai.
4.1.27 .ZEMESGABALA TERITORIJU VAR IZMANTOT:
4.1.27.1. ATĻAUTĀ PALĪGIZMANTOŠNA :
C. PALĪGIZMANTOŠANA:
PIEZĪMES
1) Brīvā teritorija - dārzs arī ģimenes vajadzībām augļu koku un krūmu (izņēmums
sakņu un augļu dārzs
mežaparkā), puķu, akmens un sakņu dārzu, zālāju
ierīkošanai
2) Brīvā teritorijā - atklāts ģimenes vajadzībām nedrīkst ierīkot starp ielas sarkano līniju
sporta
spēļu
un
rotaļu un būvlaidi
laukumi
3) Dīķis (nav attiecināms uz līdz 30% no zemes gabala kopējās platības un dīķis ne tuvāk
peldbaseinu
ar
kapitālām kā 10m zemēs gabala robežai, vietējas nozīmes grāvis ne
sienām), grāvis
garāks kā 0,5m ne tuvāk kā 1m zemes gabala robežai,
uzrādāmi detālplānojumos
4) Labiekārtojuma elementi
soli, nojumes, lapenes , smilšu kastes, šūpoles, baseins,
strūklakas, grāvji, dzīvžogi, apstādījumi u.t.t.
5) Peldbaseinu ar kapitālām līdz 30% no zemes gabala kopējās platības un ne tuvāk kā
sienām
10m zemēs gabala robežai uzrādāms detālplānojumā
6) mājdzīvnieku
(suņu, nav paredzēts turēt meža vai eksotiskos dzīvniekus
trušu,
kaķu,
dekoratīvo
dzīvnieku
un
putnu)
turēšanas mītnes
4.1.27.2. ATSEVIŠĶĀ ZEMESGABALĀ, JA TO PAREDZ DETĀLPLĀNOJUMS :
B.PAPILDIZMANTOŠANA
PIEZĪMES
1)pirmsskolas bērnu iestāde jāparāda detālplānojumā un ievērojot sabiedrisko
nosacījumus no III.d.2. sēj. 5.1. un 5.2.nod.
2)pārvaldes iestāde;
3)tirdzniecības
un/vai
pakalpojumu objekts
4)mežs, parks
5) mazstāvu daudzdzīvokļu
dzīvojamā māja;
6)autostāvvieta
7) sporta vai atpūtas objekts

ēku

jāparāda detālplānojumā un ievērojot komercobjektu ēku
nosacījumus no III.d.2. sēj. 5.1. un 5.3.nod.
Ja zemes gabalā atrodas koku puduri lielāki par 0,1ha jāizvērtē
iespēja veidot gruntsgabalu , kas saglabā meža biotopu
jāparāda detālplānojumā, ievērojot daudzdzīvokļu dzīvojamo
ēku nosacījumus
jāparāda detālplānojumā
jāparāda detālplānojumā atsevišķā gruntsgabalā un ievērojot
sabiedrisko ēku nosacījumus

4.1.28. Padome var pieprasīt detālplānojumu izstrādāt noteiktam sektoram, neievērojot zemes
vienību robežas, bet telpiski, ainaviski, pilsētbūvnieciski vai tehniski vienotai teritorijai.
4.1.29. Pirms projekta akceptēšanas neapbūvētās teritorijās veikt lauksaimniecības vai meža
zemes transformāciju. Meža zemi transformē skiču projekta stadijā.
4.1.30. Dzīvojamo ēku būvniecībai Būvvalde izsniedz plānošanas arhitektūras uzdevumu, ja
konkrētās teritorijas zemes vienības:
4.1.30.1. detālplānojums, reģistrēts Būvvaldē (pieņemts Būvvaldes arhīvā),
4.1.30.2. detālplānojuma eksemplārs pieņemts pagasta arhīvā
4.1.30.3. detālplānojuma eksemplārs pieņemts VZD arhīvā,
4.1.30.4. reāli un juridiski nodrošināta piekļūšana,.
4.1.31. Vispārējie noteikumi darbojas tik tālu, cik atsevišķās sadaļās 4.2, 4.3., 4.4. nav
noteikts citādi.
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SAVRUPMĀJU DZĪVOJAMĀS APBŪVES TERITORIJAS

4.2.
4.2.1.DEFINĪCIJA

Savrupmāju dzīvojamās apbūves teritorijas – pašvaldības administratīvās teritorijas daļa,
kurā primārās izmantošanas veids ir savrupmāju (vienas ģimenes vai divu ģimeņu dzīvojamo
māju, rindu ēku) un dvīņu māju ( ½ uz vienas zemes vienības) – individuālo dzīvojamo ēku
apbūve, ar vai bez saimniecības ēkām, kā arī palīgizmantošana un papildizmantošana.
4.2.2.ATTĒLOJUMS KARTĒ

DzS

Plānotās (atļautās) teritorijas izmntošana
Savrupmāju dzīvojamās apbūves teritorijas

Parādīta kartē dzeltenā krāsā

Saīsinātais termins:

Savrupmāju teritorijas

Burtu apzīmējums

Burti – DzS

4.2.3. ATĻAUTĀ IZMANTOŠANA
Nolūki kādos atļauts būvēt, pārbūvēt, ierīkot vai izmantot ēku un citu būvi uz zemes:
ZEMESGABALA
MINIMĀLĀ PLATĪBA

MAKSIMĀLAIS
KOPĒJAIS
APBŪVES
BLĪVUMS

DZĪVOJAMO
BŪVJU
SKAITS

AUGSTUMS
līdz KOREI
M

1

10

1

10

30%
ne vairāk kā
300m²

1
sekcija

10

30%
ne vairāk kā
1000m²
30%
ne vairāk kā
500m²

½

10

½

10

MAKSIMĀLAIS STĀVU
SKAITS

A.PAMATIZMANTOŠANAS:
S.1.1. SAVRUPMĀJU
APBŪVE,

2500 m²

S.1.2.SAVRUPMĀJU
APBŪVE

1200 m², ja
pieslēgums visa ciema
centralizētām
komunikācijām

S. 1.3. SAVRUPMĀJU
RINDAS ĒKAS DAĻA*

600 m² viena
sekcija, tikai

S. 1.4. DVĪŅU MĀJAS
½ DAĻA

2000 m²
katrai daļai

S. 1.5. DVĪŅU MĀJAS
½ DAĻA

1000 m², ja
pieslēgums visa ciema
centralizētām
komunikācijām

centralizētas
komunikācijas

30%
ne vairāk kā
1000m²
30%
ne vairāk kā
600m²

B. PALĪGIZMANTOŠANA:

SK IPATIAN 4.1.27.1. PUNKTU

C. PAPILDIZMANTOŠANA:

SK. IPATIAN
5.NODAĻU

4.1.27.2

PUNKTU

2
2

2

KOPĀ

2
2

AR

IPATIAN

4.2.4.ĒKU SKAITS
4.2.4.1. uz zemes gabala var atrasties viena dzīvojamā ēka (viendzīvokļa un divdzīvokļu ar
platību ne mazāku kā 4000m²).
4.2.4.2. viena siltumnīca, 1 sporta būve, aka, žogs, labiekārtojums, baseins, dīķis,
inženierkomunikācijas netiek iekļauts palīgizmantošanas būvju skaitā.
4.2.5.CITI NOTEIKUMI
4.2.5.1. papildizmantošanas nosacījumus sk. šo noteikumu 5.nodaļā,
4.2.5.2. pārējos nosacījumus dzīvojamai apbūvei sk. šo noteikumu 4.1. apakšnodaļā
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4.3.JAUKTAS PUBLISKO OBJEKTU UN DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS APBŪVES
TERITORIJAS
4.3.1.DEFINĪCIJA
Jauktas publisko objektu un daudzdzīvokļu dzīvojamās apbūves teritorijas ir pašvaldības
administratīvās teritorijas daļas, kurās īpašumu zemes vienību un gabalu primārais
izmantošanas un apbūves veids ir komerciāla rakstura iestādes vai sabiedriskās iestādes un
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, bet neietver vairumtirdzniecību; palīgizmantošana - cita
atļautā izmantošana iespējama un izvietojama dzīvojamo māju pirmajos stāvos, piebūvēta
dzīvojamai mājai vai atrodas tajā pašā zemesgabalā un nerada būtisku piesārņojumu, kā arī
palīgizmantošana un papildizmantošana.
4.3.2.ATTĒLOJUMS KARTĒ

JPDz

Plānotā (atļautā) teritorijas izmantošana
Jauktas publisko objektu un daudzdzīvokļu dzīvojamās
apbūves teritorijas
Saīsināti:
Burtu apzīmējums

Parādīta plānā brūnā krāsā
Jauktas teritorijas
Burti - JPDz

4.3.3.ATĻAUTĀ IZMANTOŠANA
Nolūki kādos atļauts būvēt, pārbūvēt, ierīkot vai izmantot ēku un citu būvi uz zemes, kas
paredzēta daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamai apbūves teritorijai ir:
ZEMESGABALA
MINIMĀLĀ PLATĪBA

MAKSIMĀLAIS
KOPĒJAIS
APBŪVES
BLĪVUMS

DZĪVOJAMO
BŪVU
SKAITS

AUGSTUMS
LĪDZ
KOREI
līdz m

MAKSIMĀLAIS
STĀVU
SKAITS

A.1. DZĪVOJAMĀS APBŪVES PAMATIZMANTOŠANA
M. 1.1. MAZSTĀVU
DAUDZĪVOKĻU ĒKAS

1200 m², ja iespējams
pieslēgums visa ciema
centralizētām
komunikācijām

45%

1

12

2

M. 1.2.
VAIRĀKSTĀVU
DAUDZĪVOKĻU ĒKAS
– TIKAI ESOŠAS

1200 m², ja iespējams
pieslēgums visa ciema
centralizētām
komunikācijām

45%

1

14

3

S. 1.3. SAVRUPMĀJU
RINDAS ĒKAS DAĻA*

600 m² viena sekcija,
tikai centralizētas
komunikācijas

30%
ne vairāk kā
300m²

1
Sekcija

12

2

Atsevišķā zemes gabalā
vai dzīvojamās ēkas
sastāvdaļa – viens
stāvs parasti pirmais,
atsevišķs dzīvoklis.

45%

14

2

P. PUBLISKS
OBJEKTS

A.2.PUBLISKO OBJEKTU PAMATIZMANTOŠANA
1) finansu iestāde;
2) komerciestāde;
3)
4)
5)
6)
7)

tirdzniecības iestāde;
pakalpojumu iestāde;
valsts vai pašvaldības pārvaldes iestāde;
kultūras iestāde;
ārstniecības iestāde;

IRŠU PAGASTA PADOME

PIEZĪMES

saskaņā ar nosacījumiem, kas minēti
tālāk šajos apbūves noteikumos IPATIAN
5.3 apakšnodaļā
saskaņā ar nosacījumiem, kas minēti
tālāk šajos apbūves noteikumos IPATIAN
5.2 apakšnodaļā
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B. PALĪGIZMANTOŠANA:

SK IPATIAN 4.1.27.1. PUNKTU

C. PAPILDIZMANTOŠANA:

SK. IPATIAN 4.1.27.2 PUNKTU KOPĀ AR IPATIAN 5.NODAĻU

4.3.4.ZEMESGABALA MINIMĀLĀ PLATĪBA
4.3.4.1. visos pārējos gadījumos nosaka detālplānojumā, bet ne mazāk kā 50m2 vienam
dzīvoklim,
4.3.4.2. zemes vienība nevar būt mazāka kā 1200m²,
4.3.5.ZEMESGABALA MAKSIMĀLĀLAIS APBŪVES BLĪVUMS
30-45% un to precizē detālplānojumā
4.3.6.ZEMESGABALA MAKSIMĀLĀ APBŪVES INTENSITĀTE
4.3.6.1. daudzdzīvokļu mājas apbūvei - 40% -2stāvu apbūvei;
4.3.6.2. daudzdzīvokļu mājas apbūvei - 60% -3stāvu apbūvei;
4.3.6.3. publiskam objektam saskaņā ar nosacījumiem, kas minēti tālāk šajos apbūves
noteikumos 5.nodaļā
4.3.7.ZEMESGABALA MINIMĀLĀ BRĪVĀ (ZAĻĀ) TERITORIJA
4.3.7.1. daudzdzīvokļu mājas apbūvei 60% -2stāvu apbūvei; (brīvās teritorijas procents
no stāvu platības)
4.3.7.2. daudzdzīvokļu mājas apbūvei 40% -3stāvu apbūvei; (brīvās teritorijas procents
no stāvu platības)
4.3.7.3. citu atļauto izmantošanu zemes gabalos 2 stāvu apbūvē 20%.
4.3.8.MAKSIMĀLAIS ĒKAS UN CITAS BŪVES STĀVU SKAITS
4.3.8.1. daudzdzīvokļu mājām - 3 stāvi,
4.3.8.2. jauna mazstāvu daudzdzīvokļu vai rindu māju apbūve - 2 stāvi, ar bēniņu
izbūvi.
4.3.9.PRIEKŠPAGALMA DZIĻUMS
Dzīvojamā ēka ar dzīvokļiem pirmajā stāvā jānovieto atkāpjoties 15m no ielu/ceļu
sarkanajām līnijām,
4.3.10.AUTOSTĀVVIETAS
Uz katru dzīvokli daudzdzīvokļu mājā jāparedz viena īslaicīgā autostāvvieta vienai
automašīnai, kas atrodas ne tuvāk kā 20m no dzīvokļu logiem, ievērojot vispārējos
automašīnu novietošanas nosacījumus. Var veidot stāvvietas vienotas kvartālā un
nodrošina ar līgumiem un servitūtiem.
4.3.11.CITI NOTEIKUMI VAIRĀKSTĀVU DAUDZDZĪVOKĻU MĀJU APBŪVEI
4.3.11.1. Daudzdzīvokļu māju apbūvē jāpielieto individuālie projekti.
4.3.11.2. Pie atkritumu konteineru novietnēm jāparedz piebrauktuves 3m platas.
4.3.11.3. Papildus uz tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu attiecas šādi noteikumi:
1)tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektam jāatrodas primārās ēkas
pirmajā stāvā vai ar to jāsaskaras.
2) atļauts objekta vajadzībām izmantot zem tā atrodošos pagrabstāvu vai
cokolstāvu,
4.3.11.4. Nevienu daudzdzīvokļu māju nedrīkst būvēt, pārbūvēt vai ierīkot, ja tai nav
pieslēgta centralizētā ūdensvada un kanalizācijas sistēma,
4.3.11.5. Aizliegts mainīt dzīvojamo māju un ēku vai atsevišķu telpu izmantošanas veidu,
4.3.11.6. Aizliegts patvaļīgi veikt pārbūves, siltināšanas un fasādes apdares darbus,
4.3.11.7. Sporta būvi nedrīkst ierīkot starp ielas sarkano līniju un būvlaidi,
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4.3.11.8. Attālums starp 2stāvu daudzdzīvokļu māju fasādēm ar logiem ne mazāks kā
30m.
4.3.11.9. attālums starp vairāk kā 2 stāvu daudzdzīvokļu māju fasādēm ar logiem ne
mazāks kā 50m,
4.3.11.10. Ēkas zemes gabalā jāatrodas:
1) bērnu spēļu un rotaļu laukumiem, u.c.
2) labiekārtotai vietai klusai atpūtai,
3) saimnieciskam pagalmam - paklāju tīrīšanai, u.c.
4) atkritumu un atkritumu šķirošanas konteineriem,
5) sporta vai spēļu laukums.
4.3.11.11. Piebrauktuvēm un celiņiem jānodrošina gājēju un automobiļu plūsmas
nodalīšanu.
4.3.11.12. Pie katras ieejas mājā jābūt velosipēdu novietnei
4.3.11.13. Ieejai jābūt projektētai pēc vides pieejamības normatīviem.
4.3.11.14. Aizliegts patvaļīgi veikt iekšējo elektrotīklu, sakaru, telekomunikāciu tīklu
rekonstrukciju un jaunu izbūvi.
4.3.12. Detālplānojumā jāparedz pie daudzdzīvokļu dzīvojamām (arī rindu ēkām) mājām katras
atsevišķi vai ēku grupai kopējā zemes gabalā vai atsevišķā zemes gabalā:
4.3.12.1. bērnu spēļu un rotaļu laukumiem u.c. ne tuvāk kā 20m no dzīvojamo telpu
logiem,
4.3.12.2. labiekārtotai vietai klusai atpūtai ne tuvāk kā 10m no dzīvojamo telpu logiem,
4.3.12.3. saimnieciskam pagalmam - paklāju tīrīšanai u.c., ne tuvāk kā 25m no
dzīvojamo telpu logiem,
4.3.12.4. atkritumu un atkritumu šķirošanas konteineriem ne tālāk kā 100m no ieejām
ēkā un laukumi ne tuvākā kā 30m no dzīvojamo telpu logiem,
4.3.12.5. sporta laukums var atrasties ne tuvāk kā 25m no dzīvojamo māju logiem.
4.3.12.6. īslaicīgās vai ilglaicīgās automašīnu stāvlaukuma (vai saistībā ar ēku pazemes
un 1.stāva) apjoms ar aprēķinu, ka katram dzīvoklim 1,0 stāvvieta. Mazāks
autostāvvietu skaits ir pieļaujams, ja tiek būvētas garāžas, kas par atbilstošu
skaitu samazina stāvvietas,
4.3.12.7. piekļūšana dzīvojamo māju ieejai jābūt nodalītām gājēju un mašīnu plūsmām
(piebraukšana ēku ieejām nodrošināma tikai, lai veiktu ēku apkalpošanas un
speciālo dienestu funkciju, nevis izmantojami kā automašīnu stāvlaukumi
(izvietojot atbilstošas ceļa zīmes).
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5.nodaļa. PUBLISKO OBJEKTU APBŪVES TERITORIJAS
5.1. VISPĀRĪGIE PUBLISKO ĒKU NOTEIKUMI
5.1.1.DEFINĪCIJA
Publisku objektu apbūves teritorija – ir pašvaldības administratīvās teritorijas daļas, kuru
primārais zemes izmantošanas un apbūves veids ir daudzfunkcionālas izmantošanas teritorija,
kura kalpo sabiedriskiem, komerciāliem vai sociāliem nolūkiem un ietver arī valsts,
pašvaldības, ārstniecības, reliģisku, izglītības, sociālās, labklājības, labdarības, sporta, atpūtas
vai citu līdzīgu nekomerciālu izmantošanu, kā arī kultūras iestādes, mazumtirdzniecības un
pakalpojumu objektus, u.c. komercobjektu, kā arī palīgizmantošana un papildizmantošana.
2. tabula
NOSAUKUMS

KRĀSA

P.1.
SABIEDRISKO
OBJEKTU
APBŪVES
TERITORIJAS
P.2. KOMERCIĀLU
OBJEKTU
APBŪVES
TERITORIJAS
P.3.JAUKTAS
KMERCĀLU
OBJEKTU UN
DZĪVOJAMĀS
APBŪVES
TERITORIJAS

