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TEKSTĀ LIETOTI SAĪSINĀJUMI

A/s

Akciju sabiedrība

CSDD

Ceļu satiksmes drošības departaments

ES

Eiropas Savienība

HES

Hidroelektrostacija

LAD

Latvijas Autoceļu direkcija

LR

Latvijas Republika

Madonas RVP

Madonas reģionālā vides pārvalde

MK

Ministru Kabinets

NVVC

Nacionālais vides veselības centrs

SIA

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

SVA

Sabiedrības veselības aģentūra

VAS

Valsts akciju sabiedrība

LVĢMA

Latvijas Vides, Ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra

VKPAI

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija

VSB

Valsts statistikas birojs

VUGD

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

VZD

Valsts zemes dienests

ZLMGK

Zemes lietošanas mērķu grupas kods
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1. IEVADS
Kokneses pagasta saistošie noteikumi Kokneses pagasta zemes izmantošanas un apbūves
noteikumi nosaka juridiski noteiktas prasības zemes izmantošanā un apbūvē visiem zemes
īpašniekiem vai valdījumiem Kokneses pagasta administratīvajā teritorijā un ir saistoši visiem
zemesgabalu īpašniekiem vai valdītājiem.
Saistošie noteikumi Kokneses pagasta zemes izmantošanas un apbūves noteikumi sastāv no
divām daļām: 1. daļa Kokneses pagasta Zemes izmantošanas noteikumi un 2. daļa Kokneses
pagasta Apbūves noteikumi.
Kokneses pagasta Zemes izmantošanas noteikumi ir Kokneses pašvaldības saistošie noteikumi,
un kā tādi juridiski nosaka prasības zemesgabalu izmantošanā, un ir saistoši visiem zemes
īpašniekiem vai valdītājiem Koknese pagasta administratīvajā teritorijā.
Kokneses pagasta saistošo noteikumu Kokneses pagasta zemes izmantošanas un apbūves
noteikumi mērķi: ir nodrošināt pašvaldību ar ilgtspējīgas attīstības instrumentu, kas noteiktu
pagasta rīcībā esošo fizisko resursu – zemes un dabas pamatnes turpmākās izmantošanas un
aizsardzības nosacījumus, ierobežojumus, vienlaicīgi līdzsvarojot valsts, sabiedrības un
indivīda intereses teritorijas izmantošanas jomā, un dot papildus iespējas jebkuram attīstības
impulsam un iniciatīvai Kokneses pagasta tālākai attīstībai. Saistošie noteikumi Kokneses
pagasta zemes izmantošanas un apbūves noteikumi dod kontekstu detalizētākai plānošanai,
kas tieši saistītas ar ekonomiskajām aktivitātēm un tādēļ var veicināt vai arī ierobežot
konkrētas ekonomiskās aktivitātes konkrētās ekonomiskās teritorijās.
Saistošo noteikumu Kokneses pagasta zemes izmantošanas un apbūves noteikumi uzdevumi:


noteikt pagasta teritoriālās attīstības tendences;



veicināt Kokneses
izmantošanu;



veicināt Kokneses pagasta dabas pamatnes ilgtspējīgu attīstību;



veicināt sabiedrības kvalitatīvas dzīves telpas izveidošanu;



reglamentēt zemes īpašnieku tiesības zemes izmantošanā un attīstīšanā;



saskaņot ekonomiskās aktivitātes un investīcijas ar pagasta attīstības
virzieniem;



izvērtēt dažādu projektu atbilstību līdzsvarotai pagasta attīstībai;



noteikt zemes īpašumu izmantošanas iespējas.

pagasta

teritorijas

ilgtspējīgu

un

racionālu

Kokneses pagasta zemes izmantošanas un apbūves noteikumu 1. daļa Kokneses pagasta Zemes
izmantošanas noteikumi ir sadaļa, kas nosaka tos plānotās un atļautās zemes izmantošanas,
apbūves un saimnieciskās darbības veidus visā Kokneses pagasta teritorijā, kuri grafiskā
(kartogrāfiskā) veidā parādīti šo noteikumu kartogrāfiskā pielikuma Nr.2 Kokneses pagasta
teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana noteiktajās Kokneses pagasta administratīvās
teritorijas daļās.
Plānotās un atļautās zemes izmantošanas veidu klasifikācijas pamatā izmantota LR likumā Par
zemes lietošanu un zemes ierīcību dotā klasifikācija un LR MK 31. 07.2001. noteikumos
Izstrādāja SIA “Baltkonsults”, 2006.
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Nr.344 Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un sistematizācijas kārtība noteiktie
zemes lietošanas mērķi.
Esošo situāciju raksturojošo datu un plānošanu ietekmējošo faktoru apkopošana un uz to bāzes
veiktā analīze ļauj secināt, ka turpmāko 12 gadu ilgā periodā pārmaiņas Kokneses pagasta
teritorijas izmantošanā norisināsies dinamiski.
Perspektīvā, plānojot Kokneses pagasta teritorijas attīstību, tiks paredzētas daudzu nozaru –
gan sabiedriskās, gan darījumu apbūves, gan lauksaimnieciskās un rūpniecības ražotņu
apbūves, gan satiksmes infrastruktūras objektu apbūves tālākas attīstības iespējas. Vienlaicīgi
attīstības iespējām šī projekta risinājumos ir ievērtētas daudzu ar vides aizsardzību saistītu
problēmu līdzsvarošanas iespējas.

Izstrādāja SIA “Baltkonsults”, 2006.
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2. TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS PRIEKŠNOTEIKUMI UN IESPĒJAS
Izmantojot SVID analīzes metodi, pa nozarēm un sektoriem tika izvērtēta informācija par
pagasta galvenajiem resursiem. Analīze ietver:
-

esošās situācijas spēcīgo un vājo pušu konstatāciju;
izdevību noteikšana, ko sniedz ārējā vide esošās situācijas izmainīšanai, izvērtējot
varbūtējās problēmas un ārējos draudus.

Teritorijas attīstības priekšnoteikumu un iespēju noteikšanas analīzes uzdevums ir izvērtēt
pagasta pamatresursu pašreizējo stāvokli un to attīstības priekšnosacījumus un iespējas,
ievērojot iekšējo un ārējo fizisko, kā arī ekonomisko un sociālo vidi un varbūtēju nelabvēlīgu
faktoru ietekmi.
Teritorijas attīstības priekšnoteikumu un iespēju analīze tika veikta 2005. gada vasarā
Kokneses pagasta padomes teritorijas plānojuma darba grupas sēdē.
2.1. Teritorijas attīstības iespēju priekšnoteikumi
Teritorijas attīstības iespējas tika analizētas sekojošu nozaru griezumā:
- zemes izmantošanas veidi;
- infrastruktūra;
- dabas pamatne un kultūrvēsturiskais mantojums.
2.1.1. ZEMES IZMANTOŠANAS VEIDI
Nozare
LAUKSAIMNIECĪBA UN
LAUKSAIMNIECISKĀS
RAŽOTNES

MEŽSAIMNIECĪBA

ŪDENSSAIMNIECĪBA

Stiprās puses

Vājās puses

 pastāv
spēcīgi
lielražošanas
uzņēmumi
 pastāv
bioloģiskās
lauksaimniecības uzņēmumi
 pastāv lauksaimniecības zemju
tehniskais
nodrošinājums
(meliorācija)
 pastāv
laba
autoceļu
infrastruktūra
 lauksaimniecība ir nozīmīga
profilējošā nozare
 pastāv kaltes
 ir kautuve (z/s „Sietiņi”)
 pastāv kokmateriālu pārstrādes
ražotnes
 liels mežsaimniecisko zemju
īpatsvars pagasta teritorijā
 koksne tiek ievesta arī no
citurienes
 Daugava ir viens no pagasta
attīstības dzinējspēkiem

 zema augšņu auglība (38
balles)
 meliorācija
atsevišķās
teritorijās
rada
papildus
grūtības tiem alternatīvajiem
lauksaimniecības
veidiem
(augļkopībai, u.tml), kas
varētu bojāt meliorācijas
sistēmas
 ir neapstrādātas zemes, jo
saimnieki dzīvo citur
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 ierobežoti koksnes resursi
 mazie
kokapstrādes
uzņēmumi tiek pārpirkti

 Daugavas un Pērses krasti ir
pakļauti lielām ūdenslīmeņa
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Nozare

Stiprās puses
 Daugavai
statuss

IEGUVES RŪPNIECĪBA
UN
KARJERU
IZSTRĀDE
VIENĢIMENES
UN
DIVĢIMEŅU
DZĪVOJAMO
ĒKU
APBŪVES TERITORIJAS
DAUDZDZĪVOKĻU
MĀJU
APBŪVES
TERITORIJAS

DARĪJUMU
APBŪVES
TERITORIJAS

SABIEDRISKĀS
APBŪVES TERITORIJAS

RŪPNIECĪBAS
OBJEKTU
APBŪVES
TERITORIJAS

Vājās puses
ir

publisko

ūdeņu

 kūdras
rūpnieciskā
ieguve
Aizkraukles purvā
 ir dolomīta iegulas
 ir smilts atradne
 pastāv pieprasījums pēc jaunām
savrupmāju apbūves teritorijā gan
Kokneses ciematā, gan ārpus tās
 ir nodrošinājums ar brīvām
zemēm
 iedzīvotāji ir maksātspējīgi

 visplašākās darījumu apbūves
teritorijas un pakalpojumu klāsts
koncentrēts Koknesē
 ir iespēja saņemt Koknesē
vienkopus
plaša
spektra
pakalpojumus īsā laikā
 izvietotas
labi
sasniedzamā
attālumā no pārējām pagasta
apdzīvotajām vietām
 ir pieprasījums pēc darījumu
teritoriju attīstības
 pagasta pārējās apdzīvotajās
vietās ir pieejami autoveikala
pakalpojumi
 ir iespēja saņemt Koknesē
dažādus
sabiedriskos
pakalpojumus īsā laikā
 izvietotas
labi
sasniedzamā
attālumā no visām pārējām
pagasta apdzīvotām vietām
 nodrošina
nepieciešamos
pakalpojumus
 labs satiksmes infrastruktūras
(autoceļi,
dzelzceļš)
nodrošinājums
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svārstībām (Pļaviņu HES)
 Pērses un Daugavas krastos
notiek krasta erozija
 Lobes ezeram (robežojas ar
Krapes pagastu) ir ierobežota
izmantošana

 nav pietiekama infrastruktūras
nodrošinājums
 iedzīvotāji neizmanto visus
pakalpojumus (gāzi)
 esošās apbūves nolietojums
un sliktais tehniskais stāvoklis
 nepastāv nodrošinājums ar
dzīvokļiem
 pieprasījums pēc pašvaldības
dzīvokļiem ir lielāks nekā
piedāvājums
 ir nepietiekami uz tūrismu
orientētu pakalpojumu veidu
(viesnīca - konferenču zāle;
naktsmītne centrā)
 trūkst sadzīves pakalpojumu
 trūkst
rūpniecības,
saimniecības,
galantērijas
preču veikali
 zema iedzīvotāju pirktspēja
 trūkst specifisku pakalpojumu
veidu (riteņbraucējiem)

 trūkst peldbaseina
 trūkst muzejs
 trūkst stadiona
 trūkst publiskās tualetes
 nepieciešamas jaunas kapsētu
teritorijas
 nav
ugunsdzēsības
un
glābšanas dienesta
 ir neapsaimniekoti īpašumi
gan ciematos, gan lauku
teritorijās
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Nozare

Stiprās puses
 darbojas plaša profila ražojoši
uzņēmumi
(pārvadājumi,
keramzīta bloku ražotnes, kūdras
izstrāde)
 ir pieprasījums pēc jaunām
rūpniecisko ražotņu teritorijām
 darbojas atkritumu izgāztuve

NEKLASIFICĒTIE
OBJEKTI

Vājās puses

 bijusī moto trases teritorija
pie Daugavas degradē upei
pieguļošo ainavu

2.1.2. SATIKSMES UN TEHNISKĀ INFRASTRUKTŪRA
Nozare
TRANSPORTS
PĀRVADĀJUMI
-AUTOCEĻI
-DZELZCEĻŠ

SILTUMAPGĀDE

ŪDENSAPGĀDE

KANALIZĀCIJA

UN

Stiprās puses

Vājās puses

 pastāv labs autoceļu tīkls
 pagastu šķērso dzelzceļa līnija
Rīga- Daugavpils/ Rēzekne
 nodrošināti augstas intensitātes
pasažieru
autotransporta
pārvadājumi posmos Rīga Jēkabpils; Koknese - Vecbebri
 nodrošināti
pasažieru
pārvadājumi pa dzelzceļu
 pastāv
siltuma
ražošanas
uzņēmums Koknesē
 pastāv
centralizēta
siltumapgādes sistēma lielākajās
apdzīvotajās vietās
 pastāv centralizēta ūdensapgāde
sistēma lielākajās apdzīvotājās
vietās Koknesē, Bormaņos
 lieli dzeramā ūdens resursi
 neizmantotie artēziskie urbumi
ir aiztamponēti
 pastāv centralizēta sadzīves
kanalizācijas sistēma lielākajās
apdzīvotājās vietās - Koknesē,
Bormaņos

 augsts ceļu nolietojums
 nav
vispār
pasažieru
pārvadājumu ar autotransportu
uz Lobes ezera pusi un
Birznieku apdzīvotām vietām
 tiek izskaloti ceļi
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 siltumtrašu
apmierinošais
tehniskais stāvoklis

 pastāv
bezsaimnieka
artēziskie urbumi
 sliktā dzeramā ūdens kvalitāte
(augsts dzelzs saturs)
 ir nelegāli urbumi pie fermām
(nav pases)
 virszemes un pazemes ūdeņu
piesārņojums no fermu mēslu
krātuvēm
 atsevišķu vietējās sadzīves
notekūdeņu
novadīšana
ūdenstilpēs
 mazefektīvas
pastāvošo
kanalizācijas
attīrīšanas
iekārtu pārstrādes tehnoloģijas
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Nozare

Stiprās puses

Vājās puses

ELEKTROAPGĀDE

 pastāvošais gaisvadu līniju
elektrotīkls
 pastāvošais pazemes līniju tīkls
ciematos

SAKARI

 pastāvošais sakaru līniju tīkls
 notiek sakaru līniju virszemes
komunikāciju
nomaiņa
ar
apakšzemes
 pastāv interneta pieslēguma
tīkls
 iespējams
izmanot
mobilā
sakaru operatora pakalpojumus
 ir dabasgāzes nodrošinājums
 pastāv
meliorētas
lauksaimniecisko
zemju
teritorijas

 aizsargjoslas nav uzturētas
(koki)
 slikts
atsevišķu
līniju
tehniskais
stāvoklis
(uz
Paugām, Rīteriem)
 esošās sakaru līnijas neaptver
visu pagasta teritoriju

GĀZESAPGĀDE
MELIORĀCIJU
SISTĒMAS

 cenu kāpums
 slikti
apsaimniekotas
pastāvošās
meliorāciju
sistēmas
 ir nogabali, kur meliorāciju
sistēmas nedarbojas
 meliorācijas sistēmas sadalītas
vairākiem īpašniekiem
 jaunajiem īpašniekiem trūkst
zināšanu par meliorācijas
sistēmu apsaimniekošanu

2.1.3. DABAS PAMATNES TERITORIJAS UN KULTŪRVĒSTURISKAIS MANTOJUMS
Nozare

Stiprās puses

Vājās puses

DABAS PAMATNE

 veido vizuāli izteiksmīgu,
pievilcīgu ainavu
 pastāv biotopu daudzveidība
 nepastāv nogruvumu pazīmes

 pastāv Daugavas un Pērses
krastu erozija
 Lobes ezera ūdenslīmeņa
svārstības

VIRSZEMES ŪDEŅI

 ir viens no galvenajiem ainavas
telpiskās struktūras elementiem
 veicina dažādas aktīvās atpūtas
un tūrisma iespējas
 pagasts
atrodas
Daugavas
krastā
 pagasts robežojas ar Lobes
ezeru

 ir sarežģīta piekļūšana, kurus
rada dabiskie šķēršļi
 ceļi pie Lobes ezera ir sliktā
stāvoklī
 nesakārtota servitūtu sistēma
un piekļūšana
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Nozare

Stiprās puses

MEŽI

 veido
ainavas
vertikālās
dimensijas telpisko struktūru
 veicina aktīvās atpūtas iespējas
 izmantojams
kā
nozīmīgs
mežistrādes resurss
 ir populāras ogošanas un
sēņošanas vietas
 pagastā atrodas vairāki dabas
pieminekļi - Rīteru karsta
kritene, Kokneses parks

AIZSARGĀJAMĀS
TERITORIJAS

KULTŪRVĒSTURISKIE
ARHITEKTŪRAS
UN
ARHEOLOĢIJAS
PIEMINEKĻI

Vājās puses

 Koknese ir pagasts ar Latvijā
atpazīstamu un tradīcijām
bagātu
kultūrvēsturisko
mantojumu
 pagasta teritorijā ir daudz
tūristiem pievilcīgu konkrētu
apskates objektu
 pagastā atrodas kultūrvēsturiski
pieminekļi - Velnakmens,
Kokneses pils un priekšpils
 ir
saglabājušās
skanstu
nocietinājumi

 nepieciešami
īpaši
apsaimniekošanas noteikumi
 finansējuma trūkums

2.2. Teritorijas attīstības iespējas
Teritorijas attīstības iespējas tika definētas tām pašām nozarēm un sektoriem, kurām iepriekš
tika veikts teritorijas attīstības iespēju priekšnoteikumi.
2.2.1 TERITORIJAS PLĀNOTĀ UN ATĻAUTĀ IZMANTOŠANA
Nozare
LAUKSAIMNIECISKO
ZEMJU
UN
LAUKSAIMNIECISKĀS
RAŽOŠANAS

MEŽSAIMNIECĪBA
ŪDENSSAIMNIECĪBA

Izdevības, ko sniedz ārējā vide
 lauku teritorijas attīstīt kā
tradicionālās
lauksaimniecības
teritorijas
 bioloģiskās
lauksaimniecības
attīstība
 noteikt Daugavas aizsargjoslā
esošās, neizmantotās bijušo fermu
teritorijas
kā
perspektīvā
rekultivējamas teritorijas
 mežu zemju teritorijas attīstīt kā
mežsaimnieciskās teritorijas
 noteikt Daugavas aizsargjoslas
platumu Kokneses teritorijā 100
m
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Pārvaramās problēmas un
iespējamie draudi
 trūkst ieinteresētu zemnieku
 ražotāju
neieinteresētība
savstarpējā sadarbībā
 nelabvēlīga
valsts
ekonomiskā politika
 līdzfinansējuma
nodrošināšana

 apgrūtināta
piekļūšana
Daugavai, Pērsei

10

Kokneses pagasta teritorijas plānojuma grozījumi. Gala redakcija.
II sējums. 1.daļa Kokneses pagasta zemes izmantošanas noteikumi.

Nozare

KARJERU IZSTRĀDE

VIENĢIMEŅU
UN
DIVĢIMEŅU
DZĪVOJAMĒKU,
SAVRUPMĀJU
APBŪVES TERITORIJAS

DAUDZDZĪVOKĻU
DZĪVOJAMĀS APBŪVES
TERITORIJAS
SABIEDRISKĀS
APBŪVES TERITORIJAS

RŪPNIECĪBAS
OBJEKTU
APBŪVES
TERITORIJAS

Izdevības, ko sniedz ārējā vide
 noteikt
Pērses
aizsargjoslas
platumu visās apdzīvoto vietu
teritorijās 30 m
 noteikt jaunas karjeru teritorijas attīstīt dolomīta, saldūdens kaļķu
un smilts atradņu ieguvi

 noteikt
savrupmāju
apbūves
teritorijas Koknesē starp Pērsi un
Rīgas – Daugavpils šoseju
 noteikt iespēju lauksaimnieciskās
teritorijā
attīstīt
skrajas
savrupmāju apbūves teritorijas ar
minimālo apbūves gabala lielumu
0,5 ha, pēc detālplānojuma
izstrādes
 noteikt
dzīvojamās
apbūves
teritorijas pie Lobes ezera
 attīstīt jaunā apvedceļa tuvumā
esošās teritorijas kā dzīvojamās
apbūves teritorijas
 esošās
pagasta
apdzīvojuma
struktūras saglabāšana
 noteikt
rekonstruējamos
daudzdzīvokļu apbūves kvartālus
 noteikt jaunas, jaukta tipa
dzīvojamās
un
sabiedriskās
apbūves teritorijas ar parka
struktūras elementiem bijušo
siltumnīcu vietā un atpūtu
 sniegt dažādus pakalpojumus
pieguļošo administratīvo teritoriju
iedzīvotājiem
 noteikt
papildus
teritorijas
Kaplavas un Atradzes
kapu
teritorijas paplašināšanai
 noteikt jaunas rūpniecības objektu
apbūves teritorijas pie Apaļās
fermas
 noteikt jaunas vieglās ražošanas
uzņēmumu, siltuma enerģētisko
ražotņu un noliktavu apbūves
teritorijas Vērenes ceļa labajā
pusē pretī Reiņiem
 izmanot valsts dzelzceļa tuvumā
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iespējamie draudi

 attīstot
citus
teritorijas
izmantošanas veidus, tas ne
visur būs iespējams
 zemes
īpašnieku
nevēlēšanās
 investīciju piesaiste
 zemes
īpašnieku
nevēlēšanās šādā veidā
apsaimniekot
savus
īpašumus
 netiek
nodrošinātas
infrastruktūras
un
komunikāciju teritorijas un
to izbūve

 apbūves tehniskā stāvokļa
pasliktināšanās
 ierobežots finansējums
 novada centra izveidošanās
 samazinās
skolu
apmeklējošo bērnu skaits
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Nozare

Izdevības, ko sniedz ārējā vide
esošās teritorijas jaunu ražotņu
attīstībai
 noteikt neizmantotās bijušo fermu
teritorijas
kā
rekultivējamas
apbūves
teritorijas,
kuru
turpmākai
izmantošanai
izstrādājams detālplānojums
 izveidot atklātas autostāvvietas
tūristu vajadzībām
 apvedceļa
teritorija
Pļaviņu
virzienā
 veloceliņi

SATIKSMES
INFRASTRUKTŪRAS
OBJEKTI

Pārvaramās problēmas un
iespējamie draudi

 vides aizsardzības prasību
ievērošana

NEKLASIFICĒTIE
OBJEKTI

2.2.2. SATIKSMES UN TEHNISKĀ INFRASTRUKTŪRA
Nozare

Izdevības, ko sniedz ārējā vide

SILTUMAPGĀDE




ŪDENSAPGĀDE




KANALIZĀCIJA




Pārvaramās
problēmas
un
iespējamie draudi
iespējas izmantot alternatīvas  patērētāju zemā maksātspēja
apkures veidus
 ierobežots finansējums
esošās sistēmas attīstība un
uzturēšana
veikt municipālās ūdensapgādes  trūkst papildus finansējuma
sistēmas rekonstrukciju
 pakalpojumu sadārdzināšanās
noteikt jaunus maģistrālos tīklu
attīstības virzienus
veikt centralizētās kanalizācijas  trūkst papildus finansējuma
sistēmas un attīrīšanas iekārtu  pakalpojumu sadārdzināšanās
rekonstrukciju
noteikt jaunu maģistrālo tīklu
attīstības virzienus
esošās sistēmas attīstība un
uzturēšana

ELEKTROAPGĀDE



SAKARI

 izmantot
modernās
bezvadu  ierobežots finansējums
tehnoloģijas
telefona
sakaru  ierobežoti pieslēgumu apkalpes
nodrošināšanai
areāli
 izmantot modernās tehnoloģijas
datoru jomā
 esošās sistēmas attīstība un
uzturēšana

GĀZESAPGĀDE
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Nozare
TRANSPORTS

MELIORĀCIJU
SISTĒMAS

Izdevības, ko sniedz ārējā vide

Pārvaramās
problēmas
un
iespējamie draudi
 veidot transporta infrastruktūras  ceļu
fonda
līdzekļu
nodrošinājumu
ražošanas
samazināšana
autoceļu
attīstībai - ceļa asfaltēšana uz
uzturēšanai
Apaļo fermu
 izveidot
ceļus
velotūristu
vajadzībām
 esošās sistēmas attīstība un  ierobežots finansējums
uzturēšana

2.2.3. DABAS PAMATNES TERITORIJAS UN KULTŪRVĒSTURISKAIS MANTOJUMS
Nozare

Izdevības, ko sniedz ārējā vide

Pārvaramās
problēmas
iespējamie draudi

DABAS PAMATNE

 izveidot
tūrisma
maršrutus
(velotūrisms, gājēju, kombinētais)
 noteikt ierobežotus izmantošanas
un apbūves noteikumus ainaviski
vērtīgākajās
teritorijās
ap
Daugavu
 sadarboties
ar
pieguļošajām
pašvaldībām kopēju projektu
uzsākšanā
 ir nozīmīga ainavas sastāvdaļa
 rada aktīvās atpūtas (zvejas un
makšķerēšanas, izbraucieni ar
laivām, kuģošanas) iespējas
 ezeru pludmaļu izmantošana
peldvietu iekārtošanai
 laivu/ kuģu piestātnes izveidošana

 ierobežots finansējums
 zemes
īpašnieku
interešu
aizskaršana

VIRSZEMES ŪDEŅI

MEŽI

 rada aktīvās atpūtas iespējas
(ogošana, slēpošana, izjādes ar
zirgiem)

AIZSARGĀJAMĀS

 noteikt
aizsargājamo
dabas
teritoriju statusu saskaņā ar LR
normatīvajiem aktiem

DABAS
TERITORIJAS

KULTŪRVĒSTURISKIE
PIEMINEKĻI

un

 lauksaimniecības un sadzīves
notekūdeņu
radītais
piesārņojums virszemes ūdeņos
 organizatoriskas
un
institucionālas problēmas
 nepieciešams finansējums
 zemes
īpašnieku
interešu
aizskaršana
 privātīpašums uz zemi
 nepieciešams finansējums
 antropogēnās ietekmes negatīvā
ietekme uz mežu
 antropogēnās slodzes ietekmē
objektam var tikt nodarīti
zaudējumi (reto koku sugu
iznīkšana utml.)

 pilnveidot Kokneses pagasta  privātīpašums uz zemi var radīt
kultūrvidi
draudus
arheoloģijas
 noteikt
precīzas
Kokneses
pieminekļu saglabāšanai un
pilsdrupu un pils robežas un
izpētei
izstrādāt
to
individuālās  ierobežoti finansiālie resursi
aizsargzonas
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3. APDZĪVOJUMA STRUKTŪRAS ATTĪSTĪBA UN CIEMU ROBEŽAS
Iepriekšējās nodaļās veiktais esošās situācijas un plānošanu ietekmējošo faktoru raksturojums
un to veiktā analīze ļauj secināt, ka turpmāko 12 gadu ilgā periodā Kokneses pagasta teritorijas
izmantošanā sagaidāmas dinamiskas pārmaiņas.
Nekustamā īpašuma tirgus attīstība ļauj secināt, ka Kokneses pagasta teritorija kļūst par
dzīvesvietai pievilcīgu teritoriju, kas ļauj prognozēt vienlaicīgi Kokneses ciema attīstību,
Daugavai un Pērsei pieguļošo teritoriju attīstību kā savrupmāju apbūves teritorijas.
Kokneses lielciemā pakalpojumu attīstība prognozējama kā tūrismam pakārtota un vienlaicīgi ikdienā nepieciešamo pakalpojumu attīstība Kokneses pagasta iedzīvotājiem.
Visos pārējos ciemos pastāvošie pakalpojumi tiek saglabāti un to attīstība tiek paredzēta
atbilstoši centrā dzīvojošo iedzīvotāju skaitam un tā apkalpotās teritorijas iedzīvotāju skaitam
un ekonomiskajam potenciālam.

3.1. Apdzīvojuma karkass
3.1.1. Kokneses pagasta apdzīvojuma karkasa turpmākā attīstība tiek noteikta, ievērojot esošo
apdzīvojuma struktūru un tās attīstības iespējas reģionālā kontekstā. Plānotā apdzīvojuma
struktūra nav pretrunā ar vispārējo pašreizējo Aizkraukles rajona un Zemgales reģiona
apdzīvojuma struktūru, kurā Kokneses pagastam ir nozīmīga loma kā ekonomiski attīstītai
teritorijai ar vienu izteiktu centru.
3.1.2. Apdzīvojuma karkasā tiek noteikta sekojoša centru hierarhija:
Apkalpes
un
darījumu
vietējā līmeņa centrs
Vietēji centri ar būtisku
nozīmi apkārtējās teritorijas
apkalpē
Vietējie centri ar ierobežotu
nozīmi apkārtējās teritorijas
apkalpē
Apdzīvojuma pamatvienības

Koknese
Bormaņi, Kalnakrogs, Kalnavoti, Bilstiņi
Pārējie ciemi: Atradze, Auliciems, Austrumi,
Kaplava, Lipši, Putnuciems, Ratnicēni, Reiņi,
Sprinģi, Upeslīči, Urgas, Ūsiņi, Birznieki, Paugas,
Viskāļi
Viensētas un viensētu grupas visā pagasta teritorijā

3.1.3. Ceļu tīklam, vērtējot no apdzīvojuma struktūras attīstības viedokļa, ir sekojoša nozīme:
3.1.3.1. Galvenā attīstības ass - autoceļš Rīga - Daugavpils un tai pieguļošā teritorija
0,5 - 3 km platumā abpus ceļam;
3.1.3.2. Karkasa pakārtotās asis - autoceļā Koknese - Vecbebri un tai pieguļošā
teritorija 0,5 - 2 km platumā abpus ceļam.
3.2. Apkalpes un darījumu centri
3.2.1. Kā nozīmīgs dažāda spektra pakalpojumu saņemšanas centru un darījumu centru
vēsturiski ir izveidojies Kokneses ciems.

Izstrādāja SIA “Baltkonsults”, 2006.
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3.2.2. Turpmākajā pagasta apdzīvojuma struktūrā Koknese tiek noteikts kā apkalpes un
darījumu vietējā līmeņa centrs, kas sniedz pakalpojumus:
 sociālos pakalpojumus: izglītībā (vidusskola, bērnudārzs), kultūrā (muzejs,
bibliotēka, kultūras nams), sportā (stadions, peldbaseins), medicīnā (ambulance,
aptieka) sociālā aprūpē, pasts;
 darījumos: finanšu un kredītiestāžu, mazumtirdzniecības, tūrisms, sabiedriskā
ēdināšana;
 darbavietas;
 dzīvesvietas (daudzstāvu un mazstāvu dzīvojamās ēkas);
 infrastruktūras (ūdensvads, kanalizācija, gāzes apgāde).
3.2.3. Bormaņi, Kalnakrogs, Kalnavoti un Bilstiņi tiek noteikti kā vietēji centri ar būtisku
nozīmi apkārtējās teritorijas apkalpē, kas sniedz pakalpojumus:
 atsevišķus sociālos pakalpojumus noteiktās dienās un stundās (bibliotēka, ārstniecības
pakalpojumi, pasta pakalpojumi);
 darījumos – mazumtirdzniecība, tūrisms, sabiedriskā ēdināšana.
3.2.4. Pārējie ciemi tiek noteikti kā vietējie centri ar ierobežotu nozīmi apkārtējās
teritorijas apkalpē, kuros notiek autoveikala pakalpojumi.
3.3. Ciemu robežas
3.3.1. Kokneses pagasta teritorijas plānojuma grozījumos tiek noteiktas sekojošu ciemu
robežas saskaņā ar šo saistošo noteikumu grafisko pielikumu Nr. 2 Kokneses teritorijas plānotā
un atļautā izmantošana:
Apkalpes
un
darījumu
vietējā līmeņa centram
Vietēji centri ar būtisku
nozīmi apkārtējās teritorijas
apkalpē
Vietējie centri ar ierobežotu
nozīmi apkārtējās teritorijas
apkalpē
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Bormaņi, Kalnakrogs, Kalnavoti, Bilstiņi
Atradze, Auliciems, Austrumi, Kaplava, Lipši,
Putnuciems, Ratnicēni, Reiņi, Sprinģi, Upeslīči,
Urgas, Ūsiņi, Birznieki, Paugas, Viskāļi
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4. TERITORIJAS PLĀNOTĀS UN ATĻAUTĀS IZMANTOŠANAS APRAKSTS
Teritorijas plānojumā katram zemes izmantošanas veida klasifikācijaiun grupēšanai tiek
piemērots 31.07.2001. LR MK noteikumos Nr. 344 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un sistematizācijas kārtība” noteiktais zemes izmantošanas mērķu grupas
apzīmējums, kas tiek papildināts atbilstoši šī darba specifikai: teritorijas izmantošana tiek
klasificēta 15 grupās un katrai grupai ir savs teritorijas izmantošanas zemes lietošanas mērķu
grupas kods: ZLMGK, kas tiek izmantots grafiskajā daļā plānoto un atļauto zemes lietošanas
veidu apzīmēšanai.
4.1. tabula. Teritorijas izmantošanas zemes lietošanas mērķu grupas kodi.
ZLMGK

Zemes lietošanas mērķu grupa

01

Lauksaimniecība

02

Mežsaimniecība

03

Ūdenssaimniecība

04

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

05

Zvejsaimniecība un zivsaimniecība

06

Mazstāvu dzīvojamā (1- ģimenes un 1-ģimeņu dzīvojamo ēku apbūve)

07

Daudzstāvu (daudzdzīvokļu) māju) apbūve

08

Darījumu iestāžu un komerciāla rakstura apbūve

09

Sabiedriskas nozīmes apbūve

10

Rūpniecības (ražošanas) apbūve

11

Satiksmes infrastruktūras un objektu apbūve

12

Inženiertehniskās infrastruktūras un objektu apbūve

Šī darba ietvaros
noteiktais ZLMGK
13

Pārējie objekti, kas nav klasificēti

14

Dabas teritorijas

15

Kultūrvēsturisko pieminekļu teritorijas

Izstrādāja SIA “Baltkonsults”, 2006.

16

Kokneses pagasta teritorijas plānojuma grozījumi. Gala redakcija.
II sējums. 1.daļa Kokneses pagasta zemes izmantošanas noteikumi.

4.1. Lauksaimniecībā izmantojamās teritorijas (ZLMGK 01)
Kokneses pagastā kā lauksaimnieciski izmantojamās teritorijas tiek noteikti visi
zemesgabali ar vai bez dzīvojamo māju uz tās, kur primārais zemes izmantošanas veids
ir laukkopības, zivkopības, lopkopības, augļkopības un lauksaimnieciskās produkcijas
ražošana un pārstrāde, bet sekundārais zemes izmantošanas veids - citas šajā teritorijā
atļautās izmantošanas.

Zemes

4.1.1. tabula. Teritorijas plānotās un atļautās izmantošanas apzīmējumi
Apbūves veids
Teritorijas apzīmējums kartogrāfiskajā materiālā

lietošanas
Esošā

mērķa kods

teritorijas Plānotā

izmantošana

un

atļautā

izmantošana teritorijās, kurās
esošā izmantošana ir atšķirīga

01

Lauksaimnieciskā

01

teritorija
Lopkopības

01-R

01-R

Fermas
Viensētu apbūve

„viensētas
nosaukums”

„viensētas
nosaukums”

4.1.1. Nacionālas nozīmes lauksaimniecības teritorijas netiek noteiktas.
4.1.2. Nolūki, kādos atļauts izmanot zemi, būvēt, pārbūvēt, ierīkot vai izmanto ēkas un būves
uz zemes, kas paredzēta lauksaimniecības teritorijai.
4.1.2.1. Primārajam zemes izmantošanas veidam:


lauksaimnieciskā lietošana (t.sk lauksaimnieciskās produkcijas audzēšana
un pārstrāde);



lauksaimniecības pakalpojumi un servisa uzņēmums;



noliktavas;



sakņu dārzi;



meliorācijas sistēmas;



lopkopības ferma;



zivjaudzētava;
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kokaudzētava;



plantācija;



komposta sagatavošana;



viensētu apbūve;



zemnieku sēta;



skraja savrupmāju apbūve;



saimniecības ēka - viena vai vairākas (kūts, būves mājlopiem, šķūnis,
klēts, pirts, siltumnīca, lecekts, pagrabs) un atklātā uzglabāšana;



pagalms, aka, artēziskais urbums;



dzīvojamā māja vai tās daļa strādniekiem.

4.1.2.2. Sekundārajam (pakārtotajam ) zemes izmantošanas veidam:


pansija;



viesu māja;



telpas individuālam darbam;



zemesgabalos pie ceļiem, ja to pamato ar detālplānojumu, - tirdzniecības
vai pakalpojumu objekts;



dīķu saimniecība līdz 15 ha kopplatībā;



mežsaimnieciskā izmantošana;



tūrisma un atpūtas objekts, sporta būve;



infrastruktūras objekti (virszemes un apakšzemes 0.4 - 20 kV, 110 -330
kV elektrolīnijas, sakaru līnijas, gāzes cauruļvadi, pazemes ūdensgūtnes,
pašvaldību autoceļi, uzņēmumu un māju ceļi);



skatu laukumi līdz 2000 m2, skatu torņi, peldvietas, atpūtas vietas, gājēju
takas, pagaidu būves (ģērbtuves, tualetes, dušas);



tirdzniecības un pakalpojumu objekts;



vēja ģenerators;



savrupmāju skraja dzīvojamā apbūve ar minimālo zemesgabala lielumu 2
ha atbilstoši izstrādājamam detālplānojumam.

4.1.3. Citas prasības lauksaimniecībā izmantojamām teritorijām:
4.1.3.1.minimālā zemes vienības platība: 0,5 ha;
4.1.3.2. apbūves intensitāte: ne vairāk kā 0,2 ha ir apbūvēti;
4.1.3.3. vienā zemes vienībā līdz 10 ha platībā atļauts būvēt 2 viensētas ar
nepieciešamajām palīgēkām;
4.1.3.4. zemes vienībās, kas lielākas par 10 ha, atļauts būvēt 3 viensētas ar 1vienu vai
divām dzīvojamām mājām un nepieciešamajām palīgēkām;

Izstrādāja SIA “Baltkonsults”, 2006.

18

Kokneses pagasta teritorijas plānojuma grozījumi. Gala redakcija.
II sējums. 1.daļa Kokneses pagasta zemes izmantošanas noteikumi.

4.1.3.5. aizliegta jaunu dzīvojamo ēku būvniecība zemesgabalos, līdz kuriem nav
nodrošināta piekļūšana un izbūvēti piebraucamie ceļi;
4.1.3.6. ēkas izvieto būvobjekta darba zīmējumu ģenplāna daļā vai detālplānojumā
noteiktās pagalmu teritorijās iespējami kompaktās grupās;
4.1.3.7. prasības teritorijas labiekārtojumam un apzaļumošanai atbilstoši konkrētā
objekta specifikai nosaka plānošanas arhitektūras uzdevumā un/vai teritorijas
labiekārtojuma projekta darba uzdevumā, Koku ciršanai ārpus meža zemes
jāievēro LR MK noteikumi Nr. 416 „Kārtība koku ciršanai ārpus meža zemes”
un citi tiesību akti;
4.1.3.8. izveidojot savrupmāju skrajas dzīvojamās apbūves teritorijas, jāievēro
sekojoši nosacījumi:
a) ja plānotā apbūves teritorija atrodas jebkuru virszemes ūdensteču vai
ūdenstilpju aizsargjoslā un tiek plānots būvēt vairāk par 3 savrupmājām,
tad nepieciešams izbūvēt sadzīves notekūdeņu attīrīšanas iekārtas saskaņā
ar Madonas reģionālās vides pārvaldes izdotiem noteikumiem;
b) ja plānotā apbūves teritorija neatrodas jebkuru virszemes ūdensteču vai
ūdenstilpju aizsargjoslā un tiek plānots būvēt vairāk par 5savrupmājām,
tad nepieciešams izbūvēt sadzīves notekūdeņu attīrīšanas iekārtas saskaņā
ar Madonas reģionālās vides pārvaldes izdotiem noteikumiem;
c) plānotās apbūves teritorijām jānodrošina kā minimums ūdensvada,
kanalizācijas, elektroapgādes un ceļu infrastruktūra;
4.1.3.9. izveidojot vēja ģeneratorus, jāievēro sekojoši nosacījumi:
a) apbūves teritorija nedrīkst atrasties virszemes ūdensteču vai ūdenstilpju
aizsargjoslā un dabas pamatnes teritorijā;
b) apbūves teritorija nedrīkst atrasties pašvaldības teritorijā, ko ierobežo
Daugava un Rīgas – Daugavpils autoceļš, ciemu apbūves teritorijās un tā
nedrīkst atrasties tuvāk par 1000 m minētajām teritorijām;
c) pirms būvprojekta izstrādāšanas jāveic stratēģiskā ietekmes uz vidi
novērtējuma procedūra LR likumdošanā noteiktā kārtībā;
4.1.3.10.lopkopības fermas un kūtis izvieto pietiekamā attālumā no citām fermām un
kūtīm, apdzīvotām vietām, ceļiem un citiem objektiem, lai tie ar savu
ražošanas specifiku nemazinātu to vērtību un sanitārā aizsargzona
nepārsniegtu tā zemes gabala robežas, kur šī ferma vai kūts atrodas.
4.1.4. Minimālie noteiktie attālumi no lopkopības fermām:
4.1.4.1. līdz virszemes ūdenstecēm un ūdenstilpnēm - 300 m;
4.1.4.2. līdz dzīvojamajai apbūvei, atkarībā no attiecīgās fermas sanitārajām
aizsargjoslām:
4.1.4.2.1. tabula. Fermu sanitārās aizsargjoslas
Fermas raksturojums