KRĀSAS
PARAUGS

AUGSTUMS
LĪDZ
KOREI/
STĀVU
SKAITS

BURTU
APZĪMĒ
-JUMS

PIEZĪMES

Sarkans

14/3

PS

Tumši
sarkans

14/3

PK

Gaiši
sārta

14/3

JDzK

Paredzot
kā
sekundāro
izmantošanu
ievēro
to
teritoriju
nosacījumus
minimālā
zemes
gabala
platībai un zemes gabala
frontei
,
kurā
objekts
atradīsies.
Nav
iekļaut
kartē,
bet
izmantojama paredzot kā
palīgizmantošanu
vai
papildizmantošanu.
Sk. kopā ar P.2.
KOMERCIĀLU OBJEKTU
APBŪVES TERITORIJAS

5.1.2.ZEMESGABALA MINIMĀLĀ PLATĪBA
5.1.2.1. neattiecas uz kioskiem, atsevišķiem stāvlaukumiem un iebūvētiem objektiem,
5.1.2.2. 3zemes vienība nevar būt mazāka kā 1200m² un 600m², ja ir pieslēgums
centralizētām komunikācijām ciemā .
5.1.3.ZEMESGABALA MAKSIMĀLĀLAIS APBŪVES BLĪVUMS
50% un to, nepārsniedzot maksimālo, precizē detālplānojumā.
5.1.4..ZEMESGABALA MAKSIMĀLĀ APBŪVES INTENSITĀTE
5.1.4.1. objektiem- 125% un to, nepārsniedzot maksimālo, precizē detālplānojumā
atbilstoši ēkas funkcijai un stāvu skaitam;
5.1.4.2. dzīvojami apbūvei saskaņā ar atbilstošiem nosacījumiem, kas minēti šajos
apbūves noteikumos 4.nodaļā.
5.1.5.MAKSIMĀLAIS ĒKAS AUGSTUMS UN STĀVU SKAITS
5.1.5.1. 14m augstas līdz jumta korei,
5.1.5.2. līdz 18m ar vertikāls akcents 15% no ēkas kopējā apbūves laukuma.
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5.1.6. ZEMESGABALA MINIMĀLĀ BRĪVĀ (ZAĻĀ) TERITORIJA
tiek noteikta detālplānojumā, bet ne mazāk kā 60%.
5.1.7.PRIEKŠPAGALMA DZIĻUMS
Ēkas jānovieto atkāpjoties no ielu sarkanajām līnijām vai ceļu nodalījuma joslām:
5.1.7.1. 6,0m, ja ar detālplānojumu nav noteikts citādi, nesamazinot minimālo būvlaidi,
5.1.7.2. sabiedriskām ēkām, kas domātas bērniem 25m un pielieto brīvo būvlaidi.
5.1.8.CITI NOTEIKUMI
5.1.8.1 Aizliegts patvaļīgi mainīt sabiedrisko iestāžu ēku vai atsevišķu telpu izmantošanas
veidu un veikt pārbūves.
5.1.8.2 Žogu uzstādīšana nav pieļaujama, atskaitot ēkas, kam to paredz būvnormatīvi.
5.1.8.3 Sabiedriskiem, tirdzniecības un pakalpojumu objektiem jābūt nodrošinātiem ar šo
iestāžu apmeklētājiem paredzētajām tualetēm. Tualetei (-ēm) jāatrodas tajā pašā
ēkas daļā un stāvā, kur šī iestāde izvietota un jābūt pieejamām apmeklētājiem, kā
arī cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.
5.1.8.4 Sporta būvēm nepieciešamais tualešu skaits tiek noteikts pēc aprēķina 1 tualete
uz 150 sēdvietām. Atsevišķu sacensību, koncertu, u.c. masu pasākumu rīkošanai
atklātās sporta būvēs un brīvdabas estrādēs pieļaujams izmantot pārvietojamās
tualetes.
5.1.8.5 Alus bāros tualešu skaits jāparedz pēc aprēķina 1 tualete uz 30 apmeklētāju
vietām (sēdvietām), bet ne mazāk par vienu tualeti.
5.1.8.6 Vasaras (āra) kafejnīcām jābūt nodrošinātām ar tualetēm pēc iepriekšminētā
aprēķina. Ja kafejnīcā tirgo izlejamo alu, jāpieņem alus bāram paredzētie
normatīvi. Pieļaujams izmantot blakus esošo sabiedrisko objektu tualetes, ja par
to ir panākta rakstiska vienošanās ar šīs iestādes vadību un par iespēju izmantot
šīs tualetes informē uzraksti/norādes vasaras kafejnīcā.
5.1.8.7 Sabiedriskās ēdināšanas iestādēm un bāriem un jābūt nodrošinātām ar
apmeklētājiem domātām tualetēm pēc aprēķina 1 tualete uz 30 apmeklētāju
vietām (sēdvietām), bet ne mazāk par vienu tualeti.
5.1.8.8 Uz dzīvojamām mājām attiecas dzīvojamās apbūves teritoriju noteikumi.
5.1.8.9 Nav pieļaujamas mežu, meža puduru kailcirtes, ja vien ar detālplānojumu nav
noteikts citādi konkrētā būvobjekta novietnes vajadzībām.
5.1.8.10 Ierīkojot dabas
nosacījumus.
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5.2. SABIEDRISKU OBJEKTU APBŪVES TERITORIJAS
5.2.1. DEFINĪCIJA
Sabiedrisko objektu apbūves teritorijas - ir pašvaldības administratīvās teritorijas daļas,
kurās īpašumu zemes vienību un gabalu primārais zemes izmantošanas un apbūves veids
kalpo sabiedriskiem vai sociāliem nolūkiem un ietver arī valsts un pašvaldības, reliģijas,
izglītības, kultūras, ārstniecības, atpūtas, sociālās aprūpes vai citu līdzīgu nekomerciālu
iestāžu izvietošanu, bet palīgizmantošana dzīvoklis un cita atļautā izmantošana.
5.2.2.ATTĒLOJUMS KARTĒ

PS

Plānotās (atļautās) teritorijas izmantošana

Parādīta kartē sarkanā krāsā
Sabiedriskas teritorijas
Burti – PS

Sabiedrisko objektu apbūves teritorijas
Saīsināti:
Burtu apzīmējums
5.2.3. ATĻAUTĀ IZMANTOŠANA

Nolūki, kādos atļauts būvēt, pārbūvēt, ierīkot vai izmantot ēku un citu būvi uz zemes,
kas paredzēta sabiedrisko iestāžu apbūvei ir:
A.PAMATIZMANTOŠANA

PIEZĪMES

1)
2)

valsts vai pašvaldības pārvaldes iestāde;
reliģiskā kulta iestāde

3)
4)
5)
6)
7)

izglītības iestāde
kultūras iestāde
ārstniecības un veselības aizsardzības iestāde
sociālās aprūpes iestāde
sporta būve vai atpūtas objekts

B.PALĪGIZMANTOŠANA

PIEZĪMES

1) mežs, parks, dīķis, puķu un krūmu stādījumi
2) garaža
3) dzīvoklis kā palīgizmantošana
4) dzīvojamā māja
5) autostāvvieta

C.PAPILDIZMANTOŠANA
1)
2)
3)
4)

vietējas
vietējas
vietējas
vietējas

nozīmes
nozīmes
nozīmes
nozīmes

Ieceres publisku apspriešanu, brīvā
būvlaide
brīvā būvlaide
brīvā būvlaide
brīvā būvlaide
brīvā būvlaide
brīvā būvlaide

Brīvā zaļā teritorija ne mazāk kā 30%.
IPATIAN 10.4.6.punkta nosacījumus
Tikai pamatfunkcijas nodrošināšanai
Atbilstoši IPATIAN 4.1. un 4.3.
apakšnodaļas noteikumiem
Atbilstoši IPATIAN 4.1. un 4.2.
apakšnodaļas noteikumus
Atbilstoši IPKTIAN 7.apakšnodaļas
noteikumus
PIEZĪMES

finansu iestāde
tirdzniecības iestāde
pakalpojumu iestāde
sporta būve

Ietilpst galvenajā ēkā ne vairāk kā
10% no kopējā apjoma

5.2.4. NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA LIETOŠANAS MĒRĶU GRUPA, KODS
5.2.4.1.Pamatizmantošanas nekustamā īpašuma lietošanas mērķis un kods
0901 Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve
0902 Ārstniecības, veselības un sociālās aprūpes iestāžu apbūve
0903 Valsts un pašvaldību pārvaldes iestāžu apbūve
0905 Reliģisko organizāciju ēku apbūve
0908 Pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve
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5.2.4.2.Palīgizmantošanas nekustamā īpašuma lietošanas mērķis un kods
0302 Fizisko un juridisko personu īpašumā vai lietošanā esošo ūdeņu teritorijas
Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas,
0501 ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā
norādīta lietošanas mērķa
0503 Sportam un atpūtai aprīkotās dabas teritorijas
5.2.4.3.Papildizmantošanas nekustamā īpašuma lietošanas mērķis un kods
0701 Vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
0801 Komercdarbības objektu apbūve
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5.3.KOMERCIĀLU OBJEKTU APBŪVES TERITORIJAS
5.3.1. DEFINĪCIJA
Komerciālu objektu apbūves teritorijas – ir pašvaldības administratīvās teritorijas daļas,
kurās īpašumu zemes vienību un gabalu pamatizmantošanas un apbūves veids ir darījumu un
komerciāla rakstura objekti: bankas, apdrošināšanas sabiedrības un viesnīcas, biroji, kantori,
tirdzniecības un/vai pakalpojumu iestādes, tūrisma, izklaides un atpūtas iestādes,
mazumtirdzniecības un pakalpojumu objekti. kā arī citu komerciāla rakstura iestāžu
izvietošana un neietver vairumtirdzniecību, bet palīgizmantošana - cita atļautā izmantošana.
Dzīvojamā apbūve paredzama kā blakus izmantošana.

PK

5.3.2.ATTĒLOJUMS KARTĒ
Plānotās (atļautās) teritorijas izmntošana

Parādīta kartē tumši sarkanā krāsā
Kmercteritorijas
Burti-PK

Komercciālu objektu apbūves teritorijas
Saīsināti:
Burtu apzīmējums
5.3.3. ATĻAUTĀ IZMANTOŠANA

Nolūki, kādos atļauts būvēt, pārbūvēt, ierīkot vai izmantot ēku un citu būvi uz zemes,
kas paredzēta sabiedrisko iestāžu apbūvei ir:
A.PAMATIZMANTOŠANA

PIEZĪMES

Novieto atsevišķā zemes gabalā lauku
apbūves , savrupmāju, lauksaimniecības
jauktu dzīvojamās un komercobjektu
izmantošanas teritorijās izstrādājot
detālplānojumu, vai kā objekts esošā
apbūvē jauktas daudzdzīvokļu un
publisko objektu teritorijā

1) finansu iestāde;
2)
3)
4)
5)

vieglās rūpniecības uzņēmumi,
komerciestāde;
tirdzniecības iestāde; tirgus laukums,
pakalpojumu iestāde;

6) segtas sporta būve;
B.PALĪGIZMANTOŠANA
1)mežs, parks,
krūmu stādījumi
2)dīķis,

puķu

3)garāža
4)autostāvvieta

PIEZĪMES

un

Brīvā zaļā teritorija
Ne lielāks kā 1ha, Brīvā zaļā teritorija , aizsargjosla 10m
līdz 1ha un lielākam par 1ha -50m IPATIAN 10.4.6.punkta
nosacījumus
Tikai pamatfunkcijas nodrošināšanai
Atbilstoši šo noteikumu III.d.1.sēj. 7.d. nosacījumiem

C.PAPILDIZMANTOŠANA
1)
2)
3)
4)
5)
6)

PIEZĪMES

valsts vai pašvaldības pārvaldes iestāde;
izglītības iestāde;
ārstniecības un veselības aizsardzības iestāde;
dzīvoklis
dzīvojamā māja
atklāts sporta vai atpūtas objekts

Atbilstoši III.d.2.sēj. 5.2.nod.
nosacījumiem
Atbilstoši III.d.2.sēj. 4.nod.
nosacījumiem
Atbilstoši III.d.2.sēj. 5.1.nod.
nosacījumiem

5.3.4. NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA LIETOŠANAS MĒRĶU GRUPA , KODS
5.3.4.1.Pamatizmantošanas nekustamā īpašuma lietošanas mērķis un kods
0801 Komercdarbības objektu apbūve
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5.3.4.2.Palīgizmantošanas nekustamā īpašuma lietošanas mērķis un kods
0302 Fizisko un juridisko personu īpašumā vai lietošanā esošo ūdeņu teritorijas
Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja
0501 tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta
lietošanas mērķa
0503 Sportam un atpūtai aprīkotās dabas teritorijas
5.3.4.3.Papildizmantošanas nekustamā īpašuma lietošanas mērķis un kods
0901 Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve
0903 Valsts un pašvaldību pārvaldes iestāžu apbūve
0908 Pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve
0902 Ārstniecības, veselības un sociālās aprūpes iestāžu apbūve
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5.4.JAUKTAS DZĪVOJAMĀS UN KOMERICĀLU OBJEKTU APBŪVES TERITORIJAS
5.4.1.DEFINĪCIJA
Jauktas dzīvojamās un komerciālu objektu apbūves teritorijas ir pašvaldības
administratīvās teritorijas daļas, kurās īpašumu zemes vienību un gabalu pamat izmantošana
ir darījumu un komerciāla rakstura iestādes, objekti ar tūrisma un atpūtas ievirzi, bet neietver
vairumtirdzniecību un sezonas vai patstāvīgas dzīvošanas dzīvojamās mājas, kā arī
palīgizmantošana .

JDzK

5.4.2.ATTĒLOJUMS KARTĒ
Plānotās (atļautās) teritorijas izmantošana
Jauktas dzīvojamās un komerciālu objektu apbūves
teritorijas
Saīsināti:
Burtu apzīmējums

Parādīta kartē sārtā krāsā
Jauktas komercteritorijas
Burti - JDzK

5.4.3. ATĻAUTĀS IZMANTOŠANAS
Nolūki kādos atļauts būvēt, pārbūvēt, ierīkot vai izmantot ēku un citu būvi uz zemes:
ZEMESGA

MAKSIMĀLAIS

DZĪVO-

BALA

KOPĒJAIS

JAMO

MINIMĀLĀ

APBŪVES

BŪVJU

PLATĪBA

BLĪVUMS %

SKAITS

AUGSTUMS
LĪDZ JUMTA
KOREI

MAKSIMĀLAIS
STĀVU
SKAITS

līdz m

A. 1.PAMATIZMANTOŠANA
A.1.1. SAVRUPMĀJU
APBŪVE,
A. 1.4. DVĪŅU MĀJAS ½
DAĻA

2500 m²
2000 m²
katrai daļai

30%
ne vairāk kā
1000m²
30%
ne vairāk kā
1000m²

30%
ne vairāk kā
600m²
30%
A.1.7. SEZONAS ATPŪTAS
400m²
ne
vairāk
kā
MĀJIŅA
200m²
30%
1200m²
P.2.KOMERCOBJEKTS
ne
vairāk
kā
1.PIEZĪME.
600m²
Kā
30%
D. DABAS TERITORIJAS:
ne
vairāk
kā
palīgizmant
ŪDEŅI, MEŽS
600m²
ošana
1.Piezīme.Vasarnīcas un atpūtas mājas var izvietot bez
nosacījumiem, ja tās kalpo komercdarbībai.
A. 1.6. VASARNĪCAS

IRŠU PAGASTA PADOME

1000 m²
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1

10

2

½

10

2

½

10

2

-

8

1

-

12

2
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5.4.4. ATĻAUTĀS IZMANTOŠANAS
A.PAMATIZMANTOŠANA
(1)
atpūtas
un
komerciestāde;
2) sporta un atpūtas būve;
3) parks, apstādījumi
4) autostāvvieta
5) dīķis

PIEZĪMES

tūrisma

6) dzīvojamā māja, vasarnīca
7) kempings, atpūtas mājas
C.PALĪGIZMANTOŠANA
1) garāža
2) autostāvvieta
(3) mežs un parks, puķu un krūmu
stādījumi, apstādījumi
4) dīķsaimniecība
(5) lauksaimniecība, pļavas ganības,
augkopība,
augļkopība,
dārzeņkopība, mājdzīvnieku (truši,
kazas, u.c. mītnes)
B.PAPILDIZMANTOŠANA
1) tirdzniecības iestāde;
2) pakalpojumu iestāde;
3) dzīvoklis kā palīgizmantošana;
4) tūrisma, spēļu, dabas takas

Saskaņā ar nosacījumiem, kas minēti IPATIAN 5.1
apakšnodaļā, detālplānojums, brīvā būvlaide
Daļa no brīvās (zaļās) teritorijas - ne mazāk kā 100%
Atbilstoši IPKTIAN 7.nod. nosacījumiem
Līdz 1ha, aizsargjosla 10m, neattiecas uz esošiem
objektiem, Daļa no brīvās (zaļās) teritorijas sk.
IPATIAN 10.4.6.punkta nosacījumus
Atbilstoši šo noteikumu IPATIAN 4.1 un 4.2. nod.
nosacījumiem, brīvā būvlaide
Sezonas būves, detālplānojums, , brīvā būvlaide
PIEZĪMES

Tikai pamatfunkcijas nodrošināšanai
Atbilstoši šo noteikumu IPKTIAN 7.d. nosacījumiem
Daļa no brīvās (zaļās) teritorijas sk. IPATIAN
10.4.6.punkta nosacījumus
Izmantošana pamatfunkcijas nodrošināšanai lauku
tūrisma vajadzībām

PIEZĪMES

saskaņā ar nosacījumiem, kas minēti IPATIAN 5.1
un 5.3. apakšnodaļās, detālplānojums
Atbilstoši šo noteikumu IPATIAN 4.1. un4.3.nod.
nosacījumiem
Daļa no brīvās (zaļās) teritorijas

5.4.5. NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA LIETOŠANAS MĒRĶU GRUPA , KODS
5.4.5.1.Pamatizmantošanas nekustamā īpašuma lietošanas mērķis un kods
0801 Komercdarbības objektu apbūve
0601

Individuālo dzīvojamo māju apbūve

0302

Fizisko un juridisko personu īpašumā vai lietošanā esošo ūdeņu teritorijas
Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja
tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta
lietošanas mērķa
Sportam un atpūtai aprīkotās dabas teritorijas

0501
0503

5.4.5.2.Palīgizmantošanas nekustamā īpašuma lietošanas mērķis un kods
0101 Zeme, uz kuras pamat saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība
0201 Zeme, uz kuras pamat saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība
0303 Dīķsaimniecība
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6.nodaļa. RŪPNIECISKO OBJEKTU APBŪVES TERITORIJAS
6.1. RŪPNIECĪBAS UN KOMUNĀLO OBJEKTU APBŪVES TERITORIJAS (R)
6.1.1.DEFINĪCIJA
Rūpniecības un komunālo objektu apbūves teritorijas – ir pašvaldības administratīvās
teritorijas daļas, kurās zemes vienību un gabalu pamats izmantošanas un apbūves veids ir
rūpnieciskās un lauksaimnieciskās ražošanas objekti, komunālās apkalpes– katlu māju,
artēzisko aku un urbumu, notekūdeņu attīrīšanas ietaišu objektu, HES teritorijas. garāžas, arī
tādas, kam ir noteiktas sanitārās vai citas aizsargjoslas vai īpašas prasības transportam. Īpaši
ir nodalāmas teritorijas tādu ražošanas objektu izvietojumam, kas rada paaugstinātu
piesārņojumu vidē, troksni, smakas vai cita veida traucējumus, kas kaitīgi videi un cilvēkiem.
6.1.2.ATTĒLOJUMS KARTĒ

RR

Plānotās (atļautās) teritorijas izmantošanas
Rūpniecības un komunālo objektu apbūves
teritorijas
Saīsināti:
Burtu apzīmējums

Parādīta plānā teritorija gaiši violetā krāsā
Rūpniecības teritorijas
Burti - R

6.1.3. NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA LIETOŠANAS MĒRĶU GRUPA , KODS
6.1.3.1.Pamatizmantošanas nekustamā īpašuma lietošanas mērķis un kods
1001 Rūpniecības objektu apbūve
1003 Lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu apbūve
Ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas
1201 produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens
ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve
6.1.3.2.Papildgizmantošanas nekustamā īpašuma lietošanas mērķi un kods
0801 Komercdarbības objektu apbūve
0601 Individuālo dzīvojamo māju apbūve
6.1.3.3.Papild un palīgizmantošanas nekustamā īpašuma lietošanas mērķi un kods
0302 Fizisko un juridisko personu īpašumā vai lietošanā esošo ūdeņu teritorijas
Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja
0501 tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta
lietošanas mērķa
6.1.4. ATĻAUTĀ IZMANTOŠANA
Nolūki, kādos atļauts būvēt, pārbūvēt, ierīkot vai izmantot ēku un citu būvi uz zemes, ir:
3.tabula
APBŪVES UN IZMANTOŠANAS
TERITORIJAS NOSAUKUMS
PLĀNOJUMĀ

ĒKU
AUGSTUM
S LĪDZ
KOREI UN
STĀVU
SKAITS

APBŪVE
S
BLĪVUMS

MINIMĀLĀ
ZEMES
GABALA
PLATĪBA

PIEZĪMES

R.1.RAŽOŠANAS
UN
KOMUNĀLĀS
SAIMNIECĪBAS OBJEKTU
APBŪVES TERITORIJAS

14m/
2stāvi

60%

600 m²

Zemesgabala
teritorijā
jāiekļaujas
objekta
aizsargjoslām vai zonām,
ja tādas nosakāmas
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A.PAMATIZMANTOŠANA

PIEZĪMES

1) vispārīgās ražošanas uzņēmums (izņemot A kategorijas
piesārņojošas darbības uzņēmumus);
2) vieglās ražošanas uzņēmums;
3) noliktava;
4) vairumtirdzniecības iestāde;
5) lauksaimniecības ražošanas uzņēmums;

Ieceres publiska apspriešana

6) kokzāģētavas un galdniecības;
7) pārtikas uzņēmums.
8) veterinārā iestāde,
9) noliktava,
10) hidrotehniska būve,
11) ferma; ar sanitāro zonu

Ieceres publiska apspriešana

12) degvielas uzpildes stacija ar aizsargjoslu
13) tehniskās apkopes stacija
14)
specializēta
lauksaimniecības
(ražošanas)
uzņēmējsabiedrība;
15) inženiertehnisko komunikāciju objekts;
16 siltumapgādes objekti;
17) kanalizācijas sistēmas objekti;
18) ūdens attīrīšanas iekārtas;
19) gāzes apgādes objekti;
20) sakaru un komunikāciju objekti; mobilie torņi
21) elektroapgādes objekti;
22) garāža;
23) saimniecības ēka,
24) atklāta uzglabāšana,
B.PAPILDIZMANTOŠANA –
PAPILDIZMANTOŠANA
1) mazumtirdzniecības iestāde;
2) pakalpojumu iestāde;

Ieceres publiska apspriešana
Var tikt izdalīta no
lauksaimniecības zemēm ,ja platība
ir lielāka par 1ha
Ieceres publiska apspriešana

PIEZĪMES

Atbilstoši III.d.2.sēj. 5.1. un 5.3.nod. nosacījumiem

C.PALĪGIZMANTOŠANA

PIEZĪMES

1)pārvaldes iestāde, birojs
2)dzīvoklis;
dzīvojamā
māja,
viensēta kā palīgizmantošana
3)garāža
4)autostāvvieta
5) dīķis

Tikai pamatfunkcijas nodrošināšanai

(6)mežs
un
apstādījumi

pļava,

krūmi,,

Atbilstoši šo noteikumu III.d.2.sēj. 4.nod. nosacījumiem
Tikai pamatfunkcijas nodrošināšanai
Atbilstoši šo noteikumu III.d.1.sēj. 7.nod. nosacījumiem
Brīvā zaļā teritorija – ne mazāk kā 10%, aizsargjosla 10m,
sk. IPATIAN 10.4.6.punkta nosacījumus
Brīvā zaļā teritorija

6.1.5.ZEMESGABALA MAKSIMĀLĀ APBŪVES INTENSITĀTE
Zemesgabala maksimālais apbūves intensitāte līdz 40% un to precizē detālplānojumā,
nepārsniedzot maksimālo.
6.1.6.ZEMESGABALA MAKSIMĀLĀ APBŪVES BLĪVUMS
Zemesgabala maksimālais apbūves blīvums līdz 60% un to precizē detālplānojumā,
nepārsniedzot maksimālo.
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6.1.7.ZEMESGABALA MINIMĀLĀ BRĪVĀ (ZAĻĀ) TERITORIJA
Tiek noteikta detālplānojumā, bet ne mazāka kā 10% brīvās teritorijas platības procents
no stāvu platības.
6.1.8.MINIMĀLĀ ZEME VIENĪBAS FRONTE
Atbilstoši funkcionālajai nepieciešamībai, bet ne mazāk kā 15m.
6.1.9.MAKSIMĀLAIS ĒKAS UN CITAS BŪVES AUGSTUMS
16 m, ja ar detālplānojumu nav noteikts citādi. Šis punkts neattiecas uz tehnoloģiskiem
procesiem nepieciešamām instalācijām, kas nav ēkas un inženiertehniskām
komunikācijām (masti, antenas dūmeņi u. tml.)
6.1.10.CITI NOTEIKUMI
6.1.10.1.

Papildus iepriekšējiem noteikumiem, mazumtirdzniecības veikals, kā
palīgizmantošana, jānovieto galvenajā ēkā.
6.1.10.2. Vispārīgas ražošanas un inženiertehnisko komunikāciju objektiem jādod
aprēķins par aizsargjoslu lielumiem.
6.1.10.3. Kolektīvās vieglo auto mašīnu garāžas saglabā esošo izmantošanu, pieļaujama
garāžu modernizācija, auto apkalpes objekta izvietošana.
6.1.10.4. Attālumi no lopkopības fermām:
1) līdz 1. un 2. šķiras autoceļiem
-150m,
2) līdz pagasta ceļiem
-50m,
3) līdz dzīvojamai apbūvei atkarībā no attiecīgās fermas sanitārajām
aizsargjoslām, bet ne mazāk kā
- 300m.
6.1.10.5. Attālumi līdz dzīvojamai apbūvei no
1) specializētajām fermām:
a) cūku fermām ar apgrozību līdz 3 tūkst cūku gadā-500m,
b) virs 3 tūkst. cūku gadā -1200m,
c) govju fermām no 40 govīm un vairāk -300m,
d) aitu fermām no 100 aitām un vairāk -300m,
e) kažokzvēru fermām -300m,
f) putnu fermām -300m,
g) zirgu fermām no 20 zirgiem un vairāk -300m,
h) aitu fermām no 100 aitām un vairāk -100m,
2) mājdzīvnieku kūtīm zemnieku viensētās 50-100m,
3) vircas bedrēm 50-100m;
4) kūtsmēslu glabātuvēm 50-100m;
5) kūtsmēslu kompostēšanas laukuma 100m;
6.1.10.6. Ciema teritorijā nepieciešams renovēt esošās kūtis (pie kapsētas), bet pagasta
centrā esošām kūtīm ir jāatrod cits pielietojusī, jo to nesakoptā vide rada
neestētisku skatu vai arī jāveic blīva apzaļumošana no iebraucamā ceļa
puses
6.1.10.7. Inženierkomunikācijas vēlams izvietot ielu sarkanajās līnijās vai ceļu
nodalījuma joslās zeme ietvēm vai sadalošajām joslām.
6.1.10.8. Teritoriju apsaimniekošana jānodrošina saskaņā ar vides aizsardzības
institūciju nosacījumiem, jāveic vides piesārņojuma novēršana un bīstamo
objektu nojaukšana.
6.1.10.9. Ceļu, komunikāciju un inženierapgādes ekspluatācijas aizsargjoslas iekļauj
uzņēmuma funkcionāli nepieciešamajā teritorijā.
6.1.10.10. Pie maģistrālajām un galvenajām ielām un valsts ceļiem ražošanas un
komercobjektu apbūves teritoriju priekšpagalmā un ārējā sānpagalmā
aizliegti atklāti uzglabāšanas laukumi, ja teritorija nav norobežota ar blīvu
žogu.
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6.1.10.11. Teritorijām, no tuvākās dzīvojamās apbūves norobežo ar blīvu dzīvžogu 25m
platumā un veido stādījumus gar ielas fronti uzņēmuma teritorijā.
6.1.11.IZŅĒMUMI – inženierkomunikāciju objekti un būves, kuru funkcionalitāte nosaka, ka
nav nepieciešams tā izvietojumam piemērot minimālo zemes gabala lielumu
1200m² (transformatori, elektro līniju apakšstacijas, sūkņu mājas,
ūdenstorņi u.c.)
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7. nodaļa. LĪNIJBŪVJU APBŪVES TERITORIJAS

7.1.1. DEFINĪCIJA
Līnijbūvju apbūves teritorijas - ir pašvaldības administratīvās teritorijas daļas, kurās
īpašumu zemes vienību un gabalu pamat izmantošana zemes izmantošanas un apbūves veids
ir valsts un pagasta kopējas izmantošanas inženierbūves, kas izmantojamas autotransporta
līdzekļu un gājēju satiksmei, kā arī satiksmes apkalpes būves. Ielu un ceļu teritorijā
(galvenokārt starp brauktuvi un sarkano līniju) izvieto arī maģistrālās inženiertehniskās
komunikācijas un inženiertehnisko komunikāciju objekti.
7.1.2.ATTĒLOJUMS KARTĒ
Plānotās (atļautās) teritorijas izmantošana
1.šķiras valsts autoceļš
zaļa līnija
2. šķiras valsts autoceļš
Pašvaldības ceļš

dzeltena līnija

Vietējas nozīmes ceļi
Plānotie ceļi

oranža līnija

pelēka līnija
pelēkbrūna līnija

Telekomunikāciju līnijas
Elektrolīnijas zilas
Līnijbūvju apbūves teritorijas
Pašreizējās teritorijas izmantošana

Parādīta plānā kā plānotās izmantošanas kartē
izņemot plānotos ceļus

Saīsināti:

Līnijbūves

Burtu apzīmējums

Burti - L

7.1.3. NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA LIETOŠANAS MĒRĶU GRUPA , KODS
7.1.3.1.Pamatizmantošanas nekustamā īpašuma lietošanas mērķis un kods
Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma
1101
joslā
1104 Transporta līdzekļu garāžu apbūve
1105 Atsevišķi nodalītas atklātas autostāvvietas
Ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas,
1201 naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju,
ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve
Upju un kanālu, ūdens uzkrāšanas, ūdens regulēšanas un krastu nostiprināšanas
1202
būvju apbūve
7.1.3.2.Papild un palīgizmantošanas nekustamā īpašuma lietošanas mērķi un kods
0302

Fizisko un juridisko personu īpašumā vai lietošanā esošo ūdeņu teritorijas

0501

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas,
ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā
norādīta lietošanas mērķa
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7.1.4. ATĻAUTĀ IZMANTOŠANA
Nolūki, kādos atļauts būvēt, pārbūvēt, ierīkot vai izmantot ēku un būvi uz zemes, kas
paredzēta līnjbūvju teritorijai ir:
A.PAMATIZMANTOŠANA

PIEZĪMES

(1) valsts autoceļi;
(2) pagasta nozīmes autoceļi un ielas;
(3) vietējās nozīmes iela un laukums;
(4) autobusa pietura, pieturvieta
(5) grāvis;
(6) atklāta autostāvvieta
(7) velosipēdistu celiņi;
(8) gājēju celiņi, ietves;
(9) inženiertehnisko komunikāciju koridors;
(10) inženiertehnisko komunikāciju objekts;
(11) -kā arī saskaņā ar LR 03.11.1992. likumu par
autoceļiem 1. sadaļas 1.panta (2)apakšpunktu
(12) kiosks vai ielas tirdzniecības vieta

C.PALĪGIZMANTOŠANA
(1)autostāvvieta
(2) dīķis, grāvis

Saskaņo vietu un vizuālo izskatu,
reklāmu

PIEZĪMES

Atbilstoši šo noteikumu IPATIAN 7.nod. nosacījumiem
Brīvā zaļā teritorija , aizsargjosla 10m, ne tuvāk kā 10m no
robežas
Brīvā zaļā teritorija

(3)mežs un pļava, krūmi,,
apstādījumi
7.1.5. VALSTS AUTOCEĻI IRŠU PAGASTĀ

Valsts autoceļi Iršu pagastā
Ap[zīmējums

Autoceļa nosaukums

P 79
V 887
V 917
V 922
V 941
V 942
V 964

Koknese – Ērgļi
Irši – Liepkalne
Vietalva – Sausnēja – Irši
Vecbebri – Irši
Pērse – Zirnīši
Alunāni – Irši
Vecbebri – Taurupe

4..tabula

Nodalījuma
josla

Aizsargjosla lauku
apvidū un apbūves līnija

27
22
22
19
19
19
19

60
30
30
30
30
30
30

7.1.6. CEĻU UN IELU ŠĶĒRSPROFILS
7.1.6.1. Ielas šķērsprofils jānosaka detālplānojumā saskaņā ar attīstības plāna un
inženierkomunikāciju attīstības shēmu priekšlikumiem.
7.1.6.2. Ielu braucamās daļas atļauts paredzēt gājējiem (gājēju ielas) vai ietves jauktai
izmantošanai - gājējiem un velobraucējiem, ja to paredz detālplānojums.
7.1.6.3. Izstrādājot detālplānojumus un būvprojektus par pamatu jāņem šādi minimālie
platumi metros ielu sarkanām līnijām, nodalījuma joslām un braucamajām
daļām.
7.1.7. IETVES
7.1.7.1. No jauna izbūvējamām un rekonstruējamām ielām jābūt ar vismaz 1,5 m platām
ietvēm katrā pusē, ja ar detālplānojumu nav noteikts citādi.
7.1.7.2. Ciemos esošā ielai/ ceļš neatkarīgi no tās piederības nevar liegt piekļūšanu no
blakus esošā zemes gabala.
7.1.7.3. Ietvju augstums pie ielas braucamās daļas nedrīkst pārsniegt 10 cm. Ielu pārejās
jāveido uzbrauktuves uz ietves bērnu un invalīdu ratiņiem ar ielas apmales
vertikālo daļas augstumu ne lielāku par 2,5 cm.
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7.1.7.4. Uz ietvēm pie ieejām ēkās pieļaujams izvirzīt tikai vienu pakāpienu un ne vairāk
kā 30 cm, turklāt brīvajam ietves platumam jāsaglabājas ne mazākam par 1,2 m.
Pakāpienam nedrīkst būt pulēta virsma, ja tajā netiek iestrādāta neslidena josla.
7.1.8. PAŠVALDĪBAS AUTOCEĻI IRŠU PAGASTĀ

Pašvaldības autoceļi
(pašvaldības dati)

5..tabula
NR.

AUTOCEĻA NOSAUKUMS

GARUMS,
KM

NODALĪJUMA

AIZSARGJOSLA

BŪVLAIDE*

JOSLAS

M

M

PLATUMS M

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Meņģele – Liepkalne
Meņģele – Zirnīši
Krustojums – Magones
Slapsiles – Vilkāres
Jirjēni – Melderi
Aizas – Krastmaļi
Laidas – Sauleskalni
Pērles – Blāzmas
Pērles – Mežāres
Upesgrīvas – Dzelmes
Dūjas – Niedrītes
Ilgneši – Mežvidi
Kapi – Aizupes
Robiņi – Aijas
Ūdenskrātuve –
Jaunrobiņi
Jaunrobiņi – Vietalvas
ceļš
Irši – Mētras
Mētras – Krustpji
Centrs – Doktorāts
Akācijas – Pienotava
Pienotava – attīrīšanas
iekārtas
Sarmas – Granīti
Saulstari – Bočs
Laimdotas – kurtuve –
kapi
Namiķi – Gobas

1,3
1,0
1,1
3,6
4,5
0,5
0,7
0,2
2,2
2,0
1,7
0,6
0,6
0,2
0,6

19
19
19
19
19
15
15
12
19
19
19
15
19
12
19

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

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

0,3

15

30

6

0,1
0,8
0,6
0,2
0,8

12
15
19
12
19

30
30
30
30
30

6
6
6
6
6

0,2
0,3
2,4

12
12
19

30
30
30

6
6
6

1,2

19

30

6

7.1.9. KLĀTNE (SEGUMS)
7.1.9.1.Maģistrāļu, pagasta ceļu un piebrauktuvju, kā arī laukumu un ietvju klātnēm
jābūt ar cietu segumu.
7.1.9.2.Celiņu klātnei apstādījumu teritorijās pieļaujami dažādi segumi.
7.1.10. CITI NOTEIKUMI
7.1.10.1.Ja iela veido strupceļu, tad brauktuves galā jāveido autotransporta apgriešanās
laukums, ja nepieciešams ierīko apgriešanās laukumu 12x12m.
7.1.10.2.Veloceliņi jāparedz veicot jaunu ielu un ceļu projektēšanu vai rekonstrukciju
vismaz vienā ceļa pusē, ja nodalījuma josla neatļauj ierīkot to abās ceļa pusēs.
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8.nodaļa AIZSARGJOSLAS UN AIZSARGZONAS
8.1. AIZSARGJOSLU PROJEKTĒŠANA UN UZTURĒŠANA
8.1.1. Visu veidu aizsargjoslas projektē, izstrādājot jebkuru detālplānojumu un zemes
ierīcības projektu. Nepieciešamības gadījumā tās nosprauž dabā neatkarīgi no zemes
īpašuma formas un veida. Vietās, kur tās nav projektētas, jāievēro “Aizsargjoslu
likumā” vai citos normatīvajos aktos noteiktie minimālie aizsargjoslu platumi.
8.1.2. Aizsargjoslās ir spēkā aprobežojumi atbilstoši “Aizsargjoslu likumam”. Aizsargjoslu
izveidošanai nav nepieciešama zemes īpašnieka vai lietotāja piekrišana. Zemes
īpašniekiem ir tiesības uz nodokļu atvieglojumiem par ierobežotu saimniecisko darbību.
8.1.3. Gadījumos, kad vienā vietā pārklājas divas vai vairāk aizsargjoslas, spēkā ir stingrākās
prasības un lielākie minimālie platumi. Visa veida rīcība šādās vietās jāsaskaņo starp
ieinteresētajām institūcijām.
8.1.4. Attiecīgos MK noteikumos aizsargjoslās var noteikt īpašuma lietošanas tiesību
aprobežojumus (servitūtu un tā tiesības), kas nepieciešami attiecīgo objektu un
komunikāciju ekspluatācijas, aizsardzības, kā arī aizsargjoslu uzturēšanas un stāvokļa
kontroles nodrošināšanai.
8.1.5. Vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas un aizsargjoslas gar valsts
autoceļiem par saviem līdzekļiem kārtībā uztur zemes īpašnieks, bet, ja tiesības lietot
zemi nodotas citai personai. zemes lietotājs, ja citos normatīvajos aktos nav noteikts
citādi.
8.1.6. Ekspluatācijas, drošības un sanitārās aizsargjoslas par saviem līdzekļiem kārtībā uztur
attiecīgā objekta vai komunikācijas īpašnieks, ja citos normatīvajos aktos nav noteikts
citādi.
[“Aizsargjoslu likums”]
8.1.7. Pašreiz pagastā nav konstatētas aizsargājamās dabas teritorijas.