Attālums

Cūku fermām ar vairāk kā 100 lopiem

500 m

Govju fermām ar vairāk kā 40 lopiem

300 m
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Fermas raksturojums

Attālums

Aitu fermām ar vairāk kā 100 lopiem

300 m

Putnu fermām

300 m

Zirgu fermām ar vairāk kā 20 lopiem

100 m

Mājdzīvnieku novietnēm

200 m

Putnu novietnēm

500 m

Kautuvēm

500 m

4.1.4.3. fermām, kurām ir noteiktas specifiskas aizsargjoslas, tās iekļauj funkcionāli
nepieciešamajā uzņēmuma teritorijā;
4.1.4.4.ceļu ierīkošana un remonts vai cita rakstura būvniecība nedrīkst izjaukt
meliorācijas sistēmu darbību;
4.1.4.5.attīstot alternatīvās lauksaimniecības veidus, kuri var ietekmēt meliorācijas
sistēmu darbību, ieteicams izmantot teritorijas, kuras meliorācijas sistēmu būves
ietekmes zona neskar. Piemēram, augļkopības attīstības gadījumā, koku sakņu
sistēma var bojāt drenāžas sistēmu, tāpēc papildus izdevumus var radīt
meliorācijas sistēmu izpētes projekts un iespējamā pārbūve.
4.1.5. Prasības Lauksaimniecībā izmantojamo zemju (LIZ) transformācijai citā izmantošanas
veidā.
4.1.5.4.Lauksaimniecībā izmantojamo zemju (LIZ) transformācijai citā izmantošanas
veidā tiek veikta saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem.
4.1.5.5.LIZ transformācijas kārtības nosacījumi saskaņā ar MK 20.07.2004.
noteikumiem Nr.619 „Kārtība, kādā lauksaimniecībā izmantojamo zemi
transformē par lauksaimniecībā neizmantojamu zemi un izsniedz zemes
transformācijas atļaujas”, ir sekojoši:
4.1.5.5.1. zemes transformācija atļauta saskaņā ar spēkā esošu vietējās pašvaldības
teritorijas plānojumu vai detālplānojumu;
4.1.5.5.2. zemes transformācija ir aizliegta teritorijās, kurās, transformējot zemes
nogabalu, tiek ierobežota servitūtu vai citu apgrūtinājumu izmantošana, ja
nav saņemts rakstisks saskaņojums ar servitūtu vai apgrūtinājumu
lietotājiem.
4.1.5.6.Platībās, kas ir mazākas par 0,1 ha, vienā viensētā ar saimniecības ēkām par
zemes transformāciju neuzskata šādas darbības:
4.1.5.6.1. ceļu ierīkošana saimniecības vajadzībām;
4.1.5.6.2. būvniecība
(izņemot
izmantojamās zemēs);

būvniecību

meliorētajās

lauksaimniecībā

4.1.5.6.3. ūdenstilpju ierīkošana (izņemot ūdenstilpju ierīkošanu meliorētajās
lauksaimniecībā izmantojamās zemēs).
4.1.5.7.Šo noteikumu 4.1.5. punkta nosacījumi neattiecas uz īpaši aizsargājamām dabas
teritorijām un mikroliegumiem. Minētajās teritorijās šīs darbības regulē saskaņā
ar īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārīgajiem un individuālajiem
aizsardzības un izmantošanas noteikumiem vai mikroliegumu aizsardzības un
apsaimniekošanas noteikumiem.
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4.2. Mežsaimnieciskās teritorijas (ZLMGK 02)
Kokneses pagastā kā mežsaimnieciski izmantojamās teritorijas tiek noteiktas visas esošās
mežu zemes, kur primārais zemes izmantošanas veids ir mežsaimniecība - saimnieciskie
meži, jaunaudzes, izcirtumi, lauces, plantācijas, atklātā uzglabāšana, apmežojamās
teritorijas, meliorācijas sistēmas, bet sekundārais zemes izmantošanas veids - citas šajā
teritorijā atļautās izmantošanas.

Zemes lietošanas

4.2.1. tabula. Teritorijas plānotās un atļautās izmantošanas apzīmējumi
Apbūves veids
Teritorijas apzīmējums kartogrāfiskajā

mērķa kods

materiālā
Esošā

teritorijas Plānotā un atļautā

izmantošana

izmantošana
teritorijās,

kurās

esošā izmantošana ir
atšķirīga
02

Mežsaimnieciskā

02

teritorija

4.2.1. Nolūki, kādos atļauts izmanot zemi, būvēt, pārbūvēt, ierīkot vai izmanto ēkas un būves
uz zemes, kas paredzēta mežsaimnieciskai izmantošanai, ir sekojoši:


viensētu apbūve;



telpas individuālam darbam;



saimniecības ēka - viena vai vairākas (kūts, būves mājlopiem, šķūnis, klēts, pirts,
siltumnīca, lecekts, pagrabs) un atklātā uzglabāšana;



pagalms, aka, artēziskais urbums;



dzīvojamā māja vai tās daļa strādniekiem;



pansija;



viesu māja;



tūrisma un atpūtas objekts,



peldvietas, atpūtas vietas, gājēju takas, pagaidu būves (ģērbtuves, tualetes, dušas);



kempings;



zemesgabalos pie valsts un pašvaldības autoceļiem, ja to pamato ar detālplānojumu
- tirdzniecības vai pakalpojumu objekts;
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infrastruktūras objekti (virszemes un apakšzemes 0,4 - 20 kV, 110 - 330 kV
elektrolīnijas, sakaru līnijas, gāzes cauruļvadi, pazemes ūdensgūtnes, pagasta,
uzņēmumu un māju ceļi, meža ceļi).

4.2.2. Aizsargājamās mežu teritorijas netiek noteiktas.
4.2.3. Apmežojamās teritorijas netiek noteiktas.
4.2.4. Kā mikroliegumu teritorijas tiek noteiktas Melnā stārķa un medņu riesta mikroliegumi
LVM Vidusdaugavas mežsaimniecības Kokneses iecirkņa teritorijā.
4.2.5. Prasības zemes izmantošanai mežu teritorijās:
4.2.5.1. teritoriju izmantošanu nosaka LR normatīvie akti un individuālie mežierīcības
projekti;
4.2.5.2. aizliegta jaunu dzīvojamo ēku būvniecība zemesgabalos līdz kuriem nav
nodrošināta piekļūšana un izbūvēti piebraucamie ceļi;
4.2.5.3. meža zemes transformēt citā izmantošanas veidā var tikai ar ikreizēju Valsts
meža dienesta izsniegtu atļauju saskaņā ar LR normatīvo aktu prasībām;
4.2.5.4. atļauju izsniegšana būvniecībai zemes vienībās, kuras atrodas valsts mežu
fonda zemēs, iespējama tikai izņēmuma gadījumā, likumdošanā noteiktajā
kārtībā teritorijās, kuras nav noteiktas kā īpaši aizsargājamas mežu teritorijas;
4.2.5.5. atļauta teritoriju izmantošana, kas saistīta ar brīvdabas atpūtu, dabas tūrismu,
mežaparku, parku vai citādu labiekārtotu koplietošanas teritoriju izveide,
izstrādājot attiecīgos ģenplāna darba zīmējumus un labiekārtošanas projektu,
un to saskaņojot ar Valsts meža dienestu un Kokneses pagasta pašvaldību.
4.2.6. Koku izciršana meža zemēs saskaņojama ar Aizkraukles virsmežniecību, kura izsniedz
apliecinājumu. Apliecinājums ir Valsts meža dienesta izsniegts dokuments, kas
apliecina konkrētās plānotās darbības likumību un ir uzskatāms par šīs darbības atļauju
(Meža likums).
a) Apliecinājums nav nepieciešams, kad mežaudžu kopšanā tiek cirsti koki, kuru celma
caurmērs ir mazāks par 12 cm, kā arī sausie un vēja gāztie koki, taču tas nedrīkst
pārsniegt 10 m3 gadā esošajā īpašumā vai tiesiskajā valdījumā (Meža likums
24.02.2000., grozījumi 13.03.2003., 27.01.2005., 14.04.2005.).
b) MK noteikumi Nr. 416 „Kārtība koku ciršanai ārpus meža zemes” (28.11.2000.,
grozījumi 19.04.2005.) Nosaka kārtību koku ciršanai ārpus meža zemes, t.sk. to, ka
īpaši aizsargājamajās dabas teritorijās koku ciršanu saskaņo ar īpaši
aizsargājamas teritorijas administrāciju, bet, ja tādas nav, - ar attiecīgo Valsts
vides dienesta reģionālo vides pārvaldi un vietējo pašvaldību.
4.2.7. Gadījumos, kad būvprojekti vai labiekārtojuma projekti paredz koku izciršanu un meža
zemēm, nepieciešama meža zemju transformācija (Meža zemes transformācijas
noteikumi Nr. 806 no 10.02.2004.)
4.2.8. meža zemju transformācija tiek veikta saskaņā ar LR normatīvo aktu prasībām.
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4.3. Ūdenssaimniecības teritorijas (ZLMGK 03)
Kokneses pagastā kā ūdenssaimniecības teritorijas tiek noteiktas visas publisko ūdeņu Daugavas, Pērses upju, fizisko un juridisko personu īpašumā vai valdījumā esošās
virszemes ūdeņu teritorijas, zemes apūdeņošanas un meliorācijas sistēmas un to
virszemes un pazemes sastāvdaļas, ūdenskrātuves, dambji, aizsprosti un krasta
hidoraizsardzības būves.

Zemes

4.3.1. tabula. Teritorijas plānotās un atļautās izmantošanas apzīmējumi
lietošanas Apbūves veids
Teritorijas
apzīmējums
kartogrāfiskajā

mērķa kods

materiālā
Esošā

teritorijas Plānotā

izmantošana

un

izmantošana

atļautā
teritorijās,

kurās esošā izmantošana
ir atšķirīga
03

Virszemes

03

ūdenstilpes

un

ūdensteces
03-A

Atkarībā no

Daugavas

ūdensobjektam

aizsargjosla

pieguļošās teritorijas Citu
virszemes
atļautās izmantošanas ūdensobjektu

03-A

aizsargjoslas
Krasta

erozijas

teritorijas

4.3.1. Nolūki, kādos atļauts izmantot zemi, būvēt, pārbūvēt, ierīkot vai izmanto ēkas un
būves uz zemes, kas paredzēta ūdenssaimniecības vajadzībām, ir sekojoši:


zvejniecības vajadzībām LR likumdošanā noteiktā kārtībā;



kuģniecības vajadzībām LR likumdošanā noteiktā kārtībā;



brīvdabas atpūta un rekreācija;



peldvietas;



meliorācijas sistēmas un zemes apūdeņošanas sistēmas un to būves;
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krasta hidoraizsardzības būves Daugavas un Pērses krastos tajās vietās, kur
tiek konstatēta krasta erozija;



publiskiem ūdeņiem, kas saskaņā ar LR Civillikuma pielikumu Kokneses
pagasta teritorijā ir Daugavas upe, Pērses upe, Lobes ezers (atrodas Ogres
rajonā - Kokneses pagastā atrodas ezera sauszemes krasta līnija);



virszemes ūdensgūtnes ūdensņemšanas iekārtas.

4.3.2. Citas prasības ūdenssaimniecības teritorijām.
4.3.2.1. Teritoriju izmantošanu nosaka attiecīgie nozaru LR normatīvie akti:
4.3.2.1.1. gar visiem ūdeņiem, izņemot privātos, 10 m platā joslā tiek noteikta
tauvas josla;
4.3.2.1.2. gar privātiem ūdeņiem 4 m platā joslā tiek noteikta tauvas josla;
4.3.2.1.3. tauvas joslas platums tiek skaitīts gar upju un ezeru lēzeniem krastiem no normālās ūdenslīnijas, gar kraujiem krastiem - no krasta nogāžu
augšmalas, turklāt tauvas joslas platumā ietilpst arī zeme no
ūdenslīmeņa līdz krasta nogāzei un pati nogāze:
a) tauvas joslas bezmaksas lietošana ir paredzēta:
1. kājāmgājējiem;
2. zivju resursu un ūdeņu uzraudzībai;
3. vides aizsardzībai;
4. ugunsdrošības pasākumu veikšanai;
b) tauvas joslā pēc saskaņošanas ar pieguļošā īpašuma īpašnieku ir
atļauta:
1. laivu un kuģu piestāšana, to kravu izkraušana un pagaidu
uzglabāšana;
2. laivu un kuģu pārziemošana;
3. būve un remonts;
4. zvejnieku apmetņu ierīkošana, atpūta un citas ar zveju saistītas
darbības;
c) tauvas joslā ir aizliegts celt un izvietot jebkādas ēkas un būves, izņemot
kultūras pieminekļu atjaunošanu;
d) jebkuru žogu izbūve ir pieļaujama tikai tauvas joslas attālumā.
4.3.3. Zemes nogabalos, kuros pastāv meliorācijas sistēmu pazemes daļas, primārā
teritorijas plānotā un atļautā izmantošana tiek noteikta pēc virszemes izmantošanas.
4.3.3.1. Prasības teritorijas labiekārtojumam un apzaļumošanai atbilstoši konkrētā
objekta specifikai nosaka plānošanas arhitektūras uzdevumā un/vai
teritorijas labiekārtojuma projekta darba uzdevumā, Koku ciršanai ārpus
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meža zemes jāievēro LR MK noteikumi Nr. 416. „Kārtība koku ciršanai
ārpus meža zemes” un citi tiesību akti.
4.3.4. Meliorēto zemju izmantošanu regulē MK 08.04.2004. noteikumi Nr. 272
„Meliorācijas sistēmu ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumi”, kas nosaka prasības,
kādas zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam jāievēro valsts, valsts nozīmes,
pašvaldības, koplietošanas vai viena īpašuma meliorācijas sistēmu izmantošanā,
kopšanā un saglabāšanā:
1) meliorācijas sistēmas izmanto atbilstoši būvprojektā paredzētajām funkcijām un
darbības režīmam, neiespaidojot ūdens režīmu cita zemes īpašnieka vai tiesiskā
valdītāja zemē un neierobežojot tā meliorācijas sistēmu izmantošanu;
2) atļauts mainīt meliorācijas sistēmu darbības režīmu un tehniskos rādītājus vai
izmantot būves un ierīces būvprojektā neparedzētu funkciju veikšanai:
a) ja saņemts Lauku atbalsta dienesta teritoriālās struktūrvienības rakstisks
saskaņojums zemes īpašuma meliorācijas pasē;
b) ja saņemts Lauku atbalsta dienesta teritoriālās struktūrvienības rakstisks
atzinums (ja zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam zemes īpašuma
meliorācijas pase nav izsniegta);
c) ja saņemti Madonas reģionālās vides pārvaldes tehniskie noteikumi, —
gadījumos, kas noteikti normatīvajos aktos par kārtību, kādā reģionālā vides
pārvalde izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai, kurai nav
nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums;
3) nav pieļaujamas darbības, kuru dēļ tiek bojātas vai iznīcinātas meliorāciju sistēmu
būves un ierīces vai traucēts to darbības režīms;
4) meliorācijas sistēmas laikus kopj un sistemātiski veic šādus pasākumus:
a) ūdensnotekām, novadgrāvjiem, kontūrgrāvjiem un susinātājgrāvjiem:
• atbrīvošana no sadzīves atkritumiem, zāles, atvasēm, krūmiem,
kokiem un piesērējuma vai šķēršļiem, kas traucē brīvu ūdens kustību
vai rada uzstādinājumu;
• nostiprinājuma labošana;
• nogāžu apaudzēšana ar zālāju un regulāra tā appļaušana;
• virszemes ūdens notekreņu labošana;
b) drenāžas lokālo bojājumu labošana;
c) izteku atbrīvošana no piesērējuma un labošana;
d) drenāžas aku atbrīvošana no piesērējuma un labošana;
e) drenāžas aku nosegšana ar vākiem;
f) virszemes ūdens uztvērēju un filtru sakārtošana ūdens uztveršanai;
g) virszemes ūdens noteces vagu atjaunošana;
h) apūdeņošanas sistēmu labošana;
i) sūkņu staciju renovācija;
j) aizsprostu un aizsargdambju bojājumu labošana un nogāžu atbrīvošana no
atvasēm, krūmiem un kokiem;
k) bojāto caurteku galu nostiprinājumu labošana un atbrīvošana no
piesērējuma;
l) tiltu un laipu labošana;
m) metāla un koka konstrukciju krāsojuma un pretkorozijas pārklājuma
atjaunošana.
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4.3.5. Atļauta teritoriju izmantošana, kas saistīta ar brīvdabas atpūtu, dabas tūrismu,
mežaparku, parku vai citādu labiekārtotu koplietošanas teritoriju izveidi, izstrādājot
attiecīgu detālplānojumu un labiekārtošanas projektu un saskaņojot to ar Madonas
reģionālo vides pārvaldi un Kokneses pagasta padomi.
4.3.6. Saskaņā ar MK 12.03. 2002 noteikumiem Nr.118 Noteikumi par virszemes un
pazemes ūdeņu kvalitāti Daugava ir noteikta par karpveidīgo zivju resursu
prioritārajiem ūdeņiem.
4.3.7. Ūdenssaimniecības objektu aizsargjoslas. Lai samazinātu piesārņojuma negatīvo
ietekmi uz ūdens ekosistēmām, novērstu erozijas procesu attīstību, kā arī saglabātu
apvidum raksturīgo ainavu, Kokneses pagasta teritorijā tiek noteiktas aizsargjoslas un
virszemes ūdensobjektu atbilstība ūdenslietošanas mērķim.
4.3.7.1. tabula. Publisko un privāto virszemes ūdensobjektu aizsargjoslas
Ūdenteces vai
ūdenstilpes nosaukums

Raksturlielums

Daugava

Aizsargjosla
lauku apvidū,
katrā krastā

Aizsargjosla
blīvi apdzīvotā
vietā, katrā
krastā

Atbilstība

500 m

50 m

Karpveidīgo
zivju
resursu
prioritārie
ūdeņi, peldūdeņi

Pērse

50 km

100 m

30 m

Karpveidīgo
zivju
resursu
prioritārie
ūdeņi, peldūdeņi

Atradze

līdz 10 km

10 m

10 m

Netiek noteikta

Mazā Atradze

līdz 10 km

10 m

10 m

Netiek noteikta

Recija

līdz 10 km

10 m

10 m

Netiek noteikta

Pelava (Pelve) 4162

22 km

50 m

10 m

Netiek noteikta

Bebrupe*

23 km

50 m

10 m

Netiek noteikta

Galdupe

līdz 10 km

10 m

10 m

Netiek noteikta

Lantupīte

12.5 km

50 m

50 m

Netiek noteikta

Rīterupīte*

20 km

50 m

50 m

Netiek noteikta

Lobes ezers *

500 ha

300 m

300 m

Netiek noteikta

Ragāļu ezers

5 ha

10 m

10 m

Netiek noteikta

Melnezers

Līdz 10 ha

10 m

10 m

Netiek noteikta

Rīteru ūdenskrātuve

Mākslīgā
ūdenskrātuve

20 m

20 m

Netiek noteikta

*robežojas vai daļēji atrodas Kokneses pagasta teritorijā.