8.2.

AIZSARGJOSLAS

8.2.1. VIDES UN DABAS RESURSU AIZSARDZĪBAS AIZSARGJOSLAS
KARTĒ ATTĒLOTA KĀ ZILA RAUSTĪTA SVĪTRIŅA – DUBULTSVĪTRIŅA SVĪTRLĪNIJA
8.2.1.1.

Virszemes ūdensobjektu aizsargjoslas

1) Vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas tiek noteiktas ap objektiem un
teritorijām, kas ir nozīmīgas no vides un dabas resursu aizsardzības un racionālas
izmantošanas viedokļa. To galvenais uzdevums ir samazināt vai novērst antropogēnās
negatīvās iedarbības ietekmi uz objektiem, kuriem noteiktas aizsargjoslas tai skaitā
virszemes ūdensobjektu aizsargjoslas
2) Virszemes ūdensobjektu aizsargjoslas nosaka ūdenstilpēm, ūdenstecēm un mākslīgiem
ūdensobjektiem, lai samazinātu piesārņojuma negatīvo ietekmi uz ūdens ekosistēmām,
novērstu erozijas procesu attīstību, ierobežotu saimniecisko darbību applūstošajās
teritorijās, kā arī saglabātu apvidum raksturīgo ainavu.
3) „Minimālie virszemes ūdensobjektu aizsargjoslu platumi tiek noteikti:
a) 25 — 100 kilometrus garām ūdenstecēm — ne mazāk kā 100 metrus plata josla katrā
krastā,
b) 10 — 25 kilometrus garām ūdenstecēm — ne mazāk kā 50 metrus plata josla katrā
krastā,
c) līdz 10 kilometriem garām ūdenstecēm — ne mazāk kā 10 metrus plata josla katrā
krastā,”
4) Upju aizsargjoslas kartē noteiktas, ievērojot, ka minimālie upju un ezeru aizsargjoslu
platumi ir noteikti 6. un 7. tabulā.
5) Upju aizsargjoslas kartē noteiktas kā dabas pamatnes teritorijas.
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6.tabula
Upe
1. Pērse
2. Iršupīte
3. Bebrupe
4. Lokmene
5. Pārējām ūdenstecēm
īsākām par 10km un
mākslīgi ierīkotām

UPJU AIZSARGJOSLAS
Garums
Aizsargjosla
km
lauku apvidū
50
100m
50m
28
100m
21
50m
10 m

Aizsargjosla
apdzīvotās vietās
20m
20m
20m
20m
10m

7.tabula
Ūdenstilpne
Iršu ūdenskrātuve
Dīķi ar platību
Dīķi ar platību

ŪDENSTILPJU AIZSARGJOSLAS
Platība
Aizsargjosla
lauku apvidū
50m
virs 10ha
50m
Līdz 10ha
10m

Aizsargjosla
ciemos
10m
10m

7) Tauvas joslas - sauszemes josla gar ūdeņu krastu, kas paredzēta ar zveju vai kuģošanu
saistītām darbībām un kājāmgājējiem;
4) Tauvas josla:
(1) Ar zveju vai kuģošanu un citām ar to saistītām darbībām gar ūdeņu krastiem ir nosakāma
tauvas josla. Tauvas josla nav jānosaka, ja privātie ūdeņi visā to platībā un tiem
piegulošās sauszemes daļa pieder vienam un tam pašam īpašniekam un zvejas tiesības
šajos ūdeņos nepieder valstij.
(3) Gar upēm un ezeriem tauvas josla nav jānorobežo ar speciālām zīmēm; zemes īpašumu
plānos tā apzīmējama kā lietošanas tiesību ierobežojums.
(4) Tauvas josla gar mākslīgi izbūvētiem kanāliem, hidrotehniskām būvēm un citām būvēm uz
ūdens (mākslīgi izbūvēta tauvas josla) nosakāma saskaņā ar šo būvju plāniem. To uztur
un apsaimnieko attiecīgie īpašnieki (lietotāji).
(6) Tauvas joslas bezmaksas lietošana bez iepriekšējas saskaņošanas ar zemes īpašnieku ir
paredzēta:
1) kājāmgājējiem;
2) zivju resursu un ūdeņu uzraudzībai un izpētei;
4) vides aizsardzības, ugunsdrošības un glābšanas pasākumu veikšanai.
(7) Pēc saskaņošanas ar zemes īpašnieku tauvas joslā ir atļauta:
1) laivu un kuģu piestāšana (izņemot zvejas uzraudzības dienesta laivas un
kuģus, ja tie izmantoti, pildot dienesta pienākumus), to izkraušana un
pagaidu uzglabāšana;
2) laivu un kuģu pārziemošana, būve un remonts;
3) zvejnieku apmetņu ierīkošana, atpūta, zvejas rīku žāvēšana un citas ar zveju
saistītas darbības;
4) ūdenstūristu apmetņu ierīkošana.
(8) Šā panta sestajā un septītajā daļā minētās darbības drīkst veikt, ievērojot vides aizsardzības
normas, bet pie robežas ūdenstilpēm - arī valsts robežas režīma prasības. (9) Dabiskās
tauvas joslas platums ir:
1) gar privāto ūdeņu krastiem - 4 metri;
2) gar pārējo ūdeņu krastiem - 10 metru;
(11) Mākslīgi izbūvētās tauvas joslas platums tiek noteikts attiecīgās būves plānā.
(12) Tauvas joslas platums tiek skaitīts:
1) gar upju un ezeru lēzeniem krastiem - no normālās ūdenslīnijas;
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2) gar upju un ezeru kraujiem krastiem - no krasta nogāžu augšmalas, turklāt tauvas joslas
platumā ietilpst arī zeme no ūdenslīmeņa līdz krasta nogāzei un pati nogāze;
(13) Piekrastes pilsētās vai biezi apdzīvotās vietās zvejošanai tauvas joslu lieto, ievērojot tādus
pašus noteikumus kā neapdzīvotās vietās, bet, ja krastmalas apbūvētas ar ēkām tādā mērā,
ka nav iespējams izmantot visu šā panta devītajā daļā noteikto platumu, gar ūdeņu krastu
atstājama tik plata tauvas josla, lai nodrošinātu ērtu braukšanu pa krastu, ja nepieciešams,
izvērtējot atsevišķi katru konkrēto apbūvi.
. (15) Ja dabiski mainās ūdenslīnija, atbilstoši jaunajai ūdenslīnijai mainās arī tauvas josla.
Gadījumos, kad upes gultni groza ar mākslīgiem regulēšanas darbiem, ja nepieciešams, zemes
gabali jaunām gultnēm un tauvas joslai atsavināmi uz vispārēja pamata saskaņā ar nekustamās
mantas piespiedu atsavināšanas normām.
TAUVAS JOSLAS KARTĒ NAV ATTĒLOTAS, PARĀDA DETĀLPLĀNOJUMOS,
ZEMES IERĪCĪBAS PROJEKTOS UN BŪVPROJEKTU ĢENPLĀNOS
(a) Ja dabiski mainās ūdenslīnija, atbilstoši jaunajai ūdenslīnijai mainās arī tauvas josla.
Gadījumos, kad upes gultni izmaina ar mākslīgiem regulēšanas darbiem, ja nepieciešams,
zemes gabali jaunām gultnēm un tauvas joslai atsavināmi uz vispārēja pamata saskaņā ar
nekustamā īpašuma piespiedu atsavināšanas normām.
(b) Mākslīgi veidotam virszemes ūdensobjektam nosakāma aizsargjosla ne mazāka kā 10m
ūdenstilpēm ar platību līdz 1 ha un pārējām 20m. Aizsargjoslai jāiekļaujas zemes īpašuma
robežās.

8.2.1.2.

Aizsargjoslas ap ūdens ņemšanas vietām

KARTĒ ATTĒLOTA KĀ VIOLETA RAUSTĪTA LĪNIJA
8.2.1.2.1. Ūdens ņemšanas vietu aizsargjoslas nosaka, lai nodrošinātu ūdens resursu
saglabāšanos un atjaunošanos, kā arī samazinātu piesārņojuma ietekmi uz ūdens
resursu kvalitāti visā ūdensgūtnes ekspluatācijas laikā .
8.2.1.2.2. Ūdens ņemšanas vietu stingra režīma aizsargjosla ap artēziskiem urbumiem ir 50
m plata. Joslas platums var tikt pārskatīts pēc LR Labklājības ministrijas attiecīgās
aizsargjoslas noteikšanas metodikas izstrādes.
8.2.1.2.3. Ministru kabineta 20.01.2004. noteikumi Nr.43 „Aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas
vietām noteikšanas metodika” nosaka:
8.2.1.2.4. Ūdens ņemšanas vietas stingra režīma aizsargjoslā aizliegts veikt Aizsargjoslu
likuma 39. panta 1. punktā noteiktās darbības, kā arī MK 20.01.2004. noteikumos
Nr.43 "Aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas vietām noteikšanas metodika" noteikto
darbību:
9.1. plānot un īstenot jaunu individuālo un sabiedrisko dzīvojamo apbūvi;
9.2. atrasties nepiederošām personām, kuras nav saistītas ar ūdens ieguves un
apgādes objektu darbības nodrošināšanu ūdens ņemšanas vietās.
10. Bakterioloģiskajā aizsargjoslā aizliegts veikt Aizsargjoslu likuma 39. panta
2. punktā noteiktās darbības, kā arī:
8.1. veikt ar zemes dzīļu izpēti derīgo izrakteņu ieguvei saistītu saimniecisko darbību;
10.3. būvēt meliorācijas sistēmas;
10.4. rūpnieciski izstrādāt (izcirst) mežus;
10.5. ierīkot maģistrālos ceļus un naftas produktu transportam nepieciešamos vadus;
10.6. novadīt vai iesūknēt pazemes ūdens horizontos notekūdeņus;
10.7. izvietot notekūdeņu attīrīšanas iekārtas un notekūdeņu krājbaseinus, atkritumu
pagaidu novietnes un atkritumu pārstrādes uzņēmumus, kūtsmēslu novietnes,
naftas produktu novietnes, katlumājas, mehāniskās darbnīcas, lopkopības,
putnkopības un citus intensīvās lauksaimniecības objektus vai lauksaimniecības
produkcijas pārstrādes uzņēmumus;
11. Stingra režīma aizsargjoslā ap pazemes ūdens ņemšanas vietu nepieciešams
nodrošināt virszemes ūdens noteci no aizsargjoslas. Aizsargjosla ir labiekārtota un
iežogota, bet virszemes ūdens ņemšanas vieta akvatorijā — norobežota ar bojām.
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Nožogojuma augstums nedrīkst būt zemāks par 1,5 metriem, un uz tā ir informatīva

zīme ar uzrakstu “Nepiederošiem ieeja aizliegta”.
8.2.1.2.5. Ūdens ņemšanas iekārtas Iršu ciemā
a) bakterioloģiskā un ķīmiskās aizsargjoslas lielums ir 200 m,
b) stingra režīma 30m
8.2.2. Ekspluatācijas aizsargjoslas
8.2.2.1.Aizsargjoslas gar ielām un autoceļiem

8.2.2.1.1.
8.2.2.1.2.

8.2.2.1.3.

8.2.2.1.4.

KARTĒ ATTĒLOTA KĀ
NEPĀRTRAUKTA SARKANA LĪNIJA II ŠĶIRAS AUTOCEĻAM,
RAUSTĪTA SARKANA LĪNIJA I. ŠĶIRAS AUTOCEĻAM
AR SLĪPU MELNU SVĪTRU AIZPILDĪJUMU
Ekspluatācijas aizsargjoslu gar ielām, autoceļiem, elektrolīnijām un sakaru līnijām
uzdevums ir nodrošināt minēto komunikāciju un objektu efektīvu un drošu
ekspluatāciju un attīstības iespējas.
Aizsargjoslas gar ielām, autoceļiem un dzelzceļiem, sakaru līnijām, valsts
hidrometeoroloģisko novērojumu stacijām un posteņiem, elektriskajiem tīkliem,
siltumtīkliem, ūdensvadu un kanalizācijas tīkliem tiek noteiktas saskaņā ar
“Aizsargjoslu likuma” prasībām.
Lai nodrošinātu autoceļa pārredzamību un satiksmes drošību, aizsargjoslās gar
autoceļiem aizliegts:
1) 30 metru joslā no ceļa malas cirst kokus un izvietot kokmateriālu krautuves,
par to rakstveidā neinformējot autoceļa īpašnieku divas nedēļas pirms koku
ciršanas uzsākšanas, kā arī ieaudzēt mežu bez saskaņošanas ar autoceļa
īpašnieku,
2) bez autoceļa īpašnieka atļaujas veikt jebkurus būvniecības un derīgo izrakteņu
ieguves darbus, kā arī grunts rakšanas un pārvietošanas darbus, izņemot
lauksaimniecības vajadzībām nepieciešamos darbus.
Apdzīvotā vietā pašvaldības ceļu un ielu aizsargjoslu nosaka detālplānojumos vai
autoceļa projektā. minimālā aizsargjosla noteikta no ceļa ass uz katru pusi:

a) valsts 1. šķiras autoceļiem lauku teritorijā - 60 m; Iršu ciemā - 30m,
b) valsts 2. šķiras autoceļiem lauku teritorijā un pašvaldības ceļiem - 30 m, Iršu
ciemā 20m;
8.2.2.1.5. Aizsargjoslas gar autoceļiem jāuztur ugunsdrošā stāvoklī. Aizsargjoslās mežos gar
autoceļu nodalījuma joslas ārējām malām jāizveido mineralizēta pretuguns josla ne
mazāk kā 1,5m platumā, un tā ik gadu jāatjauno.
[Aizsargjoslu likums]
8.2.2.1.6. Lai nodrošinātu autoceļa pārredzamību un satiksmes drošību, aizsargjoslās gar
autoceļiem aizliegts:
8.2.2.1.7. 30 metru joslā no ceļa malas cirst kokus un izvietot kokmateriālu krautuves, par to
rakstveidā neinformējot autoceļa īpašnieku divas nedēļas pirms koku ciršanas
uzsākšanas, kā arī ieaudzēt mežu bez saskaņošanas ar autoceļa īpašnieku,
8.2.2.1.8. bez autoceļa īpašnieka atļaujas veikt jebkurus būvniecības un derīgo izrakteņu
ieguves darbus, kā arī grunts rakšanas un pārvietošanas darbus, izņemot
lauksaimniecības vajadzībām nepieciešamos darbus.
8.2.2.2.Aizsargjoslas gar telekomunikāciju līnijām.
KARTĒ ATTĒLOTA KĀ GAIŠI PELĒKĀS NEPĀRTRAUKTAS LĪNIJAS
KARTĒ NAV ATTĒLOTAS VISAS , PARĀDA DETĀLPLĀNOJUMOS, ZEMES
IERĪCĪBAS PROJEKTOS UN BŪVPROJEKTU ĢENPLĀNOS
8.2.2.2.1. Aizsargjoslas gar telekomunikāciju līnijām noteiktas, lai nodrošinātu to maksimālu
aizsardzību no cilvēka, dabas vai citu faktoru nevēlamas ietekmes, kuras rezultātā var
tikt traucēta sakaru līniju normāla darbība.
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8.2.2.2.2. Aizsargjoslu gar sakaru līnijām minimālie līniju platumi abās pusēs no malējo vadu
vai kabeļu :
1)kabeļu un gaisa vadu līnijām 2,5m;
2)meža masīvos un stādījumos ar koku augstumu līdz 4,0m. 2,5m līdz
koku
vainaga malai;
3)meža masīvos un stādījumos ar koku augstumu virs 4,0m. 3,5m līdz koku
vainaga malai;
4)sakaru līniju neapkalpojamiem pastiprināšanas punktiem, no pastiprināšanas
punkta vai tā apvaļņojuma robežas uz visām pusēm 3,0m.
8.2.2.2.3. Aizsargjoslas ap elektronisko sakaru tīklu radiosakaru līniju torņiem, antenu
mastiem un to atsaitēm veido:
1) ap elektronisko sakaru tīklu radiosakaru līniju torņiem un antenu mastiem zemes gabals un gaisa telpa torņa vai masta augstumā, ko norobežo nosacīta
vertikāla virsma 1 metra attālumā ārpusē no to nožogojuma vai 5 metru
attālumā no to vistālāk izvirzīto daļu projekcijas uz zemes vai citas virsmas, ja
tornis vai masts nav nožogots;
2) ap elektronisko sakaru tīklu radiosakaru līniju torņu un antenu mastu atsaitēm
- zemes gabals un gaisa telpa torņa vai masta augstumā, ko norobežo nosacīta
vertikāla virsma 2,5 metru attālumā no atsaites projekcijas uz zemes virsmas
un atsaites nostiprinājuma vietas zemē vai citā virsmā.
8.2.2.3.Aizsargjoslas gar elektriskajiem tīkliem
KARTĒ ATTĒLOTA KĀ BRŪNA SVĪTRPUNKTLĪNIJA
8.2.2.3.1. Aizsargjoslas gar elektriskajiem tīkliem nosaka, lai nodrošinātu piekļūšanu energo
objektiem un to drošu ekspluatāciju. Izstrādājot detālplānojumu, jāuzrāda un jāievēro
“Aizsargjoslu likumā” noteiktās elektrisko tīklu ekspluatācijas aizsargjoslas un
jāinformē zemes īpašniekus (lietotājus) par īpašumu lietošanas tiesību
aprobežojumiem tajās.
8.2.2.3.2. Minimālais aizsargjoslu platums gar elektrisko tīklu gaisvadu līnijām- zemes gabals
un gaisa telpa šīs līnijas augstumā, ko norobežo nosacītas vertikālas plaknes katrā
pusē no malējā vada nosaka AL 16. pants:
1) elektrisko tīklu gaisvadu līnijām ar nominālo spriegumu :
a) līdz 20 kilovoltiem – 10m (ciemā 2 m),
b) no 20 –110 kilovoltiem – 20m (ciemā 4 m),
c) virs 110 kilovoltiem - 30 metru;
2) gar elektrisko tīklu kabeļu līnijām:
a) zemes gabals vai gaisa telpa 1 metra attālumā no kabeļu līnijas ass;
b) ap elektrisko tīklu sadales iekārtām, transformatoru apakšstacijām zemes
gabals un gaisa telpa 1 metra attālumā katrā pusē no šo iekārtu
nožogojuma vai to visvairāk izvirzīto daļu projekcijas uz zemes virsmas.
KARTĒ NAV ATTĒLOTAS AIZSARGJOSLAS GAR 0,4KV GAISVADA LĪNIJĀM UN
ELEKTROKABEĻIEM, AIZSARGJOSLAS PARĀDA DETĀLPLĀNOJUMOS, ZEMES
IERĪCĪBAS PROJEKTOS UN BŪVPROJEKTU ĢENPLĀNOS