4.3.8. Virszemes ūdensobjektu aizsargjoslās tiek noteikti sekojoši aprobežojumi:
4.3.8.1. aizliegts izvietot būves lopbarības glabāšanai (izņemot siena šķūņus),
minerālmēslu, augu aizsardzības līdzekļu, degvielas, eļļošanas materiālu,
bīstamo ķīmisko vielu vai ķīmisko produktu, kokmateriālu, kā arī bīstamās
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ķīmiskās vielas vai ķīmiskos produktus saturošu materiālu glabātavas,
izņemot šim nolūkam teritoriju plānojumos paredzētās vietas;
4.3.8.2. aizliegts ierīkot atkritumu apglabāšanas poligonus un atkritumu izgāztuves;
4.3.8.3. aizliegts veikt 50 m platā joslā kailcirtes, izņemot koku ciršanu ārkārtas
situāciju seku likvidēšanai un vējgāžu, vējlaužu un snieglaužu seku
likvidēšanai, kā arī palieņu pļavu atjaunošanai un apsaimniekošanai. Ja
aizsargjosla ir šaurāka par 50 m, kailcirte aizliegta visā aizsargjoslas
platumā;
4.3.8.4. aizliegts celt ēkas un būves teritorijās ar applūdinājuma varbūtību vismaz
reizi simts gados, izņemot īslaicīgas lietošanas būves, mazēkas lauku apvidū
un šim nolūkam īpaši paredzētās aizsargbūves vai teritorijas uzbēršanu;
4.3.8.5. 10 m platā joslā papildus šā panta 1., 2., 3. un 4. punktā minētajam aizliegts:
a) izvietot degvielas uzpildes stacijas;
b) celt un izvietot jebkādas ēkas un būves, tai skaitā nožogojumus, izņemot
LR likumdošanā noteikto kultūras (kultūrvēsturisko) pieminekļu
atjaunošanu, ūdens ņemšanas ietaises, ūdens regulēšanas ietaises, kā arī
citas hidrotehniskās, krastu nostiprināšanas un tiltu būves, kuģošanas
drošībai nepieciešamās būves, peldvietas, laivu un motorizēto ūdens
transportlīdzekļu piestātnes;
c) lietot mēslošanas līdzekļus un ķīmiskos augu aizsardzības līdzekļus;
d) ierīkot meliorācijas būves bez saskaņošanas ar Madonas Reģionālo vides
pārvaldi;
e) veikt galveno cirti, izņemot koku ciršanu ārkārtas situāciju seku
likvidēšanai, vējgāžu, vējlaužu un snieglaužu seku likvidēšanai;
f) iegūt un izmantot derīgos izrakteņus, izņemot pazemes ūdeņu ieguvi
ūdensapgādes vai rekreācijas vajadzībām aizsargjoslā esošai dzīvojamai
vai atpūtnieku aprūpei paredzētai ēkai;
g) mazgāt mehāniskos transportlīdzekļus un lauksaimniecības tehniku;
h) veikt meža zemju transformāciju;
i) kurt ugunskurus un novietot teltis ārpus šim nolūkam norādītām vietām
bez saskaņošanas ar zemes īpašnieku vai tiesisko valdītāju.
4.3.8.6. aizliegts novietot iegūto grunti pēc normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā
veiktas virszemes ūdensobjekta padziļināšanas vai tīrīšanas ārpus tam
paredzētajām vietām;
4.3.8.7. aizliegts ierīkot mehānisko transportlīdzekļu sacīkšu trases un izmēģinājumu
vietas;
4.3.8.8. virszemes ūdensobjektos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ierīkotajās
peldvietās aizliegts braukt ar motorlaivām un ūdens motocikliem, 100 m
rādiusā ap peldvietu ja tas nav saistīts ar specializēto dienestu darbību, šo
teritoriju apsaimniekošanu vai uzraudzību;
4.3.8.9. Kokneses pagasta padome pieņem attiecīgu lēmumu par jebkādu nelikumīgu
nožogojumu nojaukšanu virszemes ūdensobjektu aizsargjoslās. Kokneses
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pagasta padome veic vai organizē nožogojumu nojaukšanu, ja īpašnieks vai
tiesiskais valdītājs pēc pašvaldības lēmuma pieņemšanas nožogojumu viena
mēneša laikā nav nojaucis. Ar nojaukšanu saistītos izdevumus sedz
nožogojuma īpašnieks vai tiesiskais valdītājs.
4.3.9. Meliorācijas sistēmu aizsargjoslas.
4.3.9.1. Kokneses pagasta teritorijā aizsargjoslu robežas ap valsts un koplietošanas
meliorācijas būvēm un ierīcēm tiek noteiktas:
a) gar ūdensnotekām lauksaimniecībā izmantojamās zemēs – abās pusēs
10 m attālumā no ūdensnotekas krotes;
b) gar ūdensnotekām meža zemēs - 8 - 10 m attālumā no atbērtnes;
c) aizsargdambjiem – 5 m.
4.3.10. Aprobežojumi meliorācijas sistēmu aizsargjoslās.
4.3.10.1. Aizliegts ierīkot atkritumu apglabāšanas poligonus un atkritumu izgāztuves.
4.3.10.2. Aizliegts aizkraut pievedceļus un pieejas meliorācijas būvēm un ierīcēm,
veidot akmens krāvumus.
4.3.10.3. Aizliegts veikt darbus ar triecienmehānismiem, nomest smagumus, izmest
un izliet kodīgas un koroziju izraisošas vielas, degvielu un eļļošanas
materiālus.
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4.4. Ieguves rūpniecība un karjeru izstrādes teritorijas (ZLMGK 04)
Kokneses pagastā kā ieguves rūpniecības un karjeru izstrādes teritorijas tiek
noteiktas teritorijas, kur primārais zemes izmantošanas veids ir ieguves
rūpniecība un karjeru izstrāde, bet sekundārais zemes izmantošanas veids - citas
šajā teritorijā atļautās izmantošanas.
4.4.1. tabula. Teritorijas plānotās un atļautās izmantošanas apzīmējumi
Apbūves veids
Teritorijas apzīmējums kartogrāfiskājā

Zemes
lietošanas

materiālā

mērķa kods

Esošā teritorijas Plānotā
izmantošana

un

izmantošana

atļautā
teritorijās,

kurās esošā izmantošana
ir atšķirīga
04

Ieguves rūpniecības
un karjeru izstrādes
teritorijas

4.4.1. Kā ieguves rūpniecības un karjeru izstrādes teritorijas tiek noteiktas kūdras
karjera izstrādes teritorija Aizkraukles purvā, dolomīta atradnes Koknese teritorija
un Zemturu smilts atradnes teritorija.
4.4.2. Nolūki, kādos atļauts izmanot zemi, būvēt, pārbūvēt, ierīkot vai izmanto ēkas un
būves uz zemes, kas paredzēta ieguves rūpniecības un karjeru izstrādes teritorijās
ir sekojoši:


ieguves rūpniecības apbūve;



karjeru izstrāde;



ražošanas apbūve;



mežsaimniecība;



lauksaimniecība;



tehniskā infrastruktūra;



atklāta uzglabāšana;



noliktava.

4.4.3. Citas prasības ieguves rūpniecības un karjeru izstrādei izmantojamām teritorijām:
4.4.3.1.teritoriju izmantošanu nosaka LR normatīvie akti;
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4.4.3.2. visa veida atradņu teritorijās jebkura veida primārā zemes izmantošana
uzsākama pēc LR likumdošanā noteiktā kārtībā izstrādāta detālplānojuma
apstiprināšanas pašvaldībā;
4.4.3.3. prasības teritorijas labiekārtojumam un apzaļumošanai atbilstoši konkrētā
objekta specifikai nosaka plānošanas arhitektūras uzdevumā un/vai teritorijas
labiekārtojuma projekta darba uzdevumā. Koku ciršanai ārpus meža zemes
jāievēro LR MK noteikumi Nr. 416. „Kārtība koku ciršanai ārpus meža
zemes” un citi tiesību akti;
4.4.3.4. aizliegta jaunu ēku būvniecība zemesgabalos līdz kuriem nav nodrošināta
piekļūšana un izbūvēti piebraucamie ceļi.
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4.5. Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas (ZLMGK 06)
Kokneses pagastā kā mazstāvu apbūves teritorijas tiek noteikti visi zemesgabali
un izbūves teritorijas ar vai bez dzīvojamās māju uz tā, kur primārais zemes
izmantošanas veids ir vienģimenes vai divģimeņu 1- 3 stāvu ēku dzīvojamā
apbūve, bet sekundārais zemes izmantošanas veids - citas šajā teritorijā atļautās
izmantošanas.

4.5.1. tabula. Teritorijas plānotās un atļautās izmantošanas apzīmējumi
Apbūves veids
Teritorijas apzīmējums kartogrāfiskajā

Zemes
lietošanas

materiālā

mērķa kods

Esošā

Plānotā

un

atļautā

teritorijas

izmantošana

izmantošana

kurās esošā izmantošana

teritorijās,

ir atšķirīga
06

Mazstāvu dzīvojamās

06- Mst

06 Mst

apbūves teritorijas
06

Skrajas savrupmāju

06 Mst

dzīvojamās apbūves
teritorijas (ārpus
ciemiem)

4.5.1. Kokneses pagastā kā jaunas mazstāvu dzīvojamo ēku apbūves teritorijas tiek
noteiktas:
4.5.1.1.

Kokneses, Bilstiņu, Spriņģu, Bormaņu ciematos plānotās mazstāvu apbūves
teritorijas;

4.5.1.2. ārpus ciematiem plānotās skrajas savrupmāju apbūves teritorijas Kokneses Pļaviņu autoceļa kreisajā pusē (Burtnieku lauks).
4.5.2. Nolūki, kādos atļauts izmanot zemi, būvēt, pārbūvēt, ierīkot vai izmanto ēkas un
būves uz zemes, kas paredzēta vienģimeņu un divģimeņu dzīvojamās apbūves
teritorijai, ir sekojoši:


savrupmāju apbūve;



dvīņu mājas;



mazstāvu (ne vairāk kā 3 stāvu, ieskaitot bēniņus) daudzdzīvokļu nams;
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rindu māja;



pirmsskolas izglītības iestāde;



atsevišķā zemesgabalā pēc teritorijas labiekārtojuma projekta izstrādāšanas vietējas nozīmes pārvaldes iestāde, tirdzniecības vai pakalpojumu objekts,
izņemot autoservisa pakalpojumus;



zemes gabalos pie maģistrālajām ielām - pārvaldes iestāde, tirdzniecības un
pakalpojumu objekts;



telpas mazās (līdz 5 nodarbinātie) uzņēmējdarbības veikšanai pakalpojumu
sfērā, izņemot autoservisa pakalpojumus;



mājas bērnudārzs;



saimniecības ēka;



dzīvoklis kā palīgizmantošana.

4.5.3. Citas prasības vienģimeņu un divģimeņu dzīvojamās apbūves teritorijās:
4.5.3.1. jaunu apbūves teritoriju veidošanai izstrādā detālplānojumu;
4.5.3.2. pirms detālplānojuma izstrādes jāveic teritorijas inženierģeoloģiskā izpēte
un jāiesniedz Kokneses pagasta padomē un būvvaldē;
4.5.3.3. aizliegta jaunu dzīvojamo ēku būvniecība zemesgabalos, līdz kuriem nav
nodrošināta piekļūšana un izbūvēti piebraucamie ceļi;
4.5.3.4. plānotās apbūves teritorijām jānodrošina kā minimums ūdensvada, sadzīves
notekūdeņu kanalizācijas, elektroapgādes un ceļu infrastruktūra;
4.5.3.5. ēku būvniecību jaunajās apbūves teritorijās atļauts uzsākt pēc ielu (ceļu) un
inženierkomunikāciju (elektroapgādes, ūdensvada, sadzīves notekūdeņu
kanalizācijas) darba projekta rasējumu izstrādes un visu komunikāciju
izbūves;
4.5.3.6. ja nav iespējama pieslēgšanās maģistrālajiem ūdensvada un kanalizācijas
tīkliem (ŪK tīkliem), izbūvē normatīviem atbilstošas vietējās ūdens ieguves
vietas, vietējās attīrīšanas ietaises un izolētas izsmeļamās kanalizācijas
bedres. ŪK tīklu apgādes daļas darba projekta rasējumi obligāti iekļaujami
būvprojekta sastāvā;
4.5.3.7. ja plānotā apbūves teritorija atrodas jebkuru virszemes ūdensteču vai
ūdenstilpju aizsargjoslā, tad nepieciešams izbūvēt sadzīves notekūdeņu
attīrīšanas iekārtas saskaņā ar Madonas reģionālās vides pārvaldes
izdotajiem noteikumiem;
4.5.3.8. vietu skaits vieglo automašīnu novietošanai zemes vienībā – vismaz 2;
4.5.3.9. vienā zemes vienībā atļauts būvēt vienu savrupmāju vai 1 dvīņu mājas daļu
un ne vairāk kā 2 saimniecības ēkas;
4.5.3.10. minimālā zemes gabala platība ciemu teritorijā ir 1200 m2. Ja sadalot vienu
zemesgabalu divos atsevišķos, jebkurš mazākais no jaunizveidotajiem
zemesgabaliem ir mazāks par 1200 m2, tad sākotnējā zemesgabala
sadalīšana nav iespējama;
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4.5.3.11. minimālā zemes gabala platība ārpus ciemu teritorijām tiek noteikta 0,5 ha.
Ja sadalot vienu zemesgabalu divos atsevišķos, jebkurš mazākais no
jaunizveidotajiem zemesgabaliem ir mazāks par 0,5 ha, tad sākotnējā
zemesgabala sadalīšana nav iespējama;
4.5.3.12. ēkas galveno fasādi izvieto uz ielas apbūves līnijas.
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4.6. Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas (ZLMGK 07)
Kokneses pagastā kā daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas tiek noteikti visi
zemesgabali ar vai bez dzīvojamās mājas uz tā un izbūves teritorijas, kur primārais
zemes izmantošanas veids ir 2 - 5 stāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku apbūve ar īres
vai privātiem dzīvokļiem, bet sekundārais zemes izmantošanas veids - citas šajā
teritorijā atļautās izmantošanas.
4.6.1. tabula. Teritorijas plānotās un atļautās izmantošanas apzīmējumi
Zemes

Apbūves veids

lietošanas

Teritorijas

apzīmējums

kartogrāfiskājā

materiālā

mērķa kods

Esošā teritorijas

Plānotā un atļautā izmantošana

izmantošana

teritorijās, kurās esošā izmantošana ir
atšķirīga

07

Daudzstāvu

07

dzīvojamās
apbūves teritorijas
4.6.1. Visi esošie daudzstāvu dzīvojamās apbūves kvartāli tiek noteikti kā teritorijas, kuros
dzīvojamā apbūve ir rekonstruējama.
4.6.2. Nolūki, kādos atļauts būvēt, pārbūvēt, ierīkot vai izmantot būves uz zemes, kas
paredzēta dzīvojamai apbūvei, ir:


daudzstāvu (3 - 5 stāvi, ieskaitot bēniņus) dzīvojamais nams;



mazstāvu (1 – 3 stāvi, ieskaitot bēniņus) dzīvojamais nams;



vienas vai divu ģimeņu dzīvojamā māja;



rindu māja;



pirmsskolas izglītības iestāde;



atsevišķā zemesgabalā, ja to pamato ar kvartāla ģenplānu vai daudzstāvu namu
pirmajos stāvos: pārvaldes iestāde, mazumtirdzniecības vai sadzīves pakalpojumu
objekts, birojs, finanšu iestāde, kultūras iestāde, ārstniecības iestāde, sociālās
aprūpes iestāde, sporta būve;



zemesgabalos pie maģistrālajām ielām - pārvaldes iestāde, mazumtirdzniecības
vai sadzīves pakalpojumu objekts, birojs, finanšu iestāde;



individuālais darbs;



privāts mājas bērnudārzs;



saimniecības ēka/ ēkas.
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4.6.3. Citas prasības daudzdzīvokļu dzīvojamās apbūves teritorijās:
4.6.3.1. aizliegta jaunu dzīvojamo ēku būvniecība zemesgabalos, līdz kuriem nav
nodrošināta piekļūšana un izbūvēti piebraucamie ceļi;
4.6.3.2. daudzdzīvokļu mājā jāparedz autostāvvieta vismaz 1 automašīnai uz katriem
3 dzīvokļiem;
4.6.3.3. dzīvojamās ēkas ar dzīvokļiem 1. stāvā jānovieto uz apbūves līnijas;
4.6.3.4. prasības teritorijas labiekārtojumam un apzaļumošanai atbilstoši konkrētā
objekta specifikai nosaka plānošanas arhitektūras uzdevumā un/vai
teritorijas labiekārtojuma projekta darba uzdevumā. Koku ciršanai ārpus
meža zemes jāievēro LR MK noteikumi Nr. 416. „Kārtība koku ciršanai
ārpus meža zemes” un citi LR tiesību akti;
4.6.3.5. jāievēro savstarpējais attālums starp 2 - 5 stāvu mājām, kas ir vismaz:
a) 20 metri, ja abu ēku fasādes ir ar logiem;
b) 15 metri, ja vienas ēkas fasāde ir ar logiem, bet otras ēkas fasāde ir bez
logiem;
c) 10 metri, ja abu ēku fasādes ir bez logiem.
4.6.3.6. tirdzniecības un/ vai pakalpojumu objekts drīkst atrasties galvenās ēkas 1.
stāvā, izbūvējot atsevišķas ieejas pakalpojumu sniegšanai un preču
ekspedīcijai. Atļauts objekta vajadzībām izmantot zem tā esošo pagrabstāvu;
4.6.3.7. ja rindu ēkas zemes vienība robežojas ar savrupmājas sānpagalmu un rindu
ēkas gala siena atrodas uz robežas starp abiem zemes gabaliem, tad rindu
ēkas gala sienu būvē kā pretuguns mūri (atbilstoši ugunsdzēsības normām),
ar iespēju kaimiņam piebūvēt pie tās savu ēku vai būvi.
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4.7. Darījumu un rekreācijas apbūves teritorijas (ZLMGK 08)
Kokneses pagastā kā darījumu un rekreācijas apbūves teritorijas tiek noteikti visi
zemesgabali un izbūves teritorijas, kur primārais zemes izmantošanas veids ir
komerciāla rakstura, bet sekundārais zemes izmantošanas veids - citas šajā teritorijā
atļautās izmantošanas.

Zemes

4.7.1. tabula. Teritorijas plānotās un atļautās izmantošanas apzīmējumi
Apbūves veids
Teritorijas apzīmējums kartogrāfiskājā

lietošanas

materiālā

mērķa kods

Esošā

teritorijas Plānotā un atļautā

izmantošana

izmantošana
teritorijās,
esošā

kurās

izmantošana

ir atšķirīga
08

Darījumu apbūves

08

08- DS

teritorijas
08

Tūrisma un rekreācijas

08-Rek

objektu apbūves
teritorijas

4.7.1. Jaunas darījumu apbūves teritorijas tiek noteiktas Kokneses ciemā.
4.7.2. Jaunas rekreācijas apbūves teritorijas tiek noteiktas Lobes ezeram pieguļošajā zonā un
bijušās mototrases teritorijā Daugavas malā un atsevišķas Rīteru ūdenskrātuvei
pieguļošās teritorijas.
4.7.3. Kā turpmākas izpētes darījumu apbūves teritorijas tiek noteikta Krievkalna salas
dienvidaustrumu daļa, kuras teritorijā jebkuras apbūves projektēšana var tikt uzsākta
pēc detālplānojuma izstrādes un publiskās apspriešanas LR likumdošanā noteiktā
kārtībā.
4.7.4. Kā turpmākas izpētes darījumu un satiksmes objektu teritorijas tiek noteikta
plānotajam autoceļam E22 Tīnūži – Koknese - Pļaviņas pieguļošā teritorija pie
Bormaņiem, kuras teritorijā jebkuras apbūves projektēšana var tikt uzsākta pēc
detālplānojuma izstrādes un publiskās apspriešanas LR likumdošanā noteiktā kārtībā.
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4.7.5. Nolūki, kādos atļauts būvēt, pārbūvēt, ierīkot vai izmantot būves uz zemes, kas
paredzēta darījumu apbūvei.
4.7.5.1. Primārajam zemes izmantošanas veidam:


finanšu un kredītiestāžu apbūve;



biroju un kantoru ēku apbūve;



konferenču un izstāžu ēku apbūve;



mazumtirdzniecības, vairumtirdzniecības un sadzīves pakalpojumu
objektu apbūve;



restorānu kafejnīcu un līdzīgu objektu;



viesnīcu, moteļu ēku apbūve;



transporta tehniskās apkopes stacijas;



atsevišķi izdalītas azartspēļu telpas vai ēku apbūve;



degvielas uzpildes stacija;



rekreācijas objekti (atpūtas kompleksi).

4.7.5.2. Sekundārajam zemes izmantošanas veidam:
•

valsts un pašvaldību pārvaldes iestādes;

•

izglītības iestāde;

•

kultūras iestāde;

•

sporta būve;

•

ugunsdzēsēju depo;

•

daudzstāvu (3 - 5 st. ieskaitot bēniņus ) dzīvojamais nams;

•

mazstāvu (1 - 3st. Ieskaitot bēniņus ) dzīvojamais nams;

•

vienas vai divu ģimeņu dzīvojamā māja;

•

dzīvoklis;

•

individuālais darbs;

•

vieglās rūpniecības ražošanas uzņēmums;

•

saimniecības ēka/ ēkas.

4.7.6. Nolūki, kādos atļauts būvēt, pārbūvēt, ierīkot vai izmantot būves uz zemes, kas
paredzēta tūrisma un rekreācijas objektu apbūvei.
4.7.6.1. Primārajam zemes izmantošanas veidam:


viesnīcu, moteļu, kempingu un citu īslaicīgas apmešanās ēku apbūve;



restorānu, kafejnīcu un līdzīgu objektu apbūve;
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pansija, viesu māja;



rekreācijas objekti ( atpūtas kompleksi);



transporta tehniskās apkopes stacijas.

4.7.6.2. Sekundārajam zemes izmantošanas veidam:


mazumtirdzniecības, vairumtirdzniecības un sadzīves pakalpojumu
objektu apbūve;



restorānu, kafejnīcu un līdzīgu objektu apbūve;



dzīvojamā māja;



dzīvoklis;



savrupmāja;



viensēta;



saimniecības ēka;



lauksaimniecība;



mežsaimniecība.

4.7.7. Citas prasības jauktās darījumu apbūves teritorijās:
4.7.7.1. aizliegta jaunu ēku būvniecība zemesgabalos līdz kuriem nav nodrošināta
piekļūšana un izbūvēti piebraucamie ceļi;
4.7.7.2. pie darījumu un sabiedriskas nozīmes ēkām jāparedz autostāvvietas saskaņā
ar Apbūves noteikumu prasībām;
4.7.7.3. ierīkojot telšu, kempingu un citas atpūtas vietas, tās jānodrošina ar
iekārtotām ugunskura vietām, atkritumu tvertnēm, tualetēm. Ieteicams
izveidot piebraucamo ceļu un vietas automašīnu novietošanai, kā arī apzīmēt
dabā ar informācijas zīmēm;
4.7.7.4. prasības teritorijas labiekārtojumam un apzaļumošanai atbilstoši konkrētā
objekta specifikai nosaka plānošanas arhitektūras uzdevumā un/vai
teritorijas labiekārtojuma projekta darba uzdevumā. Koku ciršanai ārpus
meža zemes jāievēro LR MK noteikumi Nr. 416. „Kārtība koku ciršanai
ārpus meža zemes” un citi tiesību akti;
4.7.7.5. labiekārtojuma projekta realizācija jāveic līdz ēku vai būvju nodošanai
ekspluatācijā;
4.7.7.6. jāievēro savstarpējais attālums starp 2 - 5 stāvu mājām, kas ir vismaz:
a) 20 metri, ja abu ēku fasādes ir ar logiem;
b) 15 metri, ja vienas ēkas fasāde ir ar logiem, bet otras ēkas fasāde ir bez
logiem;
4.7.7.7. ap ēkām un būvēm jānodrošina ugunsdzēsības tehnikas piebraukšanas
iespējas pa to perimetru.
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4.8. Sabiedriskās apbūves teritorijas (ZLMGK 09)
Kokneses pagastā kā sabiedriskās apbūves teritorijas tiek noteikti visi
zemesgabali ar vai bez apbūvi un izbūves teritorijas, kur primārais zemes
izmantošanas veids ir sabiedriskām vajadzībām kalpojoša iestāde pakalpojumu, pārvaldes, kultūras, izglītības, sporta vai medicīniska rakstura
iestāde, kā arī reliģiska, labklājības vai labdarības un cita līdzīga nekomerciāla
rakstura institūcija, bet sekundārais zemes izmantošanas veids - citas šajā
teritorijā atļautās izmantošanas.

Zemes

4.8.1. tabula. Teritorijas plānotās un atļautās izmantošanas apzīmējumi
Apbūves veids
Teritorijas apzīmējums kartogrāfiskajā

lietošanas

materiālā

mērķa kods

Esošā

Plānotā

un

atļautā

teritorijas

izmantošana

izmantošana

kurās esošā izmantošana ir

teritorijās,

atšķirīga
09

Sabiedriskās

09

09

apbūves
teritorijas
Kapsētas
Labiekārtota
sabiedriskā
ārtelpa koplietošanas
apstādījumu
teritorijas, parku,
skvēru teritorijas

4.8.1. Kā paplašināmas tiek noteiktas Kaplavas un Atradzes kapsētu teritorijas. Kapsētu
teritoriju paplašināšanai izstrādājams detalizēts izpētes projekts.
4.8.2. Kā sabiedriskas apbūves teritorija ar dabas pamatnes elementiem tiek noteikta
Krievkalna salas ziemeļrietumu daļa - memoriāla „Dvēseļu dārzs” ierīkošanai.
Izstrādāja SIA “Baltkonsults”, 2006.

39

Kokneses pagasta teritorijas plānojuma grozījumi. Gala redakcija.
II sējums. 1.daļa Kokneses pagasta zemes izmantošanas noteikumi.

4.8.3. Nolūki, kādos atļauts būvēt, pārbūvēt, ierīkot vai izmantot būves uz zemes, kas
paredzēta jauktai darījumu apbūvei.
4.8.1.1. Primārajam zemes izmantošanas veidam:


valsts un pašvaldības pārvaldes iestāde;



izglītības iestāde;



pirmsskolas izglītības iestāde;



ārstniecības iestāde;



sociālas aprūpes iestāde;



kultūras iestāde;



zinātnes iestāde;



nevalstiskas organizācijas iestāde;



reliģiska iestāde;



autoosta;



dzelzceļa stacija;



sporta būve;



kapsēta.

4.8.1.2. Sekundārajam (pakārtotajam) zemes izmantošanas veidam:


tirdzniecības vai pakalpojumu iestāde;



dzīvoklis;



saimniecības ēka;



savrupmāja.

4.8.2. Citas prasības sabiedrisko objektu apbūves teritorijās:
4.8.2.1. būvprojekta sastāvā ietilpst teritorijas labiekārtojuma projekts;
4.8.2.2. aizliegts nožogot teritorijas, izņemot būves, kam to nosaka būvnormatīvi vai
teritorijas labiekārtojuma projektā paredzēts dekoratīvs žogs ne augstāks par
1 m;
4.8.2.3. prasības teritorijas labiekārtojumam un apzaļumošanai atbilstoši konkrētā
objekta specifikai nosaka plānošanas arhitektūras uzdevumā un/vai
teritorijas labiekārtojuma projekta darba uzdevumā. Koku ciršanai ārpus
meža zemes jāievēro LR MK noteikumi Nr. 416. „Kārtība koku ciršanai
ārpus meža zemes” un citi tiesību akti;
4.8.2.4. labiekārtojuma projekta realizācija jāveic līdz ēku vai būvju nodošanai
ekspluatācijā;
4.8.2.5. dzīvojamo ēku apbūvē jāievēro attiecīgo apbūves teritoriju noteikumi;
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4.8.2.6. ap ēkām un būvēm jānodrošina ugunsdzēsības tehnikas piebraukšanas
iespējas pa to perimetru;
4.8.2.7. aizsargjoslas ap kapsētām tiek noteiktas 300 m no kapsētas teritorijas
robežas ārējās malas perimetra. Kapsētu uzturēšanā jāievēro MK
29.12.1998. noteikumos nr. 502 Aizsargjoslu ap kapsētām noteikšanas
metodika noteiktās drošības un ekspluatācijas prasības.
4.8.3.

Aprobežojumi aizsargjoslās ap kapsētām:
4.8.3.1. aizliegts izvietot lopbarības, minerālmēslu, pesticīdu, degvielas, eļļošanas
materiālu, ķīmisko vielu, kokmateriālu un citu veidu materiālu un vielu
glabātavas, izņemot šim nolūkam īpaši paredzētas un iekārtotas vietas;
4.8.3.2. aizliegts ierīkot atkritumu apglabāšanas poligonus;
4.8.3.3. aizliegts aizkraut pievedceļus un pieejas kapsētām;
4.8.3.4. ierīkot jaunas dzeramā ūdens vietas;
4.8.3.5. jauna apbūve atļauta tikai pēc saskaņošanas ar Sabiedrības veselības
aģentūru nodrošinot ūdensapgādi no ārpus aizsargjoslas esošām
ūdensgūtnēm.
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4.9. Rūpnieciskās ražošanas objektu apbūves teritorijas (ZLMGK 10)
Kokneses pagastā kā rūpnieciskās ražošanas apbūves teritorijas tiek noteikti visi
zemesgabali un izbūves teritorijas ar vai bez apbūves, kur primārais zemes
izmantošanas veids ir ražojoša rakstura uzņēmums vai institūcija, bet sekundārais
zemes izmantošanas veids - citas šajā teritorijā atļautās izmantošanas.
4.9.1. tabula. Teritorijas plānotās un atļautās izmantošanas apzīmējumi
Apbūves veids
Teritorijas
apzīmējums
kartogrāfiskajā

Zemes
lietošanas

materiālā

mērķa kods

Esošā

teritorijas Plānotā

izmantošana

izmantošana

un

atļautā
teritorijās,

kurās esošā izmantošana ir
atšķirīga
10

Rūpnieciskās

10

10-R

ražošanas apbūves
teritorijas

4.9.1. No jauna tiek noteiktas rūpnieciskās ražošanas objektu teritorijas uz ziemeļiem no
Kokneses ciema, pie Lantupītes un „Zeltiņos”.
4.9.2. Nolūki, kādos atļauts būvēt, pārbūvēt, ierīkot vai izmantot būves uz zemes, kas
paredzēta rūpnieciskās ražošanas apbūvei.
4.9.2.1. Primārajam zemes izmantošanas veidam:


vispārīgas ražošanas uzņēmums;



ugunsdzēsēju depo;



vieglās ražošanas uzņēmums;



pārtikas ražošanas uzņēmums;



tehniskās apkopes stacija;



transporta uzņēmumi un iestādes;



autotirdzniecības iestāde;



inženierkomunikāciju objekts;



vairumtirdzniecības iestāde;



kravu stacija;



noliktava;
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atklāta uzglabāšana;



atkritumu šķirošanas un pārstrādes objekts;



saimniecības ēka.

4.9.2.2. Sekundārajam (pakārtotajam) zemes izmantošanas veidam:


tirdzniecības un pakalpojumu objekts;



garāža;



autostāvlaukums;



degvielas uzpildes stacija;



lietotu auto tirdzniecības vieta;



darījumu iestāde;



birojs.

4.9.3. Citas prasības rūpnieciskās ražošanas objektu apbūves teritorijām:
4.9.3.1. uzņēmumiem, kam ir noteiktas specifiskas aizsargjoslas, tās iekļauj
funkcionāli nepieciešamajā uzņēmuma teritorijā;
4.9.3.2. jaunveidojamu zemesgabalu minimālo platību un minimālo platumu gar ielu
nosaka, izstrādājot detālplānojumu. Detālplānojumā paredz aizsardzības
pasākumus pret trokšņiem un cita veida piesārņojumu tiem zemesgabaliem,
kas atrodas ārpus tehnisko objektu apbūves teritorijām;
4.9.3.3. atklātā āra (ārpustelpu) uzglabāšana kā palīgizmantošana nav atļauta
priekšpagalmā vai ārējā sānpagalmā;
4.9.3.4. teritorijas atļauts nožogot ar blīvu žogu;
4.9.3.5. vismaz 5 % no zemes vienības platības jāparedz apstādījumiem;
4.9.3.6. prasības darījumu, pakalpojumu un mazumtirdzniecības objektiem ir
noteiktas attiecīgajās Apbūves noteikumu nodaļās;
4.9.3.7. ap ēkām un būvēm jānodrošina ugunsdzēsības tehnikas piebraukšanas
iespējas pa to perimetru.
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4.10. Satiksmes infrastruktūras apbūves teritorijas (ZLMGK 11)
Kokneses pagastā kā satiksmes infrastruktūras objektu apbūves teritorijas tiek
noteikti visi zemesgabali un izbūves teritorijas ar vai bez apbūves, kur primārais
zemes izmantošanas veids ir gājēju, velosipēdistu, autotransporta un dzelzceļa
satiksmes vajadzībām, bet sekundārais zemes izmantošanas veids - citas šajā teritorijā
atļautās izmantošanas.

Zemes

4.10.1. tabula. Teritorijas plānotās un atļautās izmantošanas apzīmējumi
Apbūves veids
Teritorijas
apzīmējums
kartogrāfiskajā

lietošanas

materiālā

mērķa

Esošā

Plānotā

kods

teritorijas

izmantošana

izmantošana

kurās esošā izmantošana ir

un

atļautā
teritorijās,

atšķirīga
11

Satiksmes infrastruktūras
objektu

11

apbūves

Plānotās turpmākas
izpētes

teritorijas

Teritorijas
„aizsargjoslas nosaukums”

Ekspluatācijas
aizsargjoslas
Ielu sarkanās līnijas
Dzelzceļš
Autoceļi

Autoceļi, t.sk. tilti

Esošā situācija

Plānotās
turpmākas izpētes
teritorijas

Valsts galvenie
Valsts I šķiras

Plānotais

valsts

galvenais

autoceļš

Tīnūži
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Autoceļi, t.sk. tilti

Esošā situācija

Plānotās
turpmākas izpētes
teritorijas

(trases)

Valsts II šķiras

Autoceļš

ar

cieto

(asfaltbetona) segumu
Ar grunts segumu
Pašvaldību

Autoceļš

ar

asfaltbetona segumu
Autoceļš

ar

grants

segumu
Iela
Plānotā iela
Uzlabots zemes ceļš
Brauktuve

apbūvētā

teritorijā
Zemes

ceļš

bez

seguma
Lauku meža ceļš

4.10.1. No jauna Kokneses pagasta teritorijā tiek noteikta perspektīvā autoceļa E22 TīnūžiViskaļi – Koknese - Pļaviņas un „Pievadceļš uz Koknesi” trases teritorija 100 m
platā joslā un krustojumu izveidošanai nepieciešamā teritorija kā plānotā turpmākas
izpētes satiksmes infrastruktūras objektu apbūves teritorija.
4.10.2. Nolūki, kādos atļauts būvēt, pārbūvēt, ierīkot vai izmantot būves uz zemes, kas
paredzēta satiksmes infrastruktūras objektu apbūvei.
4.10.2.1. Primārajam zemes izmantošanas veidam:


valsts un pašvaldības autoceļi;



tilti, estakāde, tuneļi;



dzelzceļa līnijas;
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dzelzceļa stacija;



dzelzceļa līniju atzarojumi;



degvielas uzpildes stacija;



kravu stacija;



ielu un maģistrāļu teritorijas;



velosipēdistu celiņi;



noliktava;



saimniecības ēka;



garāža;



sabiedriskās garāžas;



atklāta uzglabāšana;



atklāts autostāvlaukums;



upju hidrotehniskās būves krasta nostiprināšanai, laivu piestātne.

4.10.2.2. Sekundārajam (pakārtotajam) zemes izmantošanas veidam:


darījumu iestāde;



viesnīca, motelis, kempings;



tirdzniecības un pakalpojumu objekts;



vieglās ražošanas uzņēmums;



pārtikas ražošanas uzņēmums;



tehniskās apkopes stacija, autoserviss;



autotirdzniecības iestāde;



inženierkomunikāciju objekts;



vairumtirdzniecības iestāde.

4.10.3. Kokneses pagasta apdzīvotajās vietās tiek noteikta sekojoša ielu klasifikācija:
4.10.3.1. ciema nozīmes maģistrālās ielas ir Rīgas Šoseja, Vērenes iela, 1905.gada
iela;
4.10.3.2. rajonu nozīmes maģistrālās ielas ir Blaumaņa, Daugavas, Linarda Laicena,
Dzeņu, Zemeņu, Parka ielas, iela gar Daugavmalu, Meža, Paugu,
Melioratoru ielas;
4.10.3.3. vietējas nozīmes ielas ir Pļavu, Bērzu, Tilta, Viršu, Dzirnavu, Pērses, Krasta,
Ievu, Upes, Raudupes, Lakstīgalu, Hanzas, Līgo, Raiņa, Saules, Draudzības,
Ausekļa, Dārza, Austrumu, Mednieku, Māras, Miera, Lāčplēša, Indrānu,
Liepu, Sporta, Rožu un Parka ielas;
4.10.3.4.ciema nozīmes maģistrālās ielas tiek paredzētas sekojošu funkciju
nodrošināšanai:
Izstrādāja SIA “Baltkonsults”, 2006.
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a) autotransporta kustības
apdzīvotām vietām;

nodrošināšanai

starp

ciemu

un

citām

b) visu veidu autotransporta, t.sk. kravas un sabiedriskā autotransporta
kustības nodrošināšanai;
c) gājēju pārvietošanos pa trasi, kur nav cita veida transporta līdzekļu
kustības;
d) braukšanai ar Velosipēdu pa trasi, kur nav cita veida transporta līdzekļu
kustības;
4.10.3.5.rajonu nozīmes maģistrālās ielas tiek paredzētas sekojošu funkciju
nodrošināšanai:
a) visu veidu autotransporta, t.sk kravas un sabiedriskā autotransporta
kustības nodrošināšanai;
b) gājēju pārvietošanos pa trasi, kur nav cita veida transporta līdzekļu
kustības;
4.10.3.6.vietējas nozīmes ielas tiek paredzētas sekojošu funkciju nodrošināšanai:
a) dzīvojamo ielu - gājēju un transporta (izņemot kravas un sabiedrisko
pasažieru transportu) kustībai dzīvojamās apbūves teritorijās un
saistībai ar ciemu un rajonu nozīmes maģistrālām ielām;
b) rūpnieciskās ražošanas apbūves teritorijās - kravas transporta un vieglo
automašīnu transporta kustībai;
c) visa veida apkalpes objektus plānot tikai teritorijās ar ātruma
ierobežojumu 50 km/h. Teritorijās ārpus šādiem ātruma
ierobežojumiem, servisa objektu iespējamās (atļautās) vietas pie valsts
galvenajiem un 1. šķiras autoceļiem plāno LR Satiksmes ministrija,
atbilstoši projektēšanas normatīviem;
d) gāju ceļš – visa veida gājēju kustībai ar darba un atpūtas vietām,
apkalpes, pakalpojumu iestādēm un uzņēmumiem un sabiedriskā
transporta pieturām;
e) parka ceļš- gājēju un ierobežotai autotransporta kustībai parku un
dabas pamatnes teritorijās;
f) piebrauktuve - automašīnu piebraukšanai dzīvojamām un sabiedriskām
ēkām, to grupām un citiem objektiem apbūves teritoriju iekšpusē;
g) veloceliņš - braukšanai ar velosipēdu pa trasi, kur nav cita veida
transportlīdzekļu kustības;
4.10.3.7.attālumi starp ielu sarkanajām līnijām:
a) pamatojoties uz MK 10.04.2001. noteikumiem Nr. 162 „Autoceļu
aizsargjoslu noteikšanas metodika” 7. punktu Kokneses pagasta
teritorijā apdzīvotajās vietās tiek noteikti sekojoši attālumi starp ielu
sarkanajām līnijām, kas jāievēro, izstrādājot visu veidu
detālplānojumus, lokālos plānojumus un būvprojektus:
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4.10.2.7.1. tabula. Attālumi starp ielu sarkanajām līnijām
Nr.pk
1.
2.

3.

Ielas nozīme

Ielas nosaukums

Attālums
starp
sarkanajām
līnijām, m
Ciema
nozīmes Rīgas šoseja
60
maģistrālā iela
Vērenes iela
32
1905.gada iela
32
Rajona
nozīmes Blaumaņa, Paugu Miera, Parka, 25
maģistrālā iela
Daugavas
Linarda Laicena, Dzeņu iela, 18
Zemeņu iela, gar Daugavmalu
(uz estrādi) iela,
Melioratoru iela
Vietējas nozīmes Austrumu, Hanzas, Raiņa
18
iela
Pļavu, Bērzu, Tilta, Viršu, 12
Dzirnavu, Pērses, Krasta, Ievu,
Upes, Raudupes, Lakstīgalu,
Līgo,
Saules,
Draudzības,
Ausekļa, Dārza, Mednieku,
Māras, Miera, Lāčplēša, Indrānu,
Liepu, Sporta, Rožu, Parka ielas

b) izstrādājot visu veidu jaunu apbūves teritoriju detālplānojumus, zemes
ierīcības projektus un lokālos plānojumus, jaunprojektējamo ielu
nozīmes tiek noteiktas ar detālplānojumu;
c) vietējas nozīmes veloceliņš tūrisma vajadzībām tiek noteikts pēc kvartāla
plānojuma izstrādes.
4.10.4. Citas prasības satiksmes infrastruktūras teritorijām:
4.10.3.1. prasības ielu, ietvju un grāvju ierīkošanai un uzturēšanai:
4.10.3.1.1. maģistrālās inženierkomunikācijas izvieto starp brauktuvi un
sarkano līniju vai ceļa nodalījuma joslā;
4.10.3.1.2. ielu un laukumu brauktuves tiek uzturētas kārtībā saskaņā ar
Kokneses
pagasta
padomes
izdotajiem
saistošajiem
noteikumiem;
4.10.3.1.3. ūdens novadīšanai un caurvadīšanai zemes īpašumu īpašniekiem
atļauts izbūvēt grāvjus sava zemes īpašuma robežās saskaņā ar
Kokneses
pagasta
padomes
izdotajiem
tehniskajiem
noteikumiem;
4.10.3.1.4. nav pieļaujama jebkādu nožogojumu vai būvju, t.sk. pagaidu,
izbūve mazāk kā 1 m attālumā no grāvja atbērtnes malas;
4.10.3.1.5. pašvaldībai ir tiesības pārbūvēt un ierīkot maģistrālos grāvjus
privātos zemes īpašumos saskaņā ar detālo plānojumu, kā arī
Izstrādāja SIA “Baltkonsults”, 2006.