8.2.2.4. Aizsargjoslas gar siltumtīkliem, ūdensvadu un kanalizācijas tīkliem
KARTĒ NAV ATTĒLOTAS, PARĀDA DETĀLPLĀNOJUMOS, ZEMES IERĪCĪBAS
PROJEKTOS UN BŪVPROJEKTU ĢENPLĀNOS
8.2.2.4.1. Aizsargjoslas gar siltumtīkliem, ūdensvadu un kanalizācijas tīkliem nosaka, lai
nodrošinātu to iekārtu un būvju ekspluatāciju un drošību.
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8.2.2.4.2. Minimālais aizsargjoslu platums gar ūdensvadu un kanalizācijas spiedvadiem – 5
metri katrā pusē no cauruļvada malas.
8.2.2.5.Valsts ģeodēzisko punktu aizsargjosla
KARTĒ NAV ATTĒLOTAS, PARĀDA DETĀLPLĀNOJUMOS, ZEMES IERĪCĪBAS
PROJEKTOS UN BŪVPROJEKTU ĢENPLĀNOS
8.2.2.5.1.Aizsargjoslas ap ģeodēziskajiem punktiem noteiktas, lai nodrošinātu to ilgstošu
saglabāšanu un stabilitāti. Aizsargjosla ap ģeodēzisko punktu ir vienu metru plata
zemes josla no ģeodēziskā punkta konstrukcijas ārējās malas.
8.2.2.5.2.Valsts ģeodēzisko atbalsta punktu aizsargjoslā ietilpst zemesgabali, uz kuriem tie
atrodas, kā arī ne mazāk kā 1m plata josla ap to robežām. Valsts ģeodēzisko atbalsta
punktu aizsargjoslu platumu un robežas, kā arī uzturēšanas un kontroles kārtību
nosaka Valsts Zemes dienests.
8.2.2.6.Aizsargjoslas ap meliorācijas būvēm un ierīcēm
KARTĒ ATTĒLOTA KĀ GAIŠI ZILA NEPĀRTRAUKTA LĪNIJA
KARTĒ NAV VISAS ATTĒLOTAS, PARĀDA DETĀLPLĀNOJUMOS, ZEMES
IERĪCĪBAS PROJEKTOS UN BŪVPROJEKTU ĢENPLĀNOS
Aizsargjoslas valsts un koplietošanas ūdensnotekām lauksaimniecības izmantojamās, meža
un purvu teritorijās ekspluatācijas joslas robeža tiek noteikta ūdensnotekas abās pusēs 10m
attālumā no ūdensnotekas krotes.
8.2.3. SANITĀRĀS AIZSARGJOSLAS
1) Sanitārās aizsargjoslas tiek noteiktas ap objektiem, kuriem ir noteiktas paaugstinātas
sanitārās prasības.
2) Sanitārās aizsargjoslu veidi:
a) ap kapsētām,
b) ap atkritumu apglabāšanas poligoniem, atkritumu izgāztuvēm un notekūdeņu
attīrīšanas iekārtām,
3) Sanitārās aizsargjoslās nav pieļaujams izvietot dzīvojamās ēkas, bērnu pirmsskolas
iestādes, izglītības iestādes, ārstniecības iestādes un atpūtas iestādes, sporta būves,
apstādījumus, augļu un sakņu dārzus.
4) Sanitārās aizsargjoslas noteiktas ap kapsētām, dzīvnieku kapsētām, atkritumu izgāztuvi un
notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, lai nodrošinātu sanitāro prasību ievērošanu.
8.2.3.1.Aizsargjoslas ap kapsētām
KARTĒ ATTĒLOTA KĀ RAUSTĪTA DUBULTSVĪTRA BRŪNĀ KRĀSĀ
8.2.3.1.1.Aizsargjoslas ap kapsētām tiek noteiktas, lai nepieļautu tām piegulošo teritoriju
sanitāro apstākļu pasliktināšanos saskaņā ar MK 29.12.1998. noteikumiem Nr.502
”Aizsargjoslu ap kapsētām noteikšanas metodika”.
8.2.3.1.2.Aizsargjoslas platums ir 300m no kapsētas robežas ārējās malas. Apdzīvotās vietās, ja
ūdensapgādei izmanto līdz 20m dziļas akas un avotus, aizsargjoslas platums ir 500m,
ja kapsēta atrodas gruntsūdeņu plūsmas augštecē. (MK 29.12.1998. noteikumi Nr.502
”Aizsargjoslu ap kapsētām noteikšanas metodika”).
8.2.3.1.3.Projektēto sanitāro aizsargjoslu platumu ap kapsētu sk. teritorijas plānojuma kartē
8.2.3.1.4.Kapsētas nosaukums, tās statuss un aizsargjoslas platums:
1) Iršu kapi - 300m,
2) Brāļu kapi – 25m,
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8.2.3.2.Aizsargjosla ap atkritumu apglabāšanas poligoniem, atkritumu
izgāztuvēm un notekūdeņu attīrīšanas iekārtām
KARTĒ ATTĒLOTA KĀ PELĒKA DIVPUNKTU SVĪTRU LĪNIJA
8.2.3.2.1. Aizsargjoslas ap atkritumu apglabāšanas poligoniem, atkritumu izgāztuvēm un
notekūdeņu attīrīšanas iekārtām nosaka, lai nodrošinātu tām piegulošo teritoriju
aizsardzību no iespējamās vai Pašreizējās negatīvās ietekmes.
8.2.3.2.2. Aizsargjoslas platums no teritorijas robežas ap atkritumu apglabāšanas poligoniem
500m, ap atkritumu izgāztuvēm ir 100m, un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu 50 – 100
– 200m atkarībā no tehnoloģiskās iekārtas.
1) Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas un būves Iršos: 100m,
2) Sanitārajās aizsargjoslās nav pieļaujams izvietot dzīvojamās ēkas, bērnu pirmskolas
iestādes, izglītības iestādes, ārstniecības iestādes un atpūtas iestādes, sporta būves,
sabiedriskos zaļumus, augļu un sakņu dārzus,
3) Aizsargjoslai jābūt 50% apmežotai, nevar veikt kailcirtes, derīgo izrakteņu ieguvi un
citus rakšanas darbus.

8.2.4.DROŠĪBAS AIZSARGJOSLAS
Drošības aizsargjoslas nosaka ap naftas, naftas produktu, ķīmisko vielu un produktu vadiem,
noliktavām un krātuvēm, ūdens akvatorijās augšpus un lejpus aizsprostiem. Aizsargjoslu
uzdevums ir nodrošināt to tuvumā esošo objektu drošību to ekspluatācijas laikā un iespējamo
avāriju gadījumā, kā arī vides un cilvēku drošību.
8.2.4.1.Aizsargjoslas ap aizsprostiem
KARTĒ PARĀDĪTA IRŠU ŪDENSKRĀTUVES AIZSPROSTAM MELNA RAUSTĪTA SVĪRLĪNIJA
8.2.4.1.1. Aizsargjoslas ap aizsprostiem nosaka, lai nodrošinātu aizsprostu hidrotehnisko
būvju ekspluatāciju un drošumu, kā arī cilvēku drošību pie aizsprostiem.
8.2.4.1.2. Aizsargjoslas minimālais platums krastos pie aizsprosta un dambjiem ir 10 metru,
maksimālais - 50 metru.
8.2.4.1.3. Aizsargjoslas platumu mēra no aizsprosta vistālāk no ūdenstilpes vai ūdensteces
izvirzītajām virszemes vai pazemes daļām, no dambja sausās nogāzes pamatnes vai
arī no aizsprosta vai dambja drenāžas iekārtu vistālāk no ūdenstilpes vai
ūdensteces izvirzītajām virszemes vai pazemes daļām, ja aizsprosts vai dambis
aprīkots ar drenāžas iekārtām.

8.2.5.AIZSARGOSLAS AP KULTŪRAS PIEMINEKĻIEM
KARTĒ PARĀDĪTA KĀ VIOLETA SVĪTRAS –DUBULTSVĪTRS RAUSTĪTA LĪNIJA
8.2.5.1. Aizsargjoslas ap kultūras pieminekļiem tiek noteiktas, lai nodrošinātu kultūras
pieminekļu aizsardzību un saglabāšanu, kā arī samazinātu dažāda veida negatīvu ietekmi uz
nekustamiem kultūras pieminekļiem.
8.2.5.2. Kultūras pieminekļu aizsargjoslas platumu un robežas, kā arī uzturēšanas un
kontroles kārtību nosaka saskaņā ar kultūras pieminekļu aizsardzību regulējošiem
likumdošanas aktiem.
8.2.5.3. Kultūras pieminekļu aizsargjoslas noteiktas teritorijas plānojuma kartē “Plānotā
(atļautā) izmantošana”, ievērojot, ka minimālie aizsargjoslu platumi valsts un vietējas nozīmes
kultūras pieminekļiem - 500 m
8.2.5.4. Fiziskajām un juridiskajām personām jānodrošina, lai, atbilstoši likumdošanai, tiktu
saglabāti kultūras pieminekļi, kas ir to īpašumā (valdījumā). Valsts īpašumā esošo kultūras
pieminekļu saglabāšanu nodrošina to valdītāji.
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8.2.5.5.Valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi ar aizsargjoslām:
a)VKPAI Nr. 110 Bulandu Pilskalns 500m
b)VKPAI Nr. 111 Lielkalna Pilskalns 500m

8.2.6.AIZSARDZĪBA PRET TROKŠŅIEM
8.2.6.1.Pieļaujamo trokšņa līmeni dzīvojamām mājām un sabiedriskiem objektiem un to
teritorijām, jāpieņem atbilstoši projektēšanas normatīvam “Higiēnas normatīvi trokšņa
līmenim apdzīvotās vietās”.
8.2.6.2.Gar autoceļu veidot ne šaurāku kā 10 m zaļo stādījumu (koku, krūmu) joslu, apbūves
aizsargāšanai pret troksni.
8.2.6.3.Gar autoceļiem un ielām, veidot zaļo stādījumu (koku, krūmu, zālāju) joslas un alejas,
apbūves aizsargāšanai pret troksni iekļaujot šīs platības noteiktajā dabas pamatneslabiekārtota ārtelpa teritorijās apbūves teritorijās (20% no 1ha).
.

IRŠU PAGASTA PADOME

GALA REDAKCIJA

SIA ”NAGLA IF”

42

III RRR ŠŠŠ UUU PPP AAA GGG AAA SSS TTT AAA TTT EEE RRR III TTT OOO RRR III JJJ AAA SSS PPP LLL ĀĀĀ NNN OOO JJJ UUU MMM SS 222 000 000 777 ... --- 222 000 111 999 ... GGG AAA DDD III EEE MMM
III.daļa 2.sējums ATSEVIŠĶU TERITORIJU IZMANTOŠANAS UN APBŪVES NOTEIKUMI

9.nodaļa. SPECIĀLĀS IZMANTOŠANAS TERITORIJAS
DEFINĪCIJA

Speciālās izmantošanas teritorijas - ir pašvaldības administratīvās teritorijas daļas,
kurās īpašumu zemes vienību (vai to daļas) pamatizmantošanas veids ir unikāls un
nepieciešami speciāli noteikumi katrai speciālās teritorijas veida apsaimniekošanai,
izmantošanai vai apbūvei. Speciālās teritorijas var būt neapbūvējams, vai tajās
izvietojamas vienīgi to apsaimniekošanai nepieciešamās būves vai to apbūves un
izmantošanas nosacījumi doti normatīvos aktos. Atkarībā no konkrētās teritorijas
izmantošanas kā papildizmantošana pieļaujama funkcionālu būvju izvietošana.

8.tabula
KRĀSAS PARAUGS

BURTU
APZĪMĒJUMS

NOSAUKUMS

KRĀSAS APRAKSTS

S.1.KAPSĒTAS
TERITORIJAS/PLĀNOTĀS
KAPSĒTAS

Tumši zaļa

SK

S.2.TŪRISMA
REKREĀCIJAS
TERITORIJA

Dzeltena kontūra

ST

UN

9.1.KAPSĒTU TERITORIJAS
9.1.1. DEFINĪCIA
Kapsētu teritorijas ir pašvaldības administratīvās teritorijas daļas, kurās īpašumu zemes
vienību vai to daļas pamat izmantošana un apbūves veids ietver darbojošās un nedarbojošās
(slēgtās) kapsētas un būve to funkcionalitātes nodrošināšanai.
9.1.2.ATTĒLOJUMS KARTĒ
Plānotās (atļautās) teritorijas izmantošana

SK

Parādīta plānā teritorija

Tumši zaļā krāsā
Kapsētas

Saīsināti:
Burtu apzīmējums

SK

9.1.3. NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA LIETOŠANAS MĒRĶU GRUPA , KODS
0907
Kapsētu teritorijas un ar tām saistīto ceremoniālo ēku un krematoriju apbūve
0302 Fizisko un juridisko personu īpašumā vai lietošanā esošo ūdeņu teritorijas
Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu
0501 teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita
klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa
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9.1.4. ATĻAUTĀ IZMANTOŠANA
Nolūki, kādos atļauts būvēt, pārbūvēt, ierīkot un izmantot ēku un citu būvi uz zemes,
kas noteikta kapsētas teritorija izriet no šo teritoriju specifikas, saistīti ar kapsētas
nodrošināšanu vai funkcionēšanu.
A. PAMATZMANTOŠANA
1)
Kapliča, zvanu tornis,

PIEZĪMES
Uz būvēm, kas paredzētas kapsētas funkcijas nodrošināšanai
tai skaitā kapliču attiecas sabiedrisko objektu (IPATIAN 5.1. un
5.2. apakšnodaļās) apbūves teritoriju nosacījumi ciktāl tie nav
pretrunā ar to funkcionalitāti un šis sadaļas nosacījumiem:
1) 2 stāvi
2) jumta kores augstums 14m,
3) pieļaujams vertikāls akcents līdz 21m,
Saskaņā ar IPATIAN 5.1. un 5.2. apakšnodaļām
2)
ceremoniju zāle
3)
apbedījumi, pieminekļi, Būvvaldē un kapu apsaimniekotāju jāsaskaņo kapu pieminekļu
uzstādīšana ar kapitālu – betonētu pamatu dziļāk kā 0,5m no
zemes virsmas un lielāku apjomu kā 1,2(h) x1,2(b) x 0,8 (a), kur
h-augstums no zemes virsmas, b un a gabarīti.
4)
mežs; pļava, krūmi,
apstādījumi, celiņi
5)
kapsētas
žogs, a)kapu vietas zemes gabaliņu iežogošanai parasti izmantojams
dzīvžogs ( ierobežojums neattiecas uz vēsturiskiem metāla vai
apbedījumu žogi
cita materiāla žogiem),
b)izņēmuma gadījumā Būvvaldē un kapu apsaimniekotāju
saskaņots ne mazāk kā 80% caurredzamu žogs ne augstāku
par 0,7m no zemes virsmas,
c) kapsētas žogs var būt blīva materiāla žogs.

B.PALĪGIZMANTOŠANA

PIEZĪMES

(1) apbedīšanas un apsaimniekošanas biroja ēka,
(2)ūdens ņemšanas vieta, aka,
(3)saimniecības ēka,
(4)autostāvvieta
(6)ziedu un citu ar apbedījumiem saistītu tirdzniecības
vieta, ielu tirdzniecības vieta,
(7) publiska tualete
(5) dīķis

IRŠU PAGASTA PADOME

Tikai pamatfunkcijas
nodrošināšanai

sk. IPATIAN 10.4.6.punkta
nosacījumus
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9.2. TŪRISMA UN REKREĀCIJAS TERITORIJAS
9.2.1.DEFINĪCIJA
Tūrisma un rekreācijas teritorijas – ir pašvaldības administratīvās teritorijas daļas, kurās
īpašumu zemes vienību un gabalu pamat izmantošana ir paredzēta lauku tūrisma attīstībai
izmantojot dabas dotumus un saglabājot dabas teritorijas – ūdensobjekti, mežs , pļava dārzs
u.c. kā primāru, kā arī lauku tūrisma nepieciešamo būvju izvietošanu – naktsmītnēm, sportam
atpūtai arī a palīgizmantošanai un papildizmantošanai.
9.2.2.ATTĒLOJUMS KARTĒ
Plānotās (atļautās) teritorijas
izmantošanas
Tūrisma un rekreācijas teritorijas
Zona ar dzeltenas punktsvīru
līnijas kontūru
ST

Parādīta plānā teritorija
Burtu apzīmējums

9.2.3. ATĻAUTĀ IZMANTOŠANA
Nolūki kādos atļauts būvēt, pārbūvēt, ierīkot vai izmantot ēku un citu būvi uz zemes:
ZEMESGABALA

MAKSIMĀLAIS

DZĪVO-

MINIMĀLĀ PLATĪBA

KOPĒJAIS

JAMO

APBŪVES BLĪVUMS

BŪVU
SKAITS

AUGSTUMS
LĪDZ
KOREI
M

MAKSIMĀLAIS STĀVU
SKAITS

A. 1.PAMATIZMANTOŠANA
A.1.1.
SAVRUPMĀJU
APBŪVE,

2500 m²

30%

1

10

2

ne vairāk kā
1000m²
2000 m²
katrai daļai

30%
ne vairāk kā
1000m²

½

10

2

1000 m²

45%
ne vairāk kā
500m²

½

10

2

A.1.7. SEZONAS
ATPŪTAS MĀJIŅA

400m²

45%
ne vairāk kā
200m²

8

2

P.2.KOMERCOBJE
KTS 1.PIEZĪME.