48

Kokneses pagasta teritorijas plānojuma grozījumi. Gala redakcija.
II sējums. 1.daļa Kokneses pagasta zemes izmantošanas noteikumi.

veikt to apkopi, savlaicīgi informējot par to zemes īpašuma
īpašnieku;
4.10.3.1.6. ielas/ceļus un gājēju pārejas projektē un izbūvē tā, lai
nodrošinātu vides pieejamību cilvēkiem ar īpašām vajadzībām;
4.10.3.1.7. lai aizsargātu autoceļus un ielas no nevēlamas ārējās iedarbības,
zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam bez saskaņošanas ar
autoceļa īpašnieku autoceļa aizsargjoslā aizliegts:
a) veikt būvniecības darbus;
b) veikt liela apjoma (virs 1000 m3) mehanizētus grunts
rakšanas un uzbēršanas darbus;
c) stādīt kokus un krūmus, cirst kokus;
4.10.3.1.8. autoceļa aizsargjoslā autoceļa īpašniekam ir servitūta tiesības
lietot uz zemes īpašnieka zemes esošos ceļus, ierīkot pagaidu
ceļus transportlīdzekļu kustības nodrošināšanai, kā arī, ja
nepieciešams - veikt vides aizsardzības pasākumus vai novērst
autoceļa bojājumus.
4.10.4.

Prasības transporta infrastruktūras teritoriju palīgizmantošanai:
4.10.4.1. pagaidu būvi (piemēram, kioskus, paviljonus un nojumes u.tml., kuru
būvkonstrukcijas atbilst pagaidu statusam) nojauc būves īpašnieks līdz ar
būves pagaidu statusa izbeigšanos;
4.10.4.2. ielu tirdzniecība atļauta tikai attiecīgi šim nolūkam paredzētajās vietās pēc
tirdzniecības atļaujas saņemšanas;
4.10.4.3. servisa objekti ārpus apdzīvoto vietu teritorijām (ātruma ierobežojums 50
km/h) tiek izvietoti saskaņā ar LR Satiksmes ministrijas noteiktajām vietām.

4.10.5.

Autoceļu ekspluatācijas aizsargjoslas. Aizsargjoslas gar autoceļiem saskaņā ar
Aizsargjoslu likuma 13. pantu tiek noteiktas, lai samazinātu autoceļu negatīvo ietekmi
uz vidi, nodrošinātu transporta maģistrāļu ekspluatāciju un drošību, kā arī izveidotu no
apbūves brīvu joslu, kas nepieciešama ielu un autoceļu rekonstrukcijai. Gar
autoceļiem Kokneses pagasta teritorijā tiek noteiktas sekojošas autoceļu ekspluatācijas
aizsargjoslas:
4.10.5.1. tabula. Autoceļu aizsargjoslas

Autoceļa šķira

Apzīmējums

Nosaukums

Aizsargjoslas platums uz
katru pusi no ceļa ass (m)

Valsts autoceļi
Galvenais

A-6

1.

P79
P80

2.

V915
V920
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Autoceļa šķira

Apzīmējums

V939
Pašvaldības
autoceļi
N

Nosaukums

Aizsargjoslas platums uz
katru pusi no ceļa ass (m)

Koknese – Vērene – Madliena Suntaži
Ratnicēni - Bormaņi
Visi pašvaldības A, B, C kategorijas
autoceļi

30 m

4.10.6. Dzelzceļu ekspluatācijas aizsargjoslas. Aizsargjoslas gar dzelzceļiem saskaņā ar
Aizsargjoslu likuma 13. pantu tiek noteiktas, lai samazinātu dzelzceļu negatīvo
ietekmi uz vidi, nodrošinātu transporta maģistrāļu ekspluatāciju un drošību, un
saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 32.3. pantu, tiek noteiktas, lai samazinātu iespējamo
negatīvo ietekmi gar dzelzceļu, pa kuru pārvadā naftu, naftas produktus apjomos,
kas pārsniedz 10 cisternas vai vagonus vienā dzelzceļa sastāvā.

4.10.7. Kokneses pagasta teritorijā tiek noteikts sekojošs dzelzceļu ekspluatācijas
aizsargjoslas platums:
4.10.7.1. apdzīvoto vietu robežās 50 m attālumā no malējās sliedes uz katru pusi,
izņemot tiem piegulošos vai ar tiem saistītos staciju sliežu ceļus, speciālās
nozīmes sliežu ceļus, pievedceļus un strupceļus;
4.10.7.2. lauku teritorijā 100 m attālumā no malējās sliedes uz katru pusi.

4.10.8. Kokneses pagasta teritorijā tiek noteikti sekojoši pasažieru pārvadājumu maršruti:
4.10.8.1. ar autotransportu: maršrutos (reisu skaits precizējams saskaņā ar
autopārvadātāju piedāvājumu atkarībā no sezonas) Rīga – KoknesePļaviņas/ Pļaviņas – Koknese - Rīga; Koknese - Vērene/ Vērene - Koknese;
Koknese - Vecbebri/ Vecbebri - Koknese;
4.10.8.2. ar dzelzceļa transportu maršrutos (reisu skaits precizējams ar pārvadātāju
atkarībā no sezonas) Rīga – Koknese un Koknese - Rīga.
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4.11. Inženiertehniskās apgādes tīklu un objektu apbūves teritorijas (ZLMGK 12)
Kokneses pagastā kā inženiertehniskās apgādes tīklu un objektu apbūves
teritorijas tiek noteikti visi zemesgabali un izbūves teritorijas ar vai bez
apbūves, kur primārais zemes izmantošanas veids ir valsts, reģionālas un
vietējas nozīmes inženierkomunikāciju apgādes vajadzībām, bet sekundārais
zemes izmantošanas veids - citas šajā teritorijā atļautās izmantošanas.

Zemes

4.11.1. tabula. Teritorijas plānotās un atļautās izmantošanas apzīmējumi
Apbūves veids
Teritorijas apzīmējums kartogrāfiskajā

lietošanas

materiālā

mērķa kods

Esošā

Plānotā

un

atļautā

teritorijas

izmantošana

izmantošana

kurās esošā izmantošana ir

teritorijās,

atšķirīga
12

inženiertehniskās
apgādes

tīklu

objektu

12

12-R

un

apbūves

teritorijas
Ekspluatācijas
Aizsargjoslas

Inženiertehniskās apgādes tīkli
Elektrolīnijas, virszemes (0,4 20 un 110-330 kV)
Ūdensvads

Ū

Kanalizācijas vads

K

Telekomunikāciju līnijas

S

Gāzes vads

G
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4.11.1. Nolūki, kādos atļauts būvēt, pārbūvēt, ierīkot vai izmantot būves uz zemes, kas
paredzēta satiksmes infrastruktūras objektu apbūvei.
4.11.1.1. Primārajam zemes izmantošanas veidam:


visa veida inženiertehniskas būves;



ugunsdzēsēju depo;



elektropārvades virszemes un apakšzemes tīkli un objekti;



sakaru līnijas un ar tām saistītās būves;



maģistrālie naftas, gāzes cauruļvadi un ar tiem saistītās būve;



maģistrālie ūdensapgādes, notekūdeņu novadīšanas, siltumapgādes
cauruļvadi un ar tām saistītās būves;



ūdens ņemšanas un attīrīšanas iekārtas;



notekūdeņu attīrīšanas iekārtas un būves;



tilti, estakādes, tuneļi;



ielu un maģistrāļu teritorijas;



noliktava;



saimniecības ēka;



atklāta uzglabāšana;

•

atkritumu šķirošanas un pārstrādes objekts;



atklāts autostāvlaukums.

4.11.1.2. Sekundārajam (pakārtotajam) zemes izmantošanas veidam:


degvielas uzpildes stacija garāža;



garāža;



ielu un maģistrāļu teritorijas;



tirdzniecības un pakalpojumu objekts;



vieglās ražošanas uzņēmums;



tehniskās apkopes stacija;



degvielas uzpildes stacija;



autotirdzniecības iestāde;



vairumtirdzniecības iestāde.

4.11.2. Teritorijas plānojumā jaunas maģistrālo inženierkomunikāciju teritorijas netiek
noteiktas. Veicot jaunu maģistrālo inženierkomunikāciju projektēšanu un izbūvi,
jāveic būvniecības publiskā apspriešana.
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4.11.3. Kā inženiertehniskās apgādes objektu teritorija tiek noteikta bijusī čiekuru kalte pie
Pērses upes Koknesē.
4.11.4. Kokneses pagasta teritorija tiek noteikta kā teritorija ar bezvadu interneta pieslēguma
zonu.
4.11.5. Kokneses pagasta ūdens ņemšanas vietas ugunsdzēsības vajadzībām:
Nr.
1
2

Atrašanās vieta
Pie Daugavas
Dīķi
–
visā
pagasta teritorijā

Objekta raksturojums
Daugavas krastmalā piebraukšanas laukums pie pagasta
pašvaldības ceļa
Dīķi visu veidu īpašumos un valdījumos tiek noteikti
izmantošanai ugunsdzēsības vajadzībām

4.11.6. Visā Kokneses pagasta teritorijā tiek noteikta ugunsdzēsības ūdensapgāde atbilstoši
LBN 222-99 Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves 2.2. sadaļas prasībām un LBN
201 - 96 Ugunsdrošības normas punktu 7.6.;7.7.;7.8.;7.9.;7.10. prasībām, kas
jāņem vērā, izstrādājot detālplānojumus un apbūves projektus.
4.11.7. Visi Kokneses pagastā esošie ūdensvadu - kanalizācijas
inženiertehniskie tīkli tiek noteikti kā rekonstruējami.

un

siltumtīklu

4.11.8. Citas prasības inženiertehniskās apgādes tīklu un objektu apbūves teritorijām:
4.11.8.1. inženiertehniskās apgādes tīklu - gaisvadu, kabeļu, cauruļvadu teritorijas
nosaka atbilstoši LR likumdošanā noteikto, attiecīgo aizsargjoslu platumam
no līnijbūves ass;
4.11.8.2. citām būvēm nepieciešamās teritorijas nosaka, atbilstoši funkcionālajai
nepieciešamībai, ievērojot aizsargjoslas;
4.11.8.3. ārpus inženiertehniskās apgādes tīklu teritorijām, ja nepieciešams, būvju
izvietojumu un aizsargjoslas u.c. pasākumus aizsardzībai pret trokšņiem un
cita veida piesārņojumu nosaka detālplānojumā;
4.11.8.4. aprobežojumi visu veidu aizsargjoslās noteikti Apbūves noteikumos;
4.11.8.5. privātiem telekomunikāciju tikliem, kurus paredzēts pieslēgt Lattelekom
SIA publiskajam telekomunikāciju tīklam, jāatbilst Sabiedrisko
pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprinātajiem tehniskajiem
noteikumiem (SPRK 2002.11.12 sēdes protokols Nr.64 (94) 10.p.), kuros
norādīti tīklu savienošanas nosacījumi;
4.11.8.6. ja ar privātā tīkla īpašnieku noslēgts līgums par telekomunikāciju tīkla
robežu, tad iekšējie telpu un teritoriju telefonizācijas darbi jāveic ēkas vai
teritorijas saimniekam saskaņā ar šo noslēgto robežlīgumu;
4.11.8.7. lielos uzņēmumos būtu jānodrošina atsevišķa telpa telekomunikāciju
iekārtām, atsevišķā gadījumā arī līniju ievadiem;
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4.11.8.8. privātie un publiskie telekomunikāciju tīkli jāierīko un jāizbūvē atbilstoši
MK 04.11.2002. noteikumiem Nr.496 Telekomunikāciju tīklu ierīkošanas un
būvniecības noteikumiem.
4.11.9. Saskaņā ar LR Aizsargjoslu likuma 12. pantu Kokneses pagastā ap inženiertehniskās
apgādes tīkliem un objektiem tiek noteiktas sekojošas ekspluatācijas
aizsargjoslas:
4.11.9.1. elektronisko sakaru tīkli. Aizsargjoslas gar visu veidu un piederības
elektronisko sakaru tīkliem un to infrastruktūras būvēm tiek noteiktas, lai
nodrošinātu elektronisko sakaru tīklu un to infrastruktūras būvju maksimālu
aizsardzību no cilvēka, dabas vai citu faktoru nevēlamas ietekmes, kuras
rezultātā var tikt traucēta elektronisko sakaru tīklu droša ekspluatācija, radīti
zaudējumi tautsaimniecībai un valstij;
4.11.9.2. aizsargjoslām gar elektronisko sakaru tīkliem ir šāds minimālais platums:
a) gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līnijām un kabeļu kanalizāciju,
elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līnijām – zemes gabals un gaisa telpa
elektronisko sakaru tīkla līnijas augstumā, ko norobežo nosacītas vertikālas
virsmas elektronisko sakaru tīkla līnijas katrā pusē 2,5 m attālumā no
elektronisko sakaru tīkla līnijas vai kabeļu kanalizācijas ass;
b) gar elektronisko sakaru tīklu elektronisko sakaru tīklu kabeļu līnijām, kuras
šķērso kuģojamās vai plostojamās upes, ezerus, ūdenskrātuves un kanālus, –
ūdens platība, ko visā tās dziļumā no ūdens virsmas līdz gultnei ietver paralēlas
plaknes, kas atrodas 0,25 jūdžu attālumā no elektronisko sakaru tīkla jūras
kabeļu līnijas (katrā tās pusē) un 100 m attālumā no kabeļa (katrā tā pusē)
upēs, ezeros, ūdenskrātuvēs un kanālos;
c) ap virszemes un pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju neapkalpojamiem
pastiprināšanas un reģenerācijas punktiem, kabeļu sadales skapjiem un kastēm
– zemes gabals un gaisa telpa elektronisko sakaru tīkla līnijas augstumā, ko
norobežo nosacīta vertikāla virsma 3 m attālumā no pastiprināšanas punkta,
kabeļu sadales skapja vai kabeļu sadales kastes vistālāk izvirzīto daļu
projekcijas uz zemes virsmas;
d) stigām mežu masīvos un stādījumos, kur koku augstums nav lielāks par 4 m 2,5 m katrā pusē no līnijas ass līdz koku zariem;
e) stigām mežu masīvos un stādījumos, kur koku augstums ir lielāks par 4 m katrā pusē no līnijas ass 3,5 m līdz koku zariem;
f) vietās, kur iespējami bieži koku krišanas gadījumi, stigas platums nedrīkst būt
mazāks par stādījumu vidējo augstumu katrā elektronisko sakaru tīkla līnijas
pusē. Atsevišķi koki vai koku grupas, kas aug stigas malās, nocērtamas, ja to
augstums ir lielāks nekā koku vidējais augstums. Ja elektronisko sakaru tīkla
gaisvadu līnija šķērso parkus, dārzus, dabas rezervātus, dabas liegumus vai citu
īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas rezervāta, stingrā režīma, dabas
lieguma vai regulējamā režīma zonas vai mikroliegumus, pēc savstarpējas
vienošanās ar attiecīgajiem uzņēmumiem, organizācijām vai institūcijām atļauts
noteikt mazāku stigas platumu;

Izstrādāja SIA “Baltkonsults”, 2006.

54

Kokneses pagasta teritorijas plānojuma grozījumi. Gala redakcija.
II sējums. 1.daļa Kokneses pagasta zemes izmantošanas noteikumi.

4.11.9.3. aizsargjoslas ap elektronisko sakaru tīklu radiosakaru līniju torņiem, antenu
mastiem un to atsaitēm veido:
a) 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 m attālumā ārpusē no to nožogojuma vai 5 m attālumā no
to vistālāk izvirzīto daļu projekcijas uz zemes vai citas virsmas, ja tornis vai
masts nav nožogots;
b) 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 m attālumā no atsaites projekcijas uz
zemes virsmas un atsaites nostiprinājuma vietas zemē vai citā virsmā.
c) stādīt kokus, izvietot lauka apmetnes, turēt lopus, nokraut materiālus,
lopbarību un mēslojumu, kurt ugunskurus un ierīkot šautuves
d) zem gaisvadu sakaru līnijām pārvadāt gabarītiem neatbilstošas kravas, kā arī
ierīkot autotransporta, traktoru un mehānismu stāvvietas
e) nojaukt un rekonstruēt ēkas un tiltus, pārbūvēt kolektorus un tuneļus, kuros
ieguldīti sakaru kabeļi vai uzstādītas sakaru līniju statnes, kabeļu kastes un
sadales kārbas (ja būvētājs nav iepriekš pārvietojis sakaru līnijas un
iekārtas pēc saskaņošanas ar to valdītāju
f) apbērt vai salauzt mērstabiņus un brīdinājuma zīmes, novietot uz apakšzemes
kabeļu līniju trasēm smagus (vairāk par 5 tonnām) priekšmetus, ierīkot trasēs
skābju, sāļu un sārmu notekas.
4.11.9.4. Elektrotīkli. Aizsargjoslas gar visu veidu un jebkuras piederības
elektriskajiem tīkliem, to iekārtām un būvēm tiek noteiktas, lai nodrošinātu
elektrisko tīklu, to iekārtu un būvju ekspluatāciju un drošību.
a) gar elektrisko tīklu gaisvadu līnijām pilsētās un ciemos – zemes gabals un
gaisa telpa, ko norobežo nosacītas vertikālas virsmas abpus līnijai:
-

gaisvadu līnijām ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem –
2,5 m attālumā no līnijas ass;

-

gaisvadu līnijām ar nominālo spriegumu vairāk par 20
kilovoltiem līdz 110 kilovoltiem – 4 m attālumā no malējiem
vadiem uz ārpusi no līnijas;

-

gaisvadu līnijām ar nominālo spriegumu vairāk par 110
kilovoltiem – 8 m attālumā no malējiem vadiem uz ārpusi no
līnijas;

b) gar elektrisko tīklu gaisvadu līnijām ārpus pilsētām un ciemiem, kā arī pilsētu
lauku teritorijās – zemes gabals un gaisa telpa, ko norobežo nosacītas
vertikālas virsmas abpus līnijai:
-

gaisvadu līnijām ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem –
6,5 m attālumā no līnijas ass;
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-

gaisvadu līnijām ar nominālo spriegumu vairāk par 20
kilovoltiem līdz 110 kilovoltiem – 20 m attālumā no malējiem
vadiem uz ārpusi no līnijas;

-

gaisvadu līnijām ar nominālo spriegumu vairāk par 110
kilovoltiem – 30 m attālumā no malējiem vadiem uz ārpusi no
līnijas;

c) gar elektrisko tīklu kabeļu līnijām – zemes gabals un gaisa telpa, ko norobežo
nosacītas vertikālas virsmas kabeļu līnijas katrā pusē 1 m attālumā no kabeļu
līnijas ass. Ja kabelis atrodas tuvāk par 1 m no ēkas vai būves, tad šajā
kabeļa pusē aizsargjoslu nosaka tikai līdz ēkas vai būves pamatiem;
d) gar elektrisko tīklu kabeļu līnijām, kuras zem ūdens līmeņa šķērso virszemes
ūdensobjektus, – ūdens platība, ko visā dziļumā no ūdens virsmas līdz gultnei
ietver paralēlas plaknes 100 m attālumā katrā pusē no kabeļu līnijas ass;
e) ap elektrisko tīklu sadales iekārtām, fīderu punktiem un transformatoru
apakšstacijām – zemes gabals un gaisa telpa, ko norobežo nosacīta vertikāla
virsma 1 m attālumā ārpus šo iekārtu nožogojuma vai to vistālāk izvirzīto daļu
projekcijas uz zemes vai citas virsmas;
f) elektrotīklu aizsargjoslās aizliegts aizkraut pievedceļus un pieejas elektrisko
tīklu objektiem; izvietot lopbarības, minerālmēslu, degvielas, eļļošanas
materiālu, ķīmisko vielu, kokmateriālu un citu veidu materiālu un vielu
glabātavas; aizsargjoslās gar gaisa vadu līnijām ierīkot sporta laukumus,
rotaļu laukumus, stadionus, tirgus, sabiedriskā transporta pieturas,
mašīnu un mehānismu stāvvietas, kā arī veikt jebkādus pasākumus, kas
saistīti ar cilvēku pulcēšanos; aizsargjoslās gar pazemes elektropārvades
kabeļlīnijām veikt darbus ar triecienmehānismiem, nomest smagumus,
izmest un izliet kodīgas un koroziju izraisošas vielas, degvielu un eļļošanas
materiālus; kapitāli remontēt, rekonstruēt vai nojaukt jebkuras ēkas un būves
bez attiecīgo komunikāciju īpašnieka atļaujas; veikt jebkāda veida derīgo
izrakteņu iegūšanas, iekraušanas un izkraušanas, gultnes padziļināšanas,
zemes smelšanas, spridzināšanas un meliorācijas darbus, kā arī izvietot
lauka apmetnes un mehanizēti laistīt lauksaimniecības kultūras, braukt ar
mašīnām un mehānismiem, kā arī strādāt ar lauksaimniecības tehniku,
kuras augstums, mērot no ceļa (zemes) virsmas, pārsniedz 4,5 m, veikt zemes
darbus dziļāk par 0,3 m, bet aramzemēs- dziļāk par 0,45 m, kā arī veikt grunts
planēšanu ar tehniku; aizliegts veikt darbus, kas saistīti ar zemju
applūdināšanu uz laiku.
4.11.9.5.

Siltumtīklu aizsargjoslas. Ekspluatācijas aizsargjoslas gar siltumtīkliem, to
iekārtām un būvēm tiek noteiktas, lai nodrošinātu siltumtīklu, to iekārtu un
būvju ekspluatāciju un drošību. Siltumtīklu aizsargjoslas veido:

a) gar pazemes siltumvadiem, siltumapgādes iekārtām un būvēm – zemes gabals,
kuru aizņem siltumvadi, iekārtas un būves, kā arī zemes gabals un gaisa telpa,
ko norobežo nosacītas vertikālas virsmas 2 m attālumā katrā pusē no
cauruļvada apvalka, kanāla, tuneļa vai citas būves ārmalas;
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b) ap virszemes siltumvadiem, sadales iekārtām un siltuma punktiem – zemes
gabals, kuru aizņem siltumvadi, iekārtas un būves, kā arī zemes gabals un
gaisa telpa, ko norobežo nosacītas vertikālas virsmas 1 m attālumā katrā pusē
no siltumvadu, iekārtu un būvju nožogojuma vai to vistālāk izvirzīto daļu
projekcijas uz zemes vai citas virsmas;
4.11.9.6. Ūdensvadu un kanalizācijas tīklu aizsargjoslas. Aizsargjoslas gar
ūdensvadu un kanalizācijas tīkliem tiek noteiktas, lai nodrošinātu ūdensvadu
un kanalizācijas tīklu ekspluatāciju un drošību. Aizsargjoslām gar ūdensvadu
un kanalizācijas tīkliem ir šāds platums:
a) gar ūdensvadiem un kanalizācijas spiedvadiem, ja tie atrodas līdz 2 m
dziļumam, – 3 m katrā pusē no cauruļvada ārējās malas;
b) gar ūdensvadiem un kanalizācijas spiedvadiem, ja tie atrodas dziļāk par 2 m –
5 m katrā pusē no cauruļvada ārējās malas;
c) gar pašteces kanalizācijas vadiem – 3 m katrā pusē no cauruļvada ārējās
malas;
4.11.9.7.

Ģeodēziskie punkti. Aizsargjosla ap ģeodēzisko punktu ir vienu m plata
zemes josla no ģeodēziskā punkta konstrukcijas ārējās malas.

4.11.9.8.

Gāzes vadi un būves. Ekspluatācijas aizsargjoslas ap gāzesvadiem, gāzes
apgādes iekārtām un būvēm, gāzes noliktavām un krātuvēm tiek noteiktas, lai
nodrošinātu gāzesvadu, gāzes apgādes iekārtu un būvju, gāzes noliktavu un
krātuvju ekspluatāciju un drošību.
(1) Ekspluatācijas aizsargjoslas ap gāzesvadiem, gāzapgādes iekārtām un
būvēm, gāzes noliktavām un krātuvēm tiek noteiktas, lai nodrošinātu
gāzesvadu, gāzapgādes iekārtu un būvju, gāzes noliktavu un krātuvju
ekspluatāciju un drošību.
(2) Ekspluatācijas aizsargjoslas gar gāzesvadiem, gāzapgādes iekārtām un
būvēm, gāzes noliktavām un krātuvēm veido:
1) gar gāzesvadiem – zemes gabals un gaisa telpa, ko norobežo
nosacītas vertikālas virsmas katrā pusē no gāzesvada ass,
gāzesvadam ar spiedienu:
a) līdz 0,4megapaskāliem – 1 m attālumā;
b) vairāk par 0,4 megapaskāliem līdz 1,6 megapaskāliem – 5 m
attālumā;
c) vairāk par 1,6megapaskāliem – 15 m attālumā;
2) gar gāzesvadiem, kuri zem ūdens līmeņa šķērso virszemes
ūdensobjektus, – ūdens platība, ko visā dziļumā no ūdens
virsmas līdz gultnei ietver paralēlas plaknes 100 m attālumā
katrā pusē no gāzesvada ass;
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3) ap gāzapgādes iekārtām un būvēm – zemes gabals un gaisa
telpa, ko norobežo nosacītas vertikālas virsmas ārpus šo
objektu būvju ārsienām, iežogojuma vai norobežojošām
konstrukcijām:
a) ap kondensāta uzglabāšanas tvertnēm – 25 m attālumā;
b) ap gāzes regulēšanas stacijām – 6 m attālumā;
c)

ap dabasgāzes kompresoru stacijām
savākšanas punktiem – 30 m attālumā;

un

dabasgāzes

d) ap skapjveida gāzes regulēšanas punktiem un mājas
regulatoriem ar gāzes ieejas spiedienu līdz 0,4
megapaskāliem – 1 m attālumā;
e) ap skapjveida gāzes regulēšanas punktiem un mājas
regulatoriem ar gāzes ieejas spiedienu vairāk par 0,4
megapaskāliem līdz 0,6 megapaskāliem – 5 m attālumā;
f) ap atsevišķās būvēs novietotiem gāzes regulēšanas punktiem ar
gāzes ieejas spiedienu līdz 0,6 megapaskāliem – 5 m
attālumā;
g) ap skapjveida gāzes regulēšanas punktiem un atsevišķās būvēs
novietotiem gāzes regulēšanas punktiem ar gāzes ieejas
spiedienu vairāk par 0,6 megapaskāliem – 6 m attālumā;
h) ap automobiļu dabasgāzes uzpildes kompresoru stacijām
(AGUKS) – 25 m attālumā;
i) ap pretkorozijas elektroķīmiskās aizsardzības iekārtām un to
anodu zemējumiem – 4 m attālumā no iekārtas vai zemējuma
kontūras;
4) ap gāzes noliktavām un krātuvēm – zemes gabals un gaisa
telpa, ko norobežo nosacītas vertikālas virsmas ārpus šo
objektu būvju ārsienām, iežogojuma vai norobežojošām
konstrukcijām:
a) ap gāzes krātuvju urbumiem– 50 m attālumā;
b) ap sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes noliktavām, krātuvēm un
uzpildes stacijām – 100 m attālumā;
c) ap gāzes balonu grupu iekārtām – 10 m attālumā;
d) ap automobiļu gāzes uzpildes stacijām (AGUS) – 10 m
attālumā;
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e) ap sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes balonu noliktavām un
tirdzniecības punktiem – 10 m attālumā;
f) ap sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes pazemes cisternu
(rezervuāru) grupu iekārtām – 10 m attālumā.
4.11.9.8.1. Gāzes vadi un būves. Drošības aizsargjoslas ap gāzesvadiem ar
spiedienu virs 1,6 megapaskāliem, ap gāzes regulēšanas stacijām,
gāzes mērīšanas stacijām, dabasgāzes kompresoru stacijām,
dabasgāzes savākšanas punktiem, gāzes krātuvju urbumiem,
sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes noliktavām, krātuvēm un
uzpildes stacijām, sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes balonu
noliktavām un tirdzniecības punktiem, automobiļu gāzes uzpildes
stacijām nosaka, lai samazinātu iespējamo negatīvo ietekmi uz
cilvēkiem šo ietaišu un būvju avārijas gadījumā.
(1) Aizsargjoslas ap gāzesvadiem ar spiedienu virs 1,6 megapaskāliem, ap
gāzes regulēšanas stacijām, gāzes mērīšanas stacijām, dabasgāzes
kompresoru stacijām, dabasgāzes savākšanas punktiem, gāzes krātuvju
urbumiem, sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes noliktavām, krātuvēm un
uzpildes stacijām, sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes balonu noliktavām
un tirdzniecības punktiem, automobiļu gāzes uzpildes stacijām nosaka,
lai samazinātu iespējamo negatīvo ietekmi uz cilvēkiem šo ietaišu un
būvju avārijas gadījumā.
(2) Drošības aizsargjoslas ap gāzesvadiem ar spiedienu virs 1,6
megapaskāliem, ap gāzes regulēšanas stacijām, gāzes mērīšanas
stacijām, dabasgāzes kompresoru stacijām, dabasgāzes savākšanas
punktiem, gāzes krātuvju urbumiem, sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes
noliktavām, krātuvēm un uzpildes stacijām, sašķidrinātās ogļūdeņražu
gāzes balonu noliktavām un tirdzniecības punktiem, automobiļu gāzes
uzpildes stacijām veido:
1) ap gāzesvadiem, gāzes regulēšanas stacijām un gāzes
mērīšanas stacijām – zemes gabals un gaisa telpa, ko
norobežo nosacītas vertikālas virsmas katrā pusē no
gāzesvada ass vai nosacītas vertikālas virsmas ārpus šo
objektu būvju ārsienām, iežogojuma vai norobežojošām
konstrukcijām, gāzesvadam ar diametru:
a) līdz 300 mm – 100 m attālumā,
b) no 300 mm līdz 600 mm – 150 m attālumā,
c) no 600 mm līdz 800 mm – 200 m attālumā;
2) ap dabasgāzes kompresoru stacijām, dabasgāzes savākšanas
punktiem, gāzes krātuvju urbumiem, sašķidrinātās
ogļūdeņražu gāzes noliktavām, krātuvēm un uzpildes
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stacijām, sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes balonu noliktavām
un tirdzniecības punktiem, automobiļu gāzes uzpildes
stacijām – zemes gabals un gaisa telpa, ko norobežo
nosacītas vertikālas virsmas ārpus šo objektu būvju ārsienām,
iežogojuma vai norobežojošām konstrukcijām:
a) ap dabasgāzes kompresoru stacijām – 500 m attālumā;
b) ap dabasgāzes savākšanas punktiem un gāzes krātuvju
urbumiem – 300 m attālumā;
c) ap sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes noliktavām, krātuvēm un
uzpildes stacijām – 100 m attālumā;
d) ap sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes balonu noliktavām un
tirdzniecības punktiem – 25 m attālumā;
e) ap automobiļu dabasgāzes uzpildes kompresoru stacijām
(AGUKS) – 50 m attālumā.
4.11.9.9.

Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas. Aizsargjoslas platums ap notekūdeņu
attīrīšanas ietaisēm tiek noteikts atkarībā no izmantotās tehnoloģijas un
ietaises tehniskā raksturojuma:
a)

attīrīšanas ietaisēm ar slēgtu apstrādi visā ciklā (bez vaļējām virsmām
notekūdeņu un dūņu uzglabāšanai vai apstrādei), kuru jauda ir lielāka
par 5 m3 notekūdeņu diennaktī, – 50 m;

b)

atklātām notekūdeņu apstrādes tilpnēm un slēgtai dūņu apstrādei vai
slēgtai to uzglabāšanai – 100 m;

c)

atklātai notekūdeņu apstrādei un atklātiem dūņu laukiem – 200 m;

d)

atklātiem filtrācijas laukiem – 50 m;

e)

slēgta tipa bioloģiskajām attīrīšanas ietaisēm un tiem filtrācijas
laukiem, kuros ietek attīrīts ūdens no slēgta tipa bioloģiskajām
attīrīšanas ietaisēm, ja attīrīšanas ietaišu jauda nepārsniedz 15 m3
diennaktī, – 2 m;

f)

aizsargjoslas nosaka no objekta ārējās robežas vai ārējās malas.

4.11.9.10. Virszemes un pazemes ūdensgūtnes. Saskaņā ar Aizsargjoslu likumu un
MK 20.01.2004 noteikumu Nr.43 Aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas vietām
noteikšanas metodikas nosacījumiem Kokneses pagastā tiek noteiktas
sekojošas ūdensņemšanas vietu aizsargjoslas:
a)

ap akām, urbumiem un avotiem, kurus saimniecībā vai dzeramā ūdens
ieguvei izmanto savām vajadzībām individuālie ūdens lietotāji (fiziskās
personas), aizsargjoslas netiek noteiktas, ja apkārtne ir labiekārtota
un novērsta notekūdeņu infiltrācija un ūdens piesārņošana;
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4.11.9.11.

b)

ap pazemes ūdens ņemšanas vietām stingra režīma, bakterioloģiskā un
ķīmiskā aizsargjosla ir 50 m;

c)

aizsargjoslās jāievēro Aizsargjoslu likumā un citos LR normatīvos
aktos noteiktie ierobežojumi un aprobežojumi;

d)

aizsargjoslas teritorijā aizliegts:



plānot un īstenot jaunu individuālo un sabiedrisko dzīvojamo apbūvi;



veikt ar zemes dzīļu izpēti derīgo izrakteņu ieguvei saistītu
saimniecisko darbību;



iekārtot kuģu, liellaivu un peldošu celtņu piestātnes;



būvēt meliorācijas sistēmas;



rūpnieciski izstrādāt (izcirst) mežus;



ierīkot maģistrālos
nepieciešamos vadus;



novadīt vai iesūknēt pazemes ūdens horizontos notekūdeņus;



izvietot notekūdeņu attīrīšanas iekārtas un notekūdeņu krājbaseinus;



izvietot atkritumu pagaidu novietnes un atkritumu pārstrādes
uzņēmumus, kūtsmēslu;



ierīkot novietnes, naftas produktu novietnes, katlumājas, mehāniskās
darbnīcas;



izvietot lopkopības, putnkopības un citus intensīvās lauksaimniecības
objektus vai lauksaimniecības produkcijas pārstrādes uzņēmumus;



ierīkot kapsētas, dzīvnieku kapsētas, asenizācijas laukus, filtrācijas un
dūņu laukus, lauksaimniecībā izmantojamās zemes apūdeņošanas
sistēmas;



atstāt ūdens ieguves urbumus pēc to ekspluatācijas laika izbeigšanās,
ja tie nav likvidēti (tamponēti) vai citādi nav nodrošināta urbumu
aizsardzība pret ūdens piesārņošanu.

ceļus

un

naftas

produktu

transportam

Veicot jaunu maģistrālo inženierkomunikāciju tīklu izbūvi, projektēšana
uzsākama pēc būvniecības publiskās apspriešanas.
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4.12. Pārējās teritorijas (ZLMGK 13)
Kokneses pagastā kā rekultivējamas teritorijas tiek noteikti visi zemesgabali un
izbūves teritorijas ar vai bez apbūves, kur primārais zemes izmantošanas veids
rada reālu fizisku, laboratoriski konstatējamu vai vizuālu piesārņojumu, degradē
teritoriju un kuru efektīva izmantošana nav uzsākama bez īpašu, atjaunojošu
pasākumu veikšanas.

Zemes
lietošanas

4.12.1. tabula. Teritorijas plānotās un atļautās izmantošanas apzīmējumi
Apbūves
Teritorijas
apzīmējums
kartogrāfiskajā
veids

materiālā

mērķa

Esošā teritorijas Plānotā

kods

izmantošana

izmantošana

un

atļautā
teritorijās,

kurās esošā izmantošana ir
atšķirīga
13

Atkritumu

13

13

izgāztuves teritorijas

Ekspluatācijas
Aizsargjosla ap
atkritumu izgāztuvi
13

Rekultivējamas
teritorijas

4.12.1. Kokneses pagastā kā rekultivējamas teritorijas tiek noteiktas:
4.12.1.1. cieto sadzīves atkritumu izgāztuves teritorija. Ekspluatācijas aizsargjosla ar
cieto sadzīves atkritumu izgāztuves teritoriju tiek noteikta 100 m platumā pa
teritorijas ārējo perimetru;
4.12.1.2. potenciāli piesārņotās teritorijas - bijušo lauksaimniecības fermu teritorijas,
kurās ēkas un būves ir vidi degradējošā stāvoklī:

Izstrādāja SIA “Baltkonsults”, 2006.

62

Kokneses pagasta teritorijas plānojuma grozījumi. Gala redakcija.
II sējums. 1.daļa Kokneses pagasta zemes izmantošanas noteikumi.

4.12.1.2.1. tabula. Potenciāli piesārņotās bijušo fermu teritorijas
Reģ nr.

Nosaukums

32608/2843
32608/2844
32608/2845
32608/2846
32608/2838
32608/2839
32608/2840
32608/2841
32608/2842

Bijusī lopu ferma "Indriķuri"
SIA "Bormaņi" lopu ferma "Kraujas"
Bijusī putnu ferma "Gaiļi"
Bijusī lopu kapsēta
Bijusī lopu ferma "Siliņi"
Bijusī lopu ferma "Austrumi"
Bijusī lopu ferma "Jaunkaplava"
Bijusī lopu ferma "Aņēni"
Bijusī lopu ferma "Mazkarkļi"

4.12.1.3. citas potenciāli piesārņotās vietas:
4.12.1.3.1. tabula. Potenciāli piesārņotās citas teritorijas
Reģ. nr.

Nosaukums

32608/2833 Bijusī p/s "Koknese" degvielas bāze
Bijusī a/s Kokneses MRS degvielas
32608/2834
bāze un darbnīcas
Bijusī Kokneses PMK degvielas bāze
32608/2835
un darbnīcas
SIA "Bormaņi" bijusī DUS un
32608/2836
darbnīcas
Bijusī DUS un tehnikas remonta
32608/2837
darbnīcas
4.12.3.

Aprobežojumi aizsargjoslā ap izgāztuvi :
a) aizliegts aizkraut pievedceļus un pieejas atkritumu apglabāšanas
poligoniem, atkritumu izgāztuvēm un notekūdeņu attīrīšanas iekārtām;
b) aizliegts veikt darbus, kas var izraisīt applūdināšanu vai gruntsūdens
līmeņa paaugstināšanos;
c) aizliegts būvēt jaunas ēkas, izņemot gadījumus, kad ēku būvniecība ir
saistīta ar atkritumu apglabāšanas poligoniem, notekūdeņu attīrīšanas
iekārtu ekspluatāciju, personāla un apsardzes vajadzībām,
laboratorijām,
autostāvvietām,
komunikācijām,
elektrolīnijām,
elektrostacijām, naftas un gāzes vadiem, sūkņu stacijām un pazemes
rezervuāriem;
d) aizliegts ierīkot jaunas dzeramā ūdens ņemšanas vietas.

4.12.4.

Šķiroto atkritumu savākšanas laukumi. Šķiroto atkritumu savākšanas laukumi tiek
noteikti izvietot visos ciemos. Laukumi izvietojami, ievērojot sanitāros un
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ekspluatācijas attālumus no dzīvojamās apbūves teritorijām, paredzot konteinerus
otrreizējām izejvielām un izlietotajam iepakojumam( papīram, stiklam un PET
iesaiņojumam).
4.12.5.

Riska teritorijas un objekti. Kokneses pagasta teritorijā nav riska objektu, kas būtu
noteikti augstāka līmeņa plānojumos. Kokneses pagasta teritorijas plānojumā netiek
noteiktas citas riska teritorijas vai objekti.
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5. DABAS PAMATNES TERITORIJAS (ZLMGK 14)

Kokneses pagastā kā dabas pamatnes teritorijas tiek noteikti visi zemesgabali bez
apbūves, kur primārais zemes izmantošanas veids ir īpaši aizsargājamās dabas
teritorijas, dabas pieminekļu un dabas objektu teritorijas, zaļie stādījumi,
ūdensbaseinu aizsargjoslu daļas, un kur izmantošana ir saistīta ar dabas resursu
izmantošanu, rekreāciju un vides aizsardzību.

5.1. tabula. Teritorijas plānotās un atļautās izmantošanas apzīmējumi
Apbūves veids Teritorijas apzīmējums kartogrāfiskajā
materiālā

Zemes
lietošanas
mērķa
kods

Esošā teritorijas
izmantošana

14

Dabas pamatnes
teritorijas

14

Aizsargjoslas
Ap dižkokiem

Plānotā un atļautā
izmantošana
teritorijās, kurās esošā
izmantošana ir
atšķirīga
14

aizsargjoslas
nosaukums

5.1.

Kā jaukta tipa – dabas pamatnes un sabiedriskās apbūves teritorija tiek noteikta
Krievkalna salas ziemeļrietumu daļa – plānotā memoriāla „Dvēseļu dārzs” teritorija.

5.2.

Nolūki, kādos atļauts izmantot zemi, kas paredzēta dabas pamatnei.
5.2.1. Primārajam zemes izmantošanas veidam:


mežs;



dabas pieminekļi;



koplietošanas zaļie stādījumi (parki, mežaparki, dārzi, skvēri u.tml);



dārzi un sakņu dārzu teritorijas;



dižkoki.
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5.2.2. Sekundārajam izmantošanas veidam:

5.3.



virszemes ūdeņu – ūdensteču un ūdenstilpju teritorijas, kuru
izmantošana saistīta ar transportu un rekreāciju, kā arī būves, kas
saistītas ar attiecīgā ūdens baseina izmantošanu (ostas, laivu piestātnes,
peldētavas) un uzturēšanu (hidrotehniskās būves, krasta nostiprinājumi);



kapsētu teritorijas un kapsētu aizsargjoslas;



peldvietas, atpūtas vietas, gājēju takas, pagaidu būves (ģērbtuves,
tualetes, dušas);



kempings;



mazās arhitektūras formas teritorijas labiekārtošanai.

Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas tiek noteiktas sekojoši:
5.3.1.visi pagasta teritorijā esošie dižkoki tiek noteiktas kā īpaši aizsargājamas dabas
teritorijas:

ID

Suga

502 Parastais
ozols(Quercus
robur L.)
503 Parastais
ozols(Quercus
robur L.)
504 Parastais
ozols(Quercus
robur L.)
417 Vīksna(Ulmus
laevis Pall.)