1200m²

45%

12

3

A. 1.4.
SAVRUPMĀJAS DVĪŅU MĀJAS ½
DAĻA
A. 1.6.
VASARNĪCAS

D. DABAS
Ne mazāk kā
TERITORIJAS:
40%
ŪDEŅI, MEŽS
1.Piezīme.Vasarnīcas un atpūtas mājas var izvietot bez zemes gabala ierobežojumu
nosacījumiem , ja tās kalpo komercdarbībai.
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9.2.4. ATĻAUTĀ IZMANTOŠANA
Nolūki, kādos atļauts būvēt, pārbūvēt, ierīkot vai izmantot ēku un citu būvi uz zemes ir:

A.PAMATIZMANTOŠANA

PIEZĪMES

1)
2)
3)
4)
5)

Saskaņā ar nosacījumiem, kas minēti IPATIAN 5.1
un 5.2.apakšnodaļām, , detālplānojuma izstrāde
Atbilstoši IPATIAN 7.nod. nosacījumiem
Ne tuvāk kā 10m no robežas.
sk. IPATIAN 10.4.6.punkta nosacījumus Daļa no
brīvās (zaļās) teritorijas
Atbilstoši šo noteikumu IPATIAN 4.1 un 4.2. nod.
nosacījumiem
Sezonas būves, detālplānojuma izstrāde
Daļa no brīvās (zaļās) teritorijas- ne mazāk kā 40%

atpūtas un tūrisma komerciestāde;
sporta un atpūtas būve;
autostāvvieta
dīķis
dīķsaimniecība

6) dzīvojamā māja, vasarnīca, viensēta
7) kempings, atpūtas mājas
8) mežs un parks, puķu un krūmu
stādījumi, apstādījumi,
9) lauksaimniecība, pļavas ganības,
augkopība,
augļkopība,
dārzeņkopība, mājdzīvnieku (truši,
kazas, u.c. mītnes)
10) tūrisma, spēļu, dabas takas
C.PALĪGIZMANTOŠANA
1) garāža
2) autostāvvieta
B.PAPILDIZMANTOŠANA
1) tirdzniecības iestāde;
2) pakalpojumu iestāde;

Izmantošana pamatfunkcijas nodrošināšanai lauku
tūrisma vajadzībām , kā arī lauksaimniecības
izmantošanai
Daļa no brīvās (zaļās) teritorijas - ne mazāk kā 40%
PIEZĪMES

Tikai pamatfunkcijas nodrošināšanai
Atbilstoši šo noteikumu IPATIAN 7.d. nosacījumiem
PIEZĪMES

saskaņā ar nosacījumiem, kas minēti IPATIAN 5.1
un 5.3. apakšnodaļās, detālplānojuma izstrāde

9.2.5. NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA LIETOŠANAS MĒRĶU GRUPA , KODS
0801 Komercdarbības objektu apbūve
0601 Individuālo dzīvojamo māju apbūve
0302 Fizisko un juridisko personu īpašumā vai lietošanā esošo ūdeņu teritorijas
Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja
0501 tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta
lietošanas mērķa
0503 Sportam un atpūtai aprīkotās dabas teritorijas
0101 Zeme, uz kuras pamat saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība
0201 Zeme, uz kuras pamat saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība
0303 Dīķsaimniecība
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10.nodaļa. DABAS TERITORIJAS
Dabas teritorijas - ir pašvaldības administratīvās teritorijas daļas, kurās īpašumu
zemes vienību (vai to daļas) pamatizmantošanas veids ir neapbūvējamas un
neapbūvētas teritorijās ar daļēji vai pilnīgi dabisku veģetāciju (piemēram, dabīgas
pļavas, mitrāji, meži, meža parki, birzis, apstādījumi, skvēri, alejas), kuras netiek
intensīvi koptas, labiekārtotas un apsaimniekotas gan ciemā, gan lauku apvidū. Šo
teritoriju kompleksā ietver arī tajās izvietotas sabiedrībai pieejamie virszemes ūdens
objekti. Šo teritoriju izmantošana saistītas ar ekstensīvu brīvdabas atpūtu, dabas
tūrismu un dabas aizsardzību, kā arī ar dabas resursu izmantošanu ražošanai zivsaimniecībai, derīgo izrakteņu ieguvei, lauksaimniecībai un mežsaimniecībai un
atļautas būves un ēkas, kas funkcionāli saistītas ar šim izmantošanām. Lauku apvidū
atļautas viensētas un ar zemes kā lauksaimnieciskās ražošanas resursa izmantošanu
saistītas būves, inženieromuniācijas un kā papildizmantošana raūpnieciski un
publiski objekti.

9.tabula
KRĀSU
APZĪMĒJUMS

NOSAUKUMS
D.1.
LAUKSAIMNIECĪBAS
IZMANTOŠANAS
TERITORIJAS
D.2.
LAUKU
APBŪVES
TERITORIJAS
D.3.
MEŽU
UN
PURVU
TERITORIJAS

BURTU
APZĪMĒ
-JUMS

DL

MINIMĀLĀ ZEMES GABALA PLATĪBA UN
TRANSFORMĀCIJA
1) meliorētās zemes minimālais zemes gabala
lielums - 2ha;
2)

DA

DM
DP

3)
1)
2)
3)
1)
2)
3)

nemeliorētās zemes minimālais zemes
gabala lielums - 1ha;
sk. kopā ar IPATIAN 10.1.apakšnodaļu.
1ha;
pakalpojuma un ražošanas objektu
izvietošanu
nosaka,
izstrādājot
detālplānojumu
sk. kopā ar IPATIAN 10.2.apakšnodaļu
2ha
atļauta viena dzīvojamā māja transformējot
zemi līdz 0,2ha platībā zem apbūves, viena
viensēta izvietojama uz 0,5 ha.
sk. kopā ar IPATIAN 10.3.apakšnodaļu

APMEŽOJAMĀ
TERITORIJA

DŪ

D.4.ŪDEŅU
TERITORIJAS
D.5.
PAMATNES
TRITORIJAS

DABAS

IRŠU PAGASTA PADOME

1) 0,1 ha mazāki netiek atsevišķi izdalīti kā
ūdens objekti
2) sk. kopā ar IPATIAN 10.4.apakšnodaļu
Parādīta
ūdensobjektu
aizsargjoslu
aizpildījums, kur ievērojami Aizsargjoslu
likuma nosacījumi un atsevišķi netiek
aprakstītas
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10.1.LAUKSAIMNIECĪBAS IZMANTOŠANAS TERITORIJAS
10.1.1. DEFINĪCIJA
Lauksaimniecības izmantošanas teritorijas - ir pašvaldības administratīvās teritorijas daļas,
kurās īpašumu zemes vienību (vai to daļas), pamats izmantošanas veids ir lauksaimnieciskās
produkcijas ražošana (tīrumi, pļavas dārzi) un kurās izvieto zemnieku sētu apbūvi (viensētas),
lopu kūtis, būves lopbarības un lauksaimniecības produkcijas uzglabāšanai un pārstrādei.
Nacionālas nozīmes lauksaimniecības teritorijas pagastā neatrodas.
10.1.2.ATTĒLOJUMS KARTĒ
Plānotās (atļautās) teritorijas izmantošana

DL

Lauksaimniecības izmantošanas teritorijas
Saīsināti:
Burtu apzīmējums

Parādīta plānā teritorija gaiši dzeltenā krāsā.
Lauksaimniecības teritorija
Burti - DL

10.1.3. ATĻAUTĀ IZMANTOŠANA
Nolūki, kādos atļauts izmantot teritoriju ir:
10.1.3.1. pamatizmantošana - lauksaimnieciskā izmantošanaA. PAMATZMANTOŠANA
1) zemkopība (augkopība, dārzeņkopība,
augļkopība,
puķkopība,
sēņkopība,
sakņkopība,
graudkopība,
zemstiklu
kultūras, u.c.)

2) ferma,
mājlopu
novietne,
kūts,
veterinārie objekti
3) barības gatavošanas un glabāšanas
būves
4) komposta laukums
5) biškopība un biškopības produkcijas
sagatavošana
6) pārtikas pārstrādes uzņēmums
7) ēkas, būves un iekārtas saimniecībā
saražotās
produkcijas
pārstrādei,
realizācijai, apstrādei un glabāšanai
8) noliktava,
nojume
un
atklāta
uzglabāšana
9) galdniecība , kokapstrāde, zāģētava;
10) eksotisko zvēru un putnu, kas nav
pretrunā ar normatīviem aktiem
11) viensēta ar pagalmu
12) saimniecības ēka
13) stādaudzētava un kokaudzētava;
14) sakņu dārzi

IRŠU PAGASTA PADOME

PIEZĪMES
a) siltumnīcas, lecektis, stādu mājas u.c.,
b) Netiek ieskaitīti zemes gabala kopējā apbūves
laukumā siltumnīcas ar platību līdz 0,05ha un
lecektis ar platību līdz 0,05ha,
c)siltumnīcas jeb segtas platības līdz 0,5ha,
lielākas var izvietot rūpnieciskās teritorijās
ievērojot normatīvos aktus;
Zirgkopības, putnkopība, kažokzvēru, mājlopu,
mājdzīvnieku un medību dzīvnieku audzēšanas
ferma un ražošanas teritorijas virs 1ha platības
izdalāmas no lauksaimniecības zemes vēlams kā
atsevišķu īpašumu - ražošanas apbūves
teritorija, izstrādājot detālplānojumu un iekļaujot
minimālo sanitāro aizsargzonu vismaz 50m līdz
dzīvojamām
ēkām
citās
zemes
vienībās,
neatkarīgi no īpašuma robežām.

Minimālais
zemes
vienības
IPATIAN
10.1.5.punktā vai
kūts, pirts, noliktava, nojume un atklāta
uzglabāšana, pagrabs, darbnīca, amatnieka
darbnīca, individuālā darba veikšanai
Līdz 15m2 liela palīgēka, siltumnīca 30m² ja
atsevišķi nodalīti
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10.1.3.2. palīgizmantošana :
B.
1)
2)
3)

PALĪGIZMANTOŠANA
zivsaimniecība
dīķsaimniecība
dīķi

PIEZĪMES
sk. kopā ar IPATIAN 10.4.6.apakšnodaļu
a)Līdz 5ha platībā, bet ne vairāk kā 45% no zemes gabala
platības un ne tuvāk kā 10m no kaimiņu īpašuma robežas.
b) Ierīkojot jaunu ar lielāku kā 20000m³ apjomu, saņemt
derīgo izrakteņu atļauju.
c) Līdz 0,1ha nemeliorētās zemēs nav nepieciešams dīķa
ierīkošanas tehniskais projekts,
d) neiekļauj transformējamās zemes kopplatībā.

4) mežs
un
purvs,
apmežošana
5) piebraucamie ceļi
Netiek ieskaitīti zemes gabala kopējā apbūves laukumā
6) inženierkomunikāciju
Ieceres publiska apspriešana pēc Būvvaldes pieprasījuma, ja
trases vai objekts, sakaru torņi objekts atrodas tuvāk par 500m no dzīvojamām ēkām vai
vai antenu masti
teritorijas, kur dzīvojamo ēku būvniecība atļauta. Atbilstoši
IPATIAN 7. nodaļas nosacījumiem.
7) telpas individuālam darbam
8) lauku tūrisma naktsmītne
Naktsmītnes līdz 50 gultas vietām.
jeb viesu māja
9) atklāti sporta un atpūtas
Ģimenes un papildizmantošanas vajadzībām netiek
laukumi
ieskaitīti zemes gabala kopējā apbūves laukumā.
10.1.3.3. papildizmantošana – var tikt izdalīta kā apbūves zeme, izstrādājot detālplānojumu
ar transformējamo lauksaimniecības zemes platību līdz 4500 m² no kopējās zemes
platības, kas nav mazāka par IPATIAN 10.1.5.punktā noteikto ar apbūves laukuma
platību, kas nav lielāka par 2500 m²:
Ieceres publiskas apspriešanas pēc Būvvaldes
C. PAPILDIZMANTOŠANA
pieprasījuma, izstrādāt detālplānojumu.
1) zemesgabalos pie ceļiem – vietējas saskaņā ar nosacījumiem, kas minēti IPATIAN 5.1
nozīmes
tirdzniecības
un/vai un 5.3. apakšnodaļās, cik tāl tas nav pretrunā ar
šo nodaļu, ievērojot minimālo zemes gabala
pakalpojumu objekts
lielumu
2) vieglās ražošanas uzņēmums
3) lauku tūrisma naktsmītne jeb viesu Ja paredzētas naktsmītnes ar vairāk kā 50
māja
tūristiem vai apmeklētājiem
4) kempings
5) lopkopības ferma
Ar platību virs 1ha vai/un atbilstoša IPATIAN
10.1.18.p.
6) kokapstrādes uzņēmums
7) derīgo izrakteņu ieguve normatīvo Sk. IPATIAN 10.4.6.punktu
aktu noteiktajā kārtībā
10.1.4. NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA LIETOŠANAS MĒRĶU GRUPA , KODS
0101 Zeme, uz kuras pamat saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība
0201 Zeme, uz kuras pamat saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība
0302 Fizisko un juridisko personu īpašumā vai lietošanā esošo ūdeņu teritorijas
0303 Dīķsaimniecība
0502 Pagaidu atļautā zemes izmantošana sakņu dārziem
0503 Sportam un atpūtai aprīkotās dabas teritorijas
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10.1.5. JUNVEIDOJAMO LAUKSAIMNIECĪBAS ZEMES VIENĪBU MINIMĀLĀS PLATĪBAS:
10.1.5.1. meliorētās zemes minimālais zemes gabala lielums - 2ha,
10.1.5.2. nemeliorētās zemes minimālais zemes gabala lielums - 1ha,
10.1.6. DZĪVOJAMO ĒKU SKAITS UZ ZEMESGABALA :
10.1.6.1. zemes gabalos ar platību līdz 4 ha - ar 1 dzīvojamo ēku viensētā,
10.1.6.2. zemes gabalos ar platību virs 4 ha – ar 2 dzīvojamām ēkām viensētā,
transformācijai – 1ha no kopējās zemes platības, izstrādājot detālplānojumu
viensētas daļai, kopējais apbūves blīvums no zemes vienības platības ne
lielāks kā 25%,
10.1.6.3. zemes gabalos ar platību virs 6 ha – ar 3 dzīvojamām ēkām viensētā,
transformācijai ne vairāk kā 1,5ha no kopējās zemes platības, izstrādājot
detālplānojumu viensētas daļai, kopējais apbūves blīvums no zemes vienības
platības ne lielāks kā 25%,
10.1.6.4. lielāku transformējamo platību apbūvei līdz 45%, saglabājot no īpašuma
kopplatības līdz 55 % lauksaimniecībā izmantojamo zemi, var pamatot ar
detālplānojumu, apbūves blīvums no zemes vienības platības ne lielāks kā
25%,
10.1.6.5. pie reālas sadales zemes vienība nevar būt mazāka par minimāli noteikto,
10.1.6.6. zemes vienības minimālā fronte 50m.
10.1.7. MAKSIMĀLAIS APBŪVEI TRANSFORMĒJAMAIS LAUKUMS VIENSĒTAI VIENĀ ZEMES
VIENĪBĀ:
10.1.7.1. lauksaimniecības zemēs, kas nav meliorētas vienai dzīvojamai ēkai,
transformācijai - 5000 m² no kopējās zemes platības, ar apbūves laukuma
platību, kas nav lielāka par 1000 m², ja apbūves laukums lielāks par 1000 m²,
izstrādājams detālplānojums viensētas daļai,
10.1.7.2. lauksaimniecības zemēs, kas ir meliorētas vienai dzīvojamai ēkai,
transformācijai - 5000 m² no kopējās zemes platības, ar apbūves laukuma
platību, kas nav lielāka par 1000 m², ja meliorācijas sistēma nav jāpārkārto ,
ja meliorācijas sistēma jāpārkārto vai apbūves laukums lielāks par 1000 m²,
izstrādājams detālplānojums viensētas daļai,
10.1.7.3. transformējamās platībās (apbūves) darbojas šo noteikumu IPATIAN sējuma
4.1 un 4.2 nodaļas nosacījumi par savrupmāju būvniecību, ciktāl tas nav
pretrunā ar šo nodaļu,
10.1.7.4. IPATIAN 10.1.7.1. un 10.1.7.2.apakšpunkti attiecas arī uz gadījumiem, ja
zemes vienībā izvieto 2 vai 3 viensētās ar atbilstošai 10.1.6.1 un 10.1.6.2.
platību korekcijām transformējamās zemes apjomam,
10.1.7.5. transformējamā platība, ja zemes vienībā būvē 2 vai 3 viensētas katrai
viensētai var būt savstarpēji nodalītas teritorijas,
10.1.7.6. vienai viensētai transformējamā platība var sastāvēt ne vairāk kā no 3
atsevišķām daļām ( dzīvojamā, atpūtas un ražošanas zonas);
10.1.8. APMEŽOŠANA:
10.1.8.1. Nav pieļaujama no bioloģiskās daudzveidības viedokļa vērtīgu pļavu
apmežošana.
10.1.8.2. VAS Latvijas valsts meži īpašumā esošo lauksaimniecībā izmantojamo zemi
var apmežot.
10.1.9. MELIORĀCIJAS SISTĒMA:
10.1.9.1. Tiek pieļauta viensētu celšana un esošo viensētu rekonstrukcija, tā, lai tas
neietekmētu meliorācijas sistēmu darbību un nenotiktu zemes gabalu
dalīšana.
10.1.9.2. Ceļu ierīkošana un remonts nedrīkst izjaukt meliorācijas sistēmu darbību.
10.1.9.3. Lauksaimniecības zemi apbūves zemēs meliorētajās teritorijās, ja apbūvi
nevar izvietot neskarot meliorācijas sistēmu, var transformēt tikai uzrādot
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saskaņotu meliorācijas sistēmas pārbūves projektu un būvniecība iespējama
pēc meliorācijas sistēmas pārbūves;
10.1.9.4. Meliorācijas sistēmas bojājumi novēršami pirms apbūves uzsākšanas zemes
gabalā, saskaņā ar meliorācijas projektu,
10.1.9.5.Meliorētas zemes nosaka saskaņā zemes vienības robežplānu vai izziņu no
LAD LRLP ZŪRD.
10.1.10. ĒKU UN BŪVJU ATTĀLUMS NO ZEMESGABALA ROBEŽAS:
10.1.10.1. Nevienu ēku vai būvi nedrīkst ierīkot tuvāk par pieļauto attālumu no valsts
autoceļiem un ne tuvāk kā 30 m no pašvaldību ceļa ass līnijas, un ne tuvāk
par 10 m no zemesgabala robežas.
10.1.10.2. Priekšpagalma minimālais dziļums (būvlaide) nedrīkst būt mazāks par 10 m.
10.1.10.3. Sānpagalma minimālais platums un attālums līdz zemesgabala aizmugures
robežai nedrīkst būt mazāks par 10 m.
10.1.10.4. Aizmugures pagalma minimālais dziļums nedrīkst būt mazāks par 10 m.
10.1.11. BŪVJU MAKSIMĀLAIS AUGSTUMS līdz jumta korei 14 metri, izņemot būves, kam
augstumu nosaka to funkcija.
10.1.12. ĒKU STĀVU SKAITS 3 stāvi, izņemot būves, kam augstumu nosaka to funkcija.
10.1.13. LOPKOPĪBAS FERMU IZVIETOŠANAS NOSACĪJUMI
10.1.13.1. Ja fermas pārsniedz 1ha kopējā izmantojamās platības, tās jāizdala uz
atsevišķa zemes gabala kā rūpnieciskas apbūves teritorija.
10.1.13.2. Ja lauksaimniecības objektam nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums
saskaņā ar likumu „Par ietekmes uz vidi novērtējumu”, tas jāizdala uz
atsevišķa zemes gabala kā rūpnieciskas apbūves teritorija un jānosaka
aizsargjosla 500 m, no kuras 50 % jāapmežo:
1) cūku fermām ar apgrozību virs 900 sivēnmāšu gadā,
2) cūku fermām ar 3000 cūku gadā, kuru svars ir virs 30kg,
3) putnu fermām ar 85000 broileriem vai 60000 vistām.
10.1.3.3. Ja lauksaimniecības objektam nepieciešams sākotnējais novērtējums saskaņā
ar likumu „Par ietekmes uz vidi novērtējumu”, tie jāizdala uz atsevišķa
zemes gabala kā rūpnieciskas apbūves teritorija un jānosaka 300 m
aizsargjosla, no kuras 50 % jāapmežo:
1) cūku fermām ar apgrozību virs 750 sivēnmāšu gadā,
2) cūku fermām ar vairāk nekā 2000 cūku gadā, kuru svars ir virs 30kg,
3) liellopu fermām ar vairāk nekā 500 govīm, vai 250 liellopu, ja uz 1 ha
lauksaimniecības zemes ir vairāk kā 1,7 dzīvnieku vienības,
4) putnu fermām ar vairāk nekā 40000 mājputniem,
kā arī tas attiecas uz:
5) aitu, kazu fermām ar vairāk nekā 1000 sīklopiem,
6) zirgu fermām ar vairāk nekā 500 zirgiem,
7) kažokzvēru fermām ar vairāk nekā 1000 dzīvniekiem,
8) trušu fermām ar vairāk nekā 5000 trušu,
9) intensīvas audzēšanas mājlopu, putnu, zvēru, netradicionālo sugu
kompleksiem pēc Būvvaldes pieprasījuma.
10.1.14. LOPKOPĪBAS FERMAS UN KŪTIS
10.1.14.1. Lopkopības ferma un kūts jāizvieto tā, lai tās sanitārā aizsargjosla un
aizsargzona nepārsniegtu tā zemesgabala robežas, kur šī ferma vai kūts
atrodas. Ar rakstisku kaimiņu piekrišanu aizsargjoslu var samazināt līdz
attālumam, kuru akceptē blakus esošais zemes īpašnieks, un
apgrūtinājumu
nostiprina
Zemesgrāmatā
līdz
objekta
nodošanai
ekspluatācijā.
10.1.14.2. Fermu teritorijā nedrīkst atrasties purvāji un plūstoša smilts, gruntsūdens
līmenim jābūt vismaz 1m zem ceļamo ēku pamatiem, ēku celtniecībā
jāizvēlas līdzena teritorija ar nelielu (līdz 5%) kritumu.