5.3.1.1. tabula. Aizsargājamie dižkoki pagastā
Atrašanās vieta
Apkārtmērs Augstums

Aizsardzības
kategorija
DIŽKOKS
Robi, S no mājām (Pērses 5.2
labajā krastā pa ceļu no
dzelzceļa tilta 500 m uz
Daugavas pusi)
DIŽKOKS
Kokneses mācītājmāja
4.29

26

29

DIŽKOKS

Ceriņi, S no Ceriņiem, E 4.65
no Rāceņiem

22.5

DIŽKOKS

Kokneses mācītājmāja

34

4.08

5.3.2.aizsargjoslas ap dižkokiem tiek noteiktas 10 m rādiusā no koka vainaga
projekcijas uz zemes ap katru dižkoku;
5.3.3.saskaņā ar MK 20.03.2001. noteikumiem Nr.131 Noteikumi par aizsargājamiem
dendroloģiskajiem stādījumiem, Kokneses pagastā kā dabas piemineklis aizsargājamais dendroloģiskais stādījums tiek noteikts Kokneses parks;
5.3.4.saskaņā ar MK 17.04.2001. noteikumiem Nr.175 Noteikumi par aizsargājamiem
ģeoloģiskajiem un ģeomorfoloģiskajiem dabas pieminekļiem, Kokneses pagastā
kā dabas piemineklis- aizsargājamais ģeoloģiskais un ģeomorfoloģiskais dabas
objekts tiek noteikts Rīteru sausgultne un karsta kritene.

Izstrādāja SIA “Baltkonsults”, 2006.

66

Kokneses pagasta teritorijas plānojuma grozījumi. Gala redakcija.
II sējums. 1.daļa Kokneses pagasta zemes izmantošanas noteikumi.

5.4.

Kā mikroliegumu teritorijas tiek noteiktas Melnā stārķa un medņu riesta
Mikroliegumi LVM Vidusdaugavas mežsaimniecības Kokneses iecirkņa teritorijā.

5.5.

Citas prasības dabas pamatnes teritorijās:
5.5.1. jebkuru darbu veikšanai izstrādājams teritorijas labiekārtojuma projekts.

5.6.

Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas tiek uzturētas un apsaimniekotas saskaņā ar MK
noteikumu Nr.415 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un
izmantošanas noteikumi” prasībām un citiem LR tiesību aktiem.

5.7.

Aizsargjoslas ap kapsētām tiek noteiktas 300 m no kapsētas teritorijas robežas ārējās
malas perimetra. Kapsētu uzturēšanā jāievēro MK 29.12.1998. noteikumos nr. 502
Aizsargsjoslu ap kapsētām noteikšanas metodika noteiktās drošības un ekspluatācijas
prasības.
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6. KULTŪRAS PIEMINEKĻU TERITORIJAS (ZLMGK 15)
6.1.

Pamatojoties uz LR likumu Par kultūras pieminekļu aizsardzību un MK 26.08.2003
noteikumiem Nr. 474 Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību,
izmantošanu, restaurāciju, valsts pirmpirkuma tiesībām un visi degradējoša objekta
statusa piešķiršanu, Kokneses pagastā tiek noteiktas sekojošas kultūras pieminekļu
aizsardzības teritorijas:
6.1.1. Valsts nozīmes:
a) Nr. 6160 - Kokneses pilsdrupas (arhitektūra);
b) Nr. 118 - Kokneses viduslaiku pils un senpilsēta (arheoloģija);
c) Nr. 117 - Pastmuižas Velna akmens - kulta vieta (arheoloģija);
d) Nr. 1 – Valodnieka Jāņa Endzelīna dzīves vieta (vēsture).
6.1.2. Pagasta nozīmes:
a) bijušās Kokneses pils nocietinājuma sastāvdaļa – zviedru skanstis Ragāļu kroga un tās turpinājums Bilstiņos.

6.2.

pie

Ap minētajiem kultūras pieminekļiem tiek noteiktas sekojošas aizsargjoslas un
aizsardzības zonas:
Valsts
uzskaites
nr.
6160

118

Nosaukums
Kokneses pilsdrupas

Kokneses
viduslaiku
pils un senpilsēta
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6.2.1. tabula. Aizsargjoslas kultūras pieminekļiem
Aizsargjoslas vai aizsargzonas raksturojums
Tiek noteikta individuālā aizsardzības zona
Teritorijas robežas apraksts:
a – b robeža vilkta no Pērses upes labā krasta pāri Pērses
upei līdz kreisajam krastam (gravas vieta) - 135 m;
b –c robeža vilkta no Pērses upes labā krasta Z-ZA
virzienā līdz krustojumam ar Kokneses parka Z robežas
aleju - 50 m;
c – d robeža vilkta pa taku gar Kokneses parka Z robežu –
250 m:
d – e robeža vilkta uz D–DA paralēli Kokneses parka A
robežas alejai 100 m attālumā no alejas ass līdz Daugavas
upes (Pļaviņu ūdenskrātuves) labajam krastam – 740 m;
e – f robeža sakrīt ar Pļaviņu ūdenskrātuves labā krasta
līniju līdz Kokneses pilsdrupu nocietinājumu sākumam –
500 m;
f – g robeža vilkta no Kokneses pilsdrupu nocietinājuma
sākuma punkta līdz galējam D punktam
– 100 m;
g – h robeža vilkta pāri Pērses upei līdz pussalas galējam
A punktam– 235 m;
h – i robeža vilkta pa pussalas krasta līniju līdz līča
galējam punktam - 330 m;
i – j robeža vilkta gar pussalas R robežu – 75 m;
j – a robeža vilkta paralēli Pļaviņu ūdenskrātuves un
Pērses upes labā krasta līnijai pa tauvas joslas robežu
100m attālumā no krasta – 710 m.
Piezīme: attālumi metros uzrādīti ar pieļaujamo kļūdu
+/- 10 m. Precizēšana dabā nav veikta.
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Valsts
uzskaites
nr.
117
1

Nosaukums
Pastmuižas
akmens

Aizsargjoslas vai aizsargzonas raksturojums
Velna 500 m aizsargjosla par teritorijas perimetru

Valodnieka J.Enzelīna
dzīvesvieta „Nākas”

500 m aizsargjosla par teritorijas perimetru

6.3.Aizsargjoslas un aizsardzības zonas ap kultūras pieminekļiem tiek noteiktas, lai
nodrošinātu kultūras pieminekļu aizsardzību un saglabāšanu, kā arī samazinātu dažāda
veida negatīvu ietekmi uz nekustamiem kultūras pieminekļiem.
6.4. Aprobežojumi aizsargjoslās un aizsardzības zonās:
6.4.1. jebkura veida saimnieciskā darbība 500 m aizsargjoslā ap Pastmuižas Velna
akmeni saskaņojama Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijā;
6.4.2. jebkura veida saimnieciskā darbība aizsardzības zonā ap Kokneses
pilsdrupām, viduslaiku pili un senpilsētu ir aizliegta;
6.4.3. pārdodot vienam īpašniekam piederošu kultūras pieminekļa un tā aizsargjoslas
zemi, aizliegts to sadalīt;
6.4.4. aizliegts izvietot lopbarības, minerālmēslu, degvielas, eļļošanas materiālu,
ķīmisko vielu, kokmateriālu un citu veidu materiālu un vielu glabātavas,
izņemot šim nolūkam īpaši paredzētas un iekārtotas vietas;
6.4.5. aizliegts ierīkot atkritumu apglabāšanas poligonus;
6.4.6. aizliegts aizkraut pievedceļus un pieejas pie kultūras pieminekļa, lai
nodrošinātu brīvu pieeju pie kultūras pieminekļiem;
6.4.7. aizliegts glabāt un izliet ķīmiski aktīvas un koroziju izraisošas vielas.
6.5.Aizsargzonā ap Kokneses pilsdrupām un Kokneses viduslaiku pili un senpilsētu jāievēro
aizsardzības zonas uzturēšanas režīma noteikumi:
Pamatojoties uz LR likumu Par kultūras pieminekļu aizsardzību un MK 26.08.2003
noteikumiem Nr. 474 Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu,
restaurāciju, valsts pirmpirkuma tiesībām un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu,
Kokneses pilsdrupu teritorijas un Kokneses viduslaiku pils un senpilsētas aizsardzības zonai
tiek noteikts sekojošs režīms:
1. Saimnieciskā darbība kultūras pieminekļa teritorijā un tā aizsardzības zonā veicama,
saglabājot kultūras pieminekļa vēsturiski nozīmīgo plānojumu un telpisko struktūru,
kultūrslāni, piemineklim atbilstošo vidi, ainavu, apzaļumošanas un labiekārtošanas
raksturu, kā arī nodrošinot kultūras pieminekļa vizuālo uztveri.
2. Būvniecība un citi darbi, kas var pārveidot kultūras pieminekli vai ainavu, veicami,
ievērojot Aizsargjoslu likumā noteiktos aprobežojumus*, kā arī nodrošinot pasākumus
kultūras pieminekļa saglabāšanai. Minētos pasākumus iekļauj būvniecības vai citu
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darbu projektā un tāmē, tos finansē būvniecības ierosinātājs vai finansētājs un
pārbauda inspekcija.
*Aizsargjoslu likumā noteiktie aprobežojumi:
1) jebkura veida rakšanas darbi kultūras pieminekļa teritorijā un tā
aizsardzības zonā veicami tikai ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības
inspekcijas Arheoloģijas centra atļauju;
2) jebkura veida saimnieciskā darbība kultūras pieminekļa teritorijā un tā
aizsardzības zonā ir aizliegta;
3) pārdodot vienam īpašniekam piederošu kultūras pieminekļa un tā
aizsardzības zonas zemi, aizliegts to sadalīt;
4) aizliegts izvietot lopbarības, minerālmēslu, degvielas, eļļošanas materiālu,
ķīmisko vielu, kokmateriālu un citu veidu materiālu un vielu glabātavas,
izņemot šim nolūkam īpaši paredzētas un iekārtotas vietas;
5) aizliegts ierīkot atkritumu apglabāšanas poligonus;
6) jānodrošina brīva piekļūšana kultūras pieminekļiem- aizliegts aizkraut
pievedceļus un pieejas pie kultūras pieminekļa;
7) aizliegts glabāt un izliet ķīmiski aktīvas un koroziju izraisošas vielas.
3. Kultūras pieminekļa teritorijā un tā aizsardzības zonā nodrošināma ugunsdrošība,
optimāla hidroģeoloģiskā situācija, gaisa un ūdenskrātuvju tīrība (tai skaitā
gruntsūdens līmeņa maiņa), kas var apdraudēt kultūras pieminekli.
4. Ja veicot saimniecisku darbību, paredzama kultūras pieminekļa vai tā aizsardzības
zonas pārveidošana (jebkura tehniska, būvnieciska un saimnieciska darbība, kura
būtiski maina kultūras pieminekļa funkciju, komplektāciju, formu, detalizāciju,
materiālu, faktūru, krāsu, kā arī kultūras pieminekļa teritoriju), kultūras pieminekļa
īpašnieks (valdītajs) iesniedz inspekcijā iesniegumu attiecīgas atļaujas saņemšanai
(veidlapa - Kultūras pieminekļa teritorijas un aizsardzības zonas pārveidošanas
atļauja).
5. Ja darbu veikšanai konkrētajā teritorijā (piemēram, īpaši aizsargājamā dabas
teritorijā) nepieciešama arī citas institūcijas atļauja, darbus drīkst uzsākt tikai pēc
šādas atļaujas saņemšanas. Ja kultūras piemineklis ir arī valsts nozīmes dabas
piemineklis un ja restaurācijas, rekonstrukcijas vai konservācijas gaitā to paredzēts
pārveidot, darbus drīkst uzsākt tikai pēc to rakstiskas saskaņošanas ar īpaši
aizsargājamās dabas teritorijas administrāciju vai, ja tādas nav- ar Madonas
reģionālās vides pārvaldi.
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7. TERMINI UN SKAIDROJUMI
Aizsargjoslas

teritorijas, kuru uzdevums ir aizsargāt dažāda veida (gan dabiskus, gan
mākslīgus) objektus no nevēlamas ārējās iedarbības, nodrošināt to
ekspluatāciju un drošību vai pasargāt vidi un cilvēku no kāda objekta
kaitīgās ietekmes.

Aizmugures
pagalma dziļums

mazāko horizontālo attālumu starp zemesgabala aizmugures robežu un
tuvāko jebkuras galvenās būves sienu.

Aizmugures
pagalms

zemesgabala daļa starp zemesgabala sānpagalmiem no zemesgabala
aizmugures robežas līdz tuvākajai jebkuras galvenās būves
aizmugures fasādes sienai.

Apbūve

plānotu, izmantotu vai nodomātu virszemes būvju, arī
inženierkomunikāciju, kā arī labiekārtojuma kopums, kur ēkas ir
galvenais elements.

Apbūves blīvums

procentos izteikta zemesgabala apbūves laukuma attiecība pret tā
platību.

Apbūves
intensitāte

procentos izteikta stāvu platības attiecība pret zemesgabala platību.

Apbūves laukums

zemesgabala visas ar būvēm apbūvētās platības summa, izņemot
pazemes būves, piebraucamos ceļus un labiekārtojumu.

Ārējais
sānpagalms

sānpagalms, kas tieši robežojas ar ielu.

Ārstniecības
iestāde

tās izmantošana ietver veselības aizsardzības un medicīnas prakses
nolūkiem domātu iestādi, arī poliklīniku, slimnīcu, klīniku, ambulanci,
sanatoriju un citu iestādi šādiem un līdzīgiem nolūkiem.

Atklāta
autostāvvieta

automašīnu novietošanas veids un nozīmē autostāvvietu, kas nav
iekļauta ēkā vai tās daļā un kas ir nodalīta (arī nožogota) automašīnu
novietošanai uz laiku.

Atklāta
uzglabāšana

palīgizmantošana, kas ietver preču uzglabāšanu brīvā dabā un atklātās,
ēkā vai tās daļā neiekļautās platībās, bet kas nav autostāvvieta.

Automašīnu
novietošana

Ietver visus automašīnu novietošanas veidus tās lietošanas laikā,
neatkarīgi no novietošanas ilguma un citiem apstākļiem, izņemot
novietošanu apkopei un remontam.

Automobiļu gāzes izmantošana ietver naftas un gāzes produktu, eļļas un smērvielu
pārdošanu, kā arī mazumtirdzniecības un pakalpojumu objektu un
uzpildes stacija
automašīnu mazgāšanu. Automobiļu gāzes uzpildes stacijas
izvietošanas iespēju ielas sarkanajās līnijās pamato ar detālplānojumu.
Autoosta

izmantošana ietver būves autobusu satiksmes apkalpes dienesta un
pasažieru vajadzībām, kā arī pastāvīgu pieturas vietu autobusiem un to
īslaicīgu novietošanu.

Autostāvvieta

automašīnu novietošanas veids, kas ietver vienas vai vairāku
automašīnu novietošanu uz laiku, kā arī stāvvietas, piebraucamos
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ceļus un vertikālās komunikācijas.
Auto
tirdzniecības
iestāde

tās izmantošana ietver automašīnu, degvielas, eļļas, smērvielu, riepu,
bateriju un rezerves daļu pārdošanu un automašīnu izīrēšanu vai
uzglabāšanu izīrēšanas nolūkos, kā arī mazgāšanu, tīrīšanu un tādu
nelielu remontdarbu veikšanu, kas ir svarīgi automašīnas aktuālai
darbībai.

Biotops

teritorija, kuru raksturo relatīvi viendabīgs dzīvās un nedzīvās dabas
kopums.

Brīvā teritorija

zemesgabala neapbūvētā platība, no kā atskaitīta autostāvvietu un
piebraucamo ceļu platība. To raksturo brīvās teritorijas platība
procentos no stāvu platības.

Būtisks
piesārņojums

valsts kompetentu iestāžu noteikta jebkādas kaitīgas vielas
koncentrācija gaisā, augsnē vai ūdenī, kā arī skaņas līmenis, ko nav
atļauts pārsniegt vispār vai kādā konkrētā teritorijā.

Būve

arhitektonisks, tehnisks vai konstruktīvs virszemes, pazemes vai
zemūdens darinājums, arī ēku vai ēku kopums, kā arī attiecīgās
tehniskās iekārtas.

Būve mājlopiem

tās izmantošana ietver saimniecības ēku mājlopu un mājputnu
izmitināšanai (kūti), kā arī citas būves mājlopiem, arī kūtsmēslu
glabātuvi un vircas bedri.

Būvlaide

līnija zemesgabala iekšpusē, kas parasti noteikta paralēli ielas
sarkanajai līnijai un kas nosaka minimālo attālumu starp sarkano līniju
un jebkuru virszemes būvi, ko drīkst ierīkot.

Būvtiesības

teritorijas plānojumā noteiktas un ar Apbūves noteikumiem
nodrošinātas un aizsargātas fizisko un juridisko personu tiesības veikt
izbūvi

Dabas
piemineklis

atsevišķs, savrups dabas veidojums: koks, ala, avots, grava, klints,
ūdenskritums, akmens un cits dabas retums, kam ir zinātniska,
kultūrvēsturiska, estētiska vai ekoloģiska vērtība. Lai nodrošinātu
dabas veidojuma saglabāšanu un tā apskates iespēju, aizsargāta tiek arī
dabas pieminekļa tuvākā apkārtne.

Dabas liegums

teritorija, kas pārstāv cilvēku darbības mazpārveidotus vai dažādā
pakāpē pārveidotus dabas kompleksus, reto un izzūdošo vietējo
savvaļas augu atradnes, dažādiem Latvijas novadiem raksturīgas vai
unikālas kultūrainavas, izcili skaistas dabas vietas.

Darījumu iestāde

tās izmantošana ietver kredītiestādi, apdrošināšanas sabiedrību,
viesnīcu, moteli, biroju, kantori, gadatirgu, izstāžu, kongresu un
konferenču centru, kā arī citu komerciāla rakstura iestādi, bet neietver
nekādu ražošanu vai vairumtirdzniecību.

Daudzstāvu
daudzdzīvokļu
nams

četru vai piecu stāvu ēka vai tās daļa ar dzīvokļiem, kuriem ir kopīga
ieeja no zemes līmeņa, un kuru iedzīvotājiem ir tiesības kopīgi lietot
priekštelpas, kāpnes un palīgtelpas, kas neatrodas dzīvoklī, kā arī
pagalmus uz zemesgabala.
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Degvielas
uzpildes stacija

izmantošana ietver naftas un gāzes produktu, eļļas un smērvielu
pārdošanu, kā arī mazumtirdzniecības un pakalpojumu objektu un
automašīnu mazgāšanu. Degvielas uzpildes stacijas izvietošanas
iespēju ielas sarkanajās līnijās pamato ar detālplānojumu.

Detālplānojums

pagasta teritorijas daļas plānojums, kurā precizēti un detalizēti
teritorijas plānojuma priekšlikumi un prasības.

Drošības
aizsargjosla

teritorija, kas noteikta kā josla ap paaugstināta riska objektu. Tās
galvenais uzdevums ir nodrošināt šī objekta un tā tuvumā esošo
objektu drošību gan tā ekspluatācijā, gan iespējamo avāriju gadījumā,
kā arī vides un cilvēku drošību.

Dvīņu māja

divas bloķētas vienas ģimenes dzīvojamās mājas, parasti, katru uz
sava zemesgabala.

Dzelzceļa
piederības robeža

robeža teritorijai, kas atsavināta un pieder VAS Latvijas dzelzceļš.

Dzelzceļa
pievedceļš

dzelzceļa atzars, kas nepieder dzelzceļam.

Dzelzceļa stacija

nozīmē izmantošanu, kas ietver būves dzelzceļa satiksmes apkalpes
dienesta un pasažieru apkalpošanas vajadzībām.

Dzelzceļš

tā izmantošana ietver dzelzceļa darbības
pieturvietas, preču stacijas un šķirotavas.

nodrošināšanu,

arī

Dzīvoklis
kā atsevišķs dzīvoklis, kas sastāv no istabas vai istabām, virtuves un
palīgizmantošana palīgtelpām, un ko izmanto kā īpašnieka, īpašuma pārvaldnieka,
dārznieka vai cita, īpašnieka nolīgta, darbinieka mājokli.
Ēka (nams, māja)

atsevišķs arhitektonisks, tehnisks un konstruktīvs virszemes, arī daļēji
pazemes būve.

Ēkas augstums

attālums no ietves virsmas projektētā vidējā līmeņa ēkas vidū ielas
pusē līdz tai augstākajai ēkas daļai (dzegas vai parapeta virsmalai,
jumta malai, mansarda jumtam, kā arī jumta čukuram, ja jumts stāvāks
par 45o), kas aiztur gaismas plūsmu 45o leņķī (sk. 1.zīmējumu).
Pagalma ēkas augstumu mēra ēkas vidū no pagalma virsmas
projektētā vidējā līmeņa.

Ekspluatācijas
aizsargjosla

teritorija, kas noteikta kā josla gar transporta