IRŠU PAGASTA PADOME

GALA REDAKCIJA

SIA ”NAGLA IF”

51

III RRR ŠŠŠ UUU PPP AAA GGG AAA SSS TTT AAA TTT EEE RRR III TTT OOO RRR III JJJ AAA SSS PPP LLL ĀĀĀ NNN OOO JJJ UUU MMM SS 222 000 000 777 ... --- 222 000 111 999 ... GGG AAA DDD III EEE MMM
III.daļa 2.sējums ATSEVIŠĶU TERITORIJU IZMANTOŠANAS UN APBŪVES NOTEIKUMI
10.1.14.3. Fermas teritorijā jāparedz ceļi, vieta dzīvnieku pastaigu aplokiem, palīgēkām,
veterinārajiem objektiem un barības noliktavām.
10.1.15. ATTĀLUMI NO LOPKOPĪBAS FERMĀM
10.1.15.1. līdz 2. šķiras autoceļiem – 150 m;
10.1.15.2. līdz pašvaldības ceļiem - 50 m;
10.1.15.3. attālumi līdz dzīvojamai apbūvei citā zemes vienībā no:
1) vircas bedrēm - 50m;
2) kūtsmēslu glabātuvēm - 50m;
3) kūtsmēslu kompostēšanas laukumam – 100m.
10.1.16. PAPILDINĀJUMI (NOTEIKUMU DETALIZĀCIJA)
10.1.16.1. Būvvaldes kompetencē izvērtēt un pieprasīt ainavu izpētes sadaļas
iekļaušanu detālplānojumos un būvprojektos.
10.1.16.2. Pieeju ūdens objektiem paredzēt ik pēc 500 m lauku apvidū un ciemos - ik
pēc 300m, vēlams, starp diviem īpašumiem, izņēmums - sabiedriski svarīgas
un inženiertehniskas būves.
10.1.17. IZŅĒMUMI
10.2.17.1. Esošas viensētas, kam noteikts 0601 NĪLM vienģimenes, divģimeņu
dzīvojamo māju apbūves statuss un kuras uzrādītas kartē kā savrupmāju
apbūve atsevišķā zemes gabalā lauku apvidū.
10.1.17.2. Uz komunikāciju objektiem kā sakaru torņi, antenu masti, transformatori,
sūkņu stacijas, attīrīšanas ietaises, GPR un citiem līdzīgiem komunikāciju
objektiem netiek piemērots minimālais zemes gabala lielums un ēku
augstums, bet to nosaka objekta funkcionalitāte un visām aizsargjoslām,
kas nosakāmas konkrētam objektam, jāatrodas tajā pašā zemes vienībā,
kurā atrodas konkrētais objekts, kuram nosakāma aizsargjosla.
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10.2. LAUKU APBŪVES TERITORIJA
10.2.1. DEFINĪCIJA
Lauku apbūves teritorija
nozīmē izbūves teritoriju, kurā galvenais zemes un būvju
izmantošanas veids šobrīd ir lauksaimniecība, ko atļauts transformēt par apbūves zemi
dzīvojamās, darījumu, mazumtirdzniecības un pakalpojumu objektu apbūves nolūkos.
Pieļaujama vieglās rūpniecības uzņēmuma vai amatnieku darbnīcas, kas rada tikai nebūtisku
piesārņojumu, izvietošana.
10.2.2.ATTĒLOJUMS KARTĒ
Plānotās (atļautās) teritorijas izmntošana
Lauku apbūves teritorija
Saīsināti
Burtu apzīmējums

DA
Parādīta plānā teritorija gaiši brūnā krāsā
Viensēta
Burti - DA

10.2.3. ATĻAUTĀ IZMANTOŠANA
Nolūki, kādos atļauts izmantot teritoriju ir:
A. PAMATZMANTOŠANA
1) zemkopība (augkopība, dārzeņkopība,
augļkopība, puķkopība, sēņkopība,
sakņkopība, graudkopība, zemstikla
kultūras u.c.l.)

2) mājlopu novietne, kūts
3) barības gatavošanas un glabāšanas
būves
4) komposta laukums
5) biškopība un biškopības produkcijas
sagatavošana
6) noliktava,
nojume
un
atklāta
uzglabāšana
7) galdniecība,
telpas
individuālam
darbam
8) eksotisko zvēru un putnu, kas nav
pretrunā ar normatīviem aktiem
9) viensēta ar pagalmu
10) saimniecības ēka 11) stādaudzētava un kokaudzētava
12) palīgēkas, mazēkas
13) sakņu dārzi

IRŠU PAGASTA PADOME

PIEZĪMES
a) siltumnīcas, lecektis, stādu mājas u.c,
b) Netiek ieskaitīti zemes gabala kopējā apbūves
laukumā siltumnīcas ar platību līdz 0,05ha un
lecektis ar platību līdz 0,05ha,
c)siltumnīcas jeb segtas platības līdz 0,5ha,
lielākas var izvietot rūpnieciskās teritorijās
ievērojot normatīvos aktus;
Zirgkopības, putnkopība, kažokzvēru, mājlopu,
mājdzīvnieku un medību dzīvnieku audzēšana

Minimālais zemes vienības IPATIAN 10.1.5.punktā
kūts, pirts, noliktava, nojume un atklāta
uzglabāšana,
pagrabs,
darbnīca,
amatnieka
darbnīca, individuālā darba veikšanai

Līdz 15m2 liela palīgēka, siltumnīca 30m² ja
atsevišķi nodalīti
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10.2.3.1. palīgizmantošana :
B. PALĪGIZMANTOŠANA
1) zivsaimniecība
2) dīķsaimniecība
3) dīķi

4) mežs un purvs, apmežošana
5) piebraucamie ceļi
6) lauku tūrisma naktsmītne jeb
viesu māja
7) atklāti sporta un atpūtas laukumi

PIEZĪMES
Sk. IPATIAN 10.4.6.punktu
a)Līdz 5ha platībā, bet ne vairāk kā 45% no zemes
gabala platības un ne tuvāk kā 10m no kaimiņu
īpašuma robežas.
b) Ierīkojot jaunu ar lielāku kā 20000m³ apjomu,
saņemt derīgo izrakteņu atļauju.
c) Līdz 0,1ha nemeliorētās zemēs nav nepieciešams
dīķa ierīkošanas tehniskais projekts,
d) neiekļauj transformējamās zemes koplatībā.
Netiek ieskaitīti zemes gabala kopējā apbūves
laukumā
Naktsmītnes līdz 50 gultas vietām.
Ģimenes un papildizmantošanas vajadzībām
netiek ieskaitīti zemes gabala kopējā apbūves
laukumā.

10.2.3.2. papildizmantošana – var tikt izdalīta kā apbūves zeme, izstrādājot detālplānojumu
ar transformējamo lauksaimniecības zemes platību līdz 4500 m² no kopējās zemes
platības, kas nav mazāka par IPATIAN 10.1.5.punktā noteikto ar apbūves laukuma
platību, kas nav lielāka par 2500 m²:
Ieceres publiskas apspriešanas pēc Būvvaldes
C. PAPILDIZMANTOŠANA
pieprasījuma, izstrādāt detālplānojumu.
1) zemesgabalos pie ceļiem darījumu
vietējas
nozīmes
tirdzniecības
un/vai
iestāde,
pakalpojumu objekts, kiosks ielas
tirdzniecībass
vieta.
2) sociāla vai sabiedriska ēka,
3) lauku tūrisma naktsmītne jeb Ja paredzētas naktsmītnes ar vairāk kā 50
viesu māja
tūristiem vai apmeklētājiem
4) vieglās ražošanas uzņēmums
5) lopkopības ferma
Ar platību virs 1ha vai/un atbilstoša IPATIAN
10.1.18.p.
6) kempings
7) daudzdzīvokļu nams,
Sk. IPATIAN 4.1 un 4.3.apakšnodaļu
8) inženierkomunikāciju trases vai Ieceres publiska apspriešana pēc Būvvaldes
objekts, sakaru torņi vai antenu pieprasījuma, ja objekts atrodas tuvāk par 500m
masti
no dzīvojamām ēkām vai teritorijas, kur dzīvojamo
ēku būvniecība atļauta.
9) pārtikas pārstrādes uzņēmums
saimniecībā saražotās produkcijas
pārstrādei, realizācijai, apstrādei
un glabāšanai,
10) kokapstrādes uzņēmums
11) autobusa pietura,
12) derīgo izrakteņu ieguve normatīvo Sk. IPATIAN 10.4.6.punktu
aktu noteiktajā kārtībā
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10.2.4. NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA LIETOŠANAS MĒRĶU GRUPA, KODS
10.2.4.1. Pamats izmantošanas nekustamā īpašuma lietošanas mērķis un kods
0101 Zeme, uz kuras pamat saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība
0201 Zeme, uz kuras pamat saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība
0302 Fizisko un juridisko personu īpašumā vai lietošanā esošo ūdeņu teritorijas
0303 Dīķsaimniecība
0502 Pagaidu atļautā zemes izmantošana sakņu dārziem
0503 Sportam un atpūtai aprīkotās dabas teritorijas

0601
0801
0908
0905
0903
0901
0902

10.2.4.2. Palpildizmantošanas nekustamā īpašuma lietošanas mērķi un kods
Individuālo dzīvojamo māju apbūve
Komercdarbības objektu apbūve
Pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve
Reliģisko organizāciju ēku apbūve
Valsts un pašvaldību pārvaldes iestāžu apbūve
Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve
Ārstniecības, veselības un sociālās aprūpes iestāžu apbūve

10.2.5. ZEMESGABALA (PARCELES) MINIMĀLĀ PLATĪBA
10.2.5.1. No jauna veidojamu zemesgabalu (parceļu) minimālā platība nedrīkst būt
mazāka par 5000 m2 viensētai,
10.2.5.2. Viensētā apbūves blīvums 30 %, bet ne vairāk kā 3000 m².
10.2.5.3. No jauna veidojamu zemesgabalu (parceļu) minimālā platība papildizmantošanai
nedrīkst būt mazāka par 5000 m2, to attiecīgi pamatot ar detālplānojumu.
10.2.5.4. Papildizmantošanai apbūves blīvums 45 %, bet ne vairāk kā 5000 m².
10.2.5.5. Sporta un atpūtas laukumi ģimenes un papildizmantošanas vajadzībām netiek
ieskaitīti zemes gabala maksimālajā apbūves laukumā.
10.2.5.6. Siltumnīcas un lecektis līdz 0,05ha, piebraucamie ceļi netiek ieskaitīti zemes
gabala maksimālajā apbūves laukumā.
10.5.6. ZEMESGABALA (PARCELES) MINIMĀLĀ FRONTE: 30 M
10.5.7. APBŪVES MAKSIMĀLAIS AUGSTUMS
Apbūves maksimālais augstums līdz korei nedrīkst pārsniegt 12 m.
10.5.8. MAKSIMĀLAIS STĀVU SKAITS: 2 STĀVI AR JUMTA IZBŪVI,
10.5.8.1. Pieļaujamais dzīvojamo ēku augstums ir 2 stāvi un fasāde ne augstāk par
9,0 m no teritorijas izbūvētās vai iekoptās virsmas vidējās augstuma atzīmes.
10.5.8.2. Pieļaujams vertikāls arhitektonisks akcents ne augstāk par 14 m ne vairāk kā
15% no ēkas apbūves laukuma vai to nosaka ēkas funkcija.
10.5.9. PRIEKŠPAGALMA MINIMĀLAIS DZIĻUMS (BŪVLAIDE)
10.5.9.1. Priekšpagalma minimālais dziļums lauku teritorijā nedrīkst būt mazāks par
10,0 m.
10.5.9.2. Priekšpagalma minimālais dziļums pie ielas vai pašvaldības ceļa nedrīkst būt
mazāks par 6,0 m.
10.5.9.3. Priekšpagalma dziļums no jauna būvējamām pirmsskolas bērnu iestādēm
nedrīkst būt mazāks par 25 m.
10.5.10. SĀNPAGALMA MINIMĀLAIS PLATUMS
10.5.10.1. Sānpagalma minimālais platums un attālums līdz zemesgabala robežai
nedrīkst būt mazāks par 10,0 m.
10.5.10.2. Ja tiek ievērotas ugunsdrošības un sanitārās normas, kā arī ēku un
zemesgabalu insolācijas prasības, ar sānu, aizmugures vai abu kaimiņu
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zemesgabalu īpašnieku rakstisku piekrišanu, ko viņi apliecina ar parakstiem
uz zemesgabala plānojuma lapas, iekšējā sānpagalma minimālo platumu, kā
arī attālumu līdz aizmugures robežai drīkst samazināt vai būvēt uz robežas
ar noteikumu, ka attālumam no dzīvojamo telpu logiem līdz saimniecības
ēkām kaimiņu zemesgabalos jābūt ne mazākam par 6,0 m. Ja kaimiņš vai
kaimiņi atļauj būvēt uz sava zemesgabala robežas, to jāieraksta
Zemesgrāmatā.
10.5.10.3. Ārējā sānpagalma minimālais platums pie maģistrālās ielas vai pagasta ceļa
nedrīkst būt mazāks par 6,0 m.
10.5.11. AIZMUGURES PAGALMA MINIMĀLAIS DZIĻUMS
10.5.11.1. Aizmugures pagalma minimālais dziļums nedrīkst būt mazāks par 6,0 m.
10.5.11.2. Ja tiek ievērotas ugunsdrošības un sanitārās normas, kā arī ēku un
zemesgabalu insolācijas prasības, ar aizmugures kaimiņu zemesgabala
īpašnieka rakstisku piekrišanu, kas tiek apliecināta vispārējā kārtībā kā
apgrūtinājums, aizmugures pagalma minimālo dziļumu drīkst samazināt vai
būvēt uz robežas ar noteikumu, ka attālumam no dzīvojamo telpu logiem līdz
saimniecības ēkām kaimiņu zemesgabalos jābūt ne mazākam par 6,0 m. Ja
kaimiņš atļauj būvēt uz sava zemesgabala robežas, to jāieraksta
Zemesgrāmatā.
10.5.12. PALĪGIZMANTOŠANU NOTEIKUMI
Pielietot šo noteikumu apakšnodaļu attiecīgos noteikumus atbilstoši atļautajai
izmantošanai, ciktāl tie nav pretrunā ar šīs apakšnodaļās nosacījumiem.
10.5.13. Būvvaldes kompetencē izvērtēt un pieprasīt ainavu izpētes sadaļas iekļaušanu
detālplānojumos un būvprojektos.
10.5.14. Pieeju ūdens objektiem paredzēt ik pēc 500 m lauku apvidū un ciemos - ik pēc 300 m,
vēlams, starp diviem īpašumiem, izņēmums - sabiedriski svarīgas un
inženiertehniskas būves.
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10.3.MEŽU UN PURVU TERITORIJAS
10.3.1. DEFINĪCIJA
Mežu un purvu teritorijas (mežs un meža zemes) - ir pašvaldības administratīvās teritorijas
daļas, kurās īpašumu zemes vienību (vai to daļas), un gabalu pamat izmantošana zemes
izmantošanas un apbūves veids teritorijas, kuras izmanto un apsaimnieko atbilstoši mežu
apsaimniekošanu regulējošiem normatīvajiem aktiem un dabas aizsardzības plāniem. Mežu
teritorija nozīmē teritoriju, kur zemes un būvju pamatizmantošanas veids ir mežsaimniecība,
arī kokmateriālu sagatavošana un ar to saistītie pakalpojumi.
10.3.2.ATTĒLOJUMS KARTĒ

DM

Plānotās (atļautās) teritorijas izmntošana

Parādīta kartē (plānā) teritorija gaiši zaļā krāsā

Mežu un purvu teritorijas
Apmežojamās teritorijas
Saīsināti:

Meži

Burtu apzīmējums

MEŽU TERITORIJAS; Burti - DM
PURVU TERITORIJAS; Burti – DP

10.3.3. ATĻAUTĀ IZMANTOŠANA
Nolūki, kādos atļauts izmantot vai būvēt, pārbūvēt, ierīkot vai izmantot būves uz zemes ir:
A. PAMATIZMANTOŠANA
1)mežsaimnieciska
izmantošana
2)lauksaimnieciska
izmantošana
3)jaunaudzes
4)krūmāji
5)parks, apstādījumi
6)dīķis
7)ar medībām saistīti
būvobjekti
8)meža zvēru dārzs
9)atklāta autostāvvieta vai
atpūtas vieta mežā bez
kapitālām būvēm
10)atklāts sporta vai atpūtas
objekts
11)derīgo izrakteņu ieguve

IRŠU PAGASTA PADOME

PIEZĪMES

Meža sadale ne mazākās platībās kā 2 ha
Mežā var būt pļavas, ganības, aramzeme, lauki, jaunaudzes,
krūmāji un ūdensteces un ūdenstilpes, ceļi.
Koku puduri lielāki par 0,1ha un tie atbilst meža
nosacījumiem

Sk. IPATIAN 10.4.6.punktu
Atbilstoši IPATIAN 5.1. un 5.3. apakšnodaļu nosacījumiem,
zemes gabala minimālā platība 2ha
Skatu torņi, būdas, barotavas
jāparāda detālplānojumā saskaņā ar IPKTIAN 7.nod.
Atbilstoši IPATIAN 5.1. un 5.2. apakšnodaļu nosacījumiem
Atļauta AS Latvijas valsts mežos un pārējos mežos līdz 5ha
normatīvos aktos noteiktajā kārtībā, ne tuvāk kā 500m no
apdzīvoto vietu robežām. Tuvāk par 500m no ciema robežas
nepieciešama ieceres publiska apspriešana. Ciemu mežos
derīgo izrakteņu ieguve nav atļauta.
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B. PALĪGIZMANTOŠANA

PIEZĪMES

1)krautuve
2)inženierkomunikāciju objekts un
līnijbūves
3)atklāta sporta vai atpūtas būve

Saistīti ar pamatizmantošanas nodrošināšanu.
Atbilstoši IPATIAN 7.3. apakšnodaļas nosacījumiem

5)atsevišķi
stāvošas
palīgizmantošanas ēkas
6)saimniecības
ēkas
(telpas
individuālā
darba
vajadzībām,
garāža, šķūnis, pirts, noliktava un
kurtuve u.t.t.)
7)labiekārtojuma elementi

neieskaita siltumnīcu un atklātu sporta būvi

8)autostāvvieta

Saistīti ar pamatizmantošanas nodrošināšanu.

brīvā būvlaide, 1stāvs augstums līdz korei 8m.

Strūklakas, dīķis, grāvis, soli, nojumes, lapenes ,
smilšu kastes, šūpoles u.t.t.
Saistīti ar pamatizmantošanas nodrošināšu IPKTIAN
7. nodaļas nosacījumiem Zemesgabalā pie valsts
autoceļiem ārpus apdzīvotām vietām, ja to pamato ar
detālplānojumu un novietni saskaņo ar VAS Latvijas
Valsts ceļiem

B. PAPILDIZMANTOŠANA
1)kokrūpniecības uzņēmums,
2) inženierkomunikāciju objekts
3) garaža
4)dzīvojamā vai viesu māja

Tikai pamatfunkcijas nodrošināšanai
Atbilstoši šo noteikumu nosacījumiem
Tikai pamatfunkcijas nodrošināšanai
Zemesgabalā pie valsts autoceļiem, ja to pamato ar
detālplānojumu, brīvā būvlaide, sk. kopā ar 10.3.9.
punktu
5) kempings
Zemesgabalā pie valsts autoceļiem, ja to pamato ar
detālo plānojumu, brīvā būvlaide
6)valsts mežos karjers
Ja to pamato ar detālplānojumu
10.3.4.ATSEVIŠĶĀ ZEMESGABALĀ, JA TO PAREDZ DETĀLPLĀNOJUMS,
10.3.4.1.Mežsaimniecības zemēs pamata izmantošana zemes izmantošanas veids,
atkarībā no teritoriju specifikas ir mežsaimnieciskā koksnes un ne koksnes
vērtību izmantošana vai rekreācija, kokaudzētava, bet palīgizmantošana – cita
atļautā izmantošana.
10.3.4.2.Saimniecisko mežu teritorijas apsaimnieko atbilstoši meža apsaimniekošanas
plāniem, kas izstrādāti pamatojoties uz meža inventarizācijas datiem.
10.3.4.3.Pagastā purvi, kuros izstrādā kūdru ir attiecināmi derīgo izrakteņu ieguves
karjeru teritorijas statuss. Nekāda cita veida saimnieciskā darbība nav
pieļaujama līdz pilnīgai izstrādes pabeigšanai.
10.3.4.4.Purvu teritorijas var izmantot tūrisma dabas taku izveidei.
10.3.5. Atsevišķi meža puduri ciema robežās, kuri nav attēloti teritorijas plānojumā var tikt
saglabāti pēc pagasta padomes vai Būvvaldes ieskatiem ainavas saglabāšanas
nolūkos (ciema robežās).
10.3.6.PAPILDINĀJUMI (NOTEIKUMU DETALIZĀCIJA)
10.3.6.1.Apbūve šajās teritorijās nav galvenās izmantošanas veids, bet pieļaujama tikai
tad, ja tās daudzveidības saglabāšanai mežu un purvu teritorijās ir prioritāte,
saskaņojot ar pagasta pašvaldību un, ja tā nesamazina mežu saimniecisko un
ekoloģisko vērtību, nepalielina ūdensbaseinu piesārņošanu, nodrošina
aizsargājamo augu un dzīvnieku sugu dzīvotņu aizsardzību.
10.3.6.2.Atļauju izsniegšana būvniecībai uz zemes gabaliem, kuri atrodas valsts mežu
fonda zemēs, iespējama tikai izņēmuma gadījumā, likumdošanā noteiktajā
kārtībā, tikai teritorijās, kuras nesedz īpaši aizsargājami meža iecirkņi mikroliegumi, aizsargjoslu meži, aizsargzonas gar ūdeņiem un mitrzemēm.
IRŠU PAGASTA PADOME

GALA REDAKCIJA

SIA ”NAGLA IF”

58

III RRR ŠŠŠ UUU PPP AAA GGG AAA SSS TTT AAA TTT EEE RRR III TTT OOO RRR III JJJ AAA SSS PPP LLL ĀĀĀ NNN OOO JJJ UUU MMM SS 222 000 000 777 ... --- 222 000 111 999 ... GGG AAA DDD III EEE MMM
III.daļa 2.sējums ATSEVIŠĶU TERITORIJU IZMANTOŠANAS UN APBŪVES NOTEIKUMI
10.3.6.3.Meža zemes transformēt citā zemes izmantošanas veidā var tikai atbilstoši
normatīvajiem aktiem un mežos, visu ciemu teritorijās esošajos mežos,
izstrādājot detālplānojumu.
10.3.6.4.Paredzot apbūvi meža zemēs, nepieciešams veikt biotopu ekspertīzi
detālplānojuma teritorijā, ko paredz MK 17.02.2004. noteikumu Nr.91
„Kārtība, kādā reģionālā vides pārvalde izdod tehniskos noteikumus
paredzētajai darbībai, kurai nav nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums”
5.4.11.p.
10.3.6.5. atbilstoši 10.4.11.5.p. minētajai biotopu ekspertīzei meža zemēs,
detālplānojumā jānorāda būvniecībai pieļaujamās teritorijas.
10.3.7. Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai purvu teritorijās ir prioritāte pret derīgo
izrakteņu ieguvi.
10.3.8. Mežsaimniecības zemēs zemes izmantošanas veids, atkarībā no teritoriju specifikas ir
mežsaimnieciskā koksnes un ne koksnes vērtību izmantošana vai rekreācija,
kokaudzētava, bet papildizmantošana – cita atļautā izmantošana.
(a) Apsaimniekojot mežu, meža īpašnieka vai tiesiskā valdītāja pienākums ir ievērot
vispārējās dabas aizsardzības prasības, lai:
(b) Nodrošinātu meža bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu;
(c) Saglabātu meža spēju pasargāt augsni no erozijas;
(d) Pasargātu virszemes un pazemes ūdeņus no piesārņošanas;
(e) Saglabātu būtiskus kultūras mantojuma elementus mežā.
(Meža likums, LR likums, pieņemts 24.02.2000.)
10.3.9. ATSEVIŠĶĀ ZEMESGABALĀ, JA TO PAREDZ DETĀLPLĀNOJUMS

B.PAPILDIZMANTOŠANA
Viensētas apbūve
izņēmuma gadījumā –
mežsargam,
apsaimniekošanas
vajadzībām u.c.

ZEMESGABALA
MINIMĀLĀ
PLATĪBA

MAKSIMĀLAIS
APBŪVES
BLĪVUMS

BŪVJU
SKAITS

AUGSTUMS
LĪDZ
KOREI M

MAKSIMĀLAIS
STĀVU SKAITS

20000 m²

ne vairāk kā
2500m²

1

10

2
ar bēniņu
izbūvi

10.3.10. NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA LIETOŠANAS MĒRĶU GRUPA , KODS
10.3.10..1.Pamatizmantošanas nekustamā īpašuma lietošanas mērķis un kods
0201 Zeme, uz kuras pamat saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība
Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, kurās saimnieciskā darbība ir aizliegta ar
0202
normatīvo aktu
0101 Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība
0302 Fizisko un juridisko personu īpašumā vai lietošanā esošo ūdeņu teritorijas
Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja
0501 tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta
lietošanas mērķa
10.3.10.2.Palpildizmantošanas nekustamā īpašuma lietošanas mērķi un kods
0601 Individuālo dzīvojamo māju apbūve
0801 Komercdarbības objektu apbūve
1001 Rūpniecības objektu apbūve
1003 Lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu apbūve
Ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas
1201 produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens
ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve
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10.3.11. DIŽKOKI
Iršu pagasta šobrīd dižkoki nav atrasti.
Ja pagastā tiks atrasti dižkoki tiem jānosaka aizsargjosla saskaņā ar Ministru kabineta
22.07.2003 noteikumu Nr.415 “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības
un izmantošanas noteikumi” 23. punktu, 10 m no vainaga projekcijas malas.
10.3.12. Saimnieciskos mežu teritorijas apsaimnieko atbilstoši meža apsaimniekošanas
plāniem, kas izstrādāti pamatojoties uz meža inventarizācijas datiem.
10.3.13. Purvu teritorijas var izmantot tūrisma dabas taku izveidei.
10.3.14. CITI NOTEIKUMI
10.3.15.1. uz zemes gabala var atrasties līdz 12m² liela pagaidu saimniecības ēka,
10.3.15.2. zemes gabalus nav atļauts iežogot,
10.3.15.3. uz zemes gabala nav atļauts augļu koku stādījumi,
10.3.15. IZŅĒMUMI
Uz zemesgabaliem, kas veidojušies līdz teritorijas plānojuma apstiprināšanai un kuros
nav lauksaimniecībā izmantojamā zeme, kā arī zemesgabala teritorija nav mazāka par
2ha lauku apvidū ir iespējama vienas dzīvojams mājas ar saimniecības ēkām
būvniecība ar ne lielāku kopējo ēku apbūves laukumu kā 1000m² un apbūves blīvumu
ne lielāku kā 10%.
10.3.16. PAPILDINĀJUMI (NOTEIKUMU DETALIZĀCIJA)
Atļauju izsniegšana būvniecībai uz zemes gabaliem, kuri atrodas valsts mežu fonda
zemēs, iespējama tikai izņēmuma gadījumā, likumdošanā noteiktajā kārtībā, tikai
teritorijās, kuri neietilps aizsargzonās gar ūdensobjektiem un mitrzemēm.
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10.4. ŪDEŅU TERITORIJAS
10.4.1. DEFINĪCIJA
Ūdeņu teritorijas ir pašvaldības administratīvās teritorijas daļas, kurās īpašumu zemes
vienību (vai to daļas), un gabalu pamatizmantošana veids nozīmē teritorijas, kur uzkrājas
ūdens ar caurteci vai bez tās, ūdenssaimniecībai zivsaimniecības un rekreatīviem mērķiem
(makšķerēšanai, atpūtai pie ūdens u.tml.) vajadzībām. Teritoriju izmantošana var izrietēt no šo
teritoriju īpatnībām un ar tām saistīto izmantošanu nepieciešamības, piemēram, tilti,
aizsprosti, laivu piestātnes, peldētavu laipas un citas hidrotehniskas būves.
10.4.2.ATTĒLOJUMS KARTĒ
Plānotās (atļautās) teritorijas
izmantošanas
Ūdeņu teritorijas
Saīsinātais termins:
Burtu apzīmējums

DŪ
Parādīta kartē teritorija zilā krāsā
Ūdeņi
Burti -DŪ

10.4.3. NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA LIETOŠANAS MĒRĶU GRUPA , KODS
Upju un kanālu, ūdens uzkrāšanas, ūdens regulēšanas un krastu nostiprināšanas
1201
būvju apbūve
0301 Publiskie ūdeņi
0302 Fizisko un juridisko personu īpašumā vai lietošanā esošo ūdeņu teritorijas
0303 Dīķsaimniecība
10.4.4. ATĻAUTĀ IZMANTOŠANA
10.4.4.1. Nolūki, kādos atļauts izmantot ūdenstilpes, ūdensteces ir:
A. PAMATZMANTOŠANA
PIEZĪMES
1)
ūdens uzkrāšana
2)
ūdens novadīšana,
3)
sporta nodarbības,
4)
rekreācija un atpūta, peldētava
5)
zivju audzēšana zivsaimnieciska izmantošana
6)
mākslīgi ūdensobjekti
Sk. kopā ar 10.4.6.punktu
7)
laivu piestātnes un mājas, laipas, pontoni, ciktāl to
atļauj normatīvie akti un Aizsargjoslu likums
10.4.4.2. Saistībā ar ūdenstilpēm un ūdenstecēm, kur tas nepieciešams, atļauts izbūvēt
speciālas ūdenssaimniecības būves (dambjus, aizsprostus, ūdenssūknēšanas ierīču
ēkas u. tml.)
10.4.5. CITI NOTEIKUMI
Plānojumā noteiktas teritorijas upēm, dīķiem, grāvjiem un ar ūdeņu teritoriju izmantošanu
saistītām rekreācijas, virszemes ūdeņu noteces būvēm u.c. infrastruktūrai, kas saistīta ar
attiecīgā ūdens baseina izmantošanu (laivu piestātnes, laivu mājas, u.c.) un uzturēšanu
(slūžas, dambji u.c.).
10.4.6. JAUNU DĪĶU IERĪKOŠANA:
10.4.6.1. dīķis ne lielāks kā 5ha, aizsargjosla 10m var nebūt uzrādīts plānotās (atļautās)
izmantošanas kartē kā ūdensobjekta teritorija,
10.4.6.2.ierīkojot ūdensobjektus ar platību virs 10ha piemērojama ietekmes uz vidi
procedūra normatīvos aktos paredzētā kārtībā,
10.4.6.3.ierīkojot ūdensobjektus virs 20000m³ apjoma, jābūt derīgo izrakteņu ieguves
atļaujai,
10.4.6.4.dīķiem līdz 0,1ha un grāvjiem līdz 0,5 km garumā viena īpašuma teritorijā
nemeliorētās zemēs nav nepieciešams tehniskais projekts,
10.4.6.5.dīķu ierīkošanai nepieciešams tehniskais projekts, ja tas ir lielāks par 0,1ha un
visos gadījumos meliorētās zemēs.
IRŠU PAGASTA PADOME

GALA REDAKCIJA

SIA ”NAGLA IF”

61

III RRR ŠŠŠ UUU PPP AAA GGG AAA SSS TTT AAA TTT EEE RRR III TTT OOO RRR III JJJ AAA SSS PPP LLL ĀĀĀ NNN OOO JJJ UUU MMM SS 222 000 000 777 ... --- 222 000 111 999 ... GGG AAA DDD III EEE MMM
III.daļa 2.sējums ATSEVIŠĶU TERITORIJU IZMANTOŠANAS UN APBŪVES NOTEIKUMI

11.nodaļa. KOPĪGO INTEREŠU TEITORIJAS
11.1. DEFINĪCIJA
Kopīgo interešu teritorijas – teritorijas kaimiņu pašvaldību un Iršu pagasta pierobežā, kuru
attīstība var ietekmēt nekustamā īpašuma izmantošanu kaimiņu pašvaldībā un Iršu pagastā.
Teritorijas nosaka abpusēji vienojoties pašvaldībām. Kopīgo interešu teritorijas var būt
paredzētas Aizkraukles rajona teritorijas plānojumā.
11.2. ATĻAUTĀ IZMANTOŠANA
Nolūki, kādos atļauts būvēt, pārbūvēt, ierīkot vai izmantot ēkas un būves uz zemes, kas
atzīta kā kopīgo interešu teritorija, atļauta esošā un atļautā plānotā teritorijas
izmantošana pēc vispārējiem nodaļu nosacījumiem.
11.3. IZŅĒMUMI
Kopīgo interešu teritorijas nosacījumi stājas spēkā, ja kopīgo interešu teritorijas un
būvprojektu saskaņošana notiek abpusēji.
11.4. PAPILDINĀJUMI (NOTEIKUMU DETALIZĀCIJA)
11.4.1.Sniegt informāciju pašvaldībām par pagasta pierobežas objektiem, kuru
aizsargjoslas ievērtējamas kaimiņu pagastu teritorijas plānojumos.
11.4.2.Būvprojektu saskaņot, ja tas atrodas:
11.4.2.1. 500 m joslā no blakus pagasta robežas,
11.4.2.2. piegulošā nekustamā īpašuma zemes gabalā, kam ir tieša robeža ar
pagastu,
11.4.2.3. esošā vai paredzamā objekta ekspluatācija saistīta ar aizsargjoslu
izveidošanu, kas ietekmē pašvaldības teritorijā esošo nekustamo īpašumu
izmantošanu.
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IZMANTOTĀ LITERATŪRA
1.Normatīvie akti, kas minēti IPTIAN 2. nodaļā.
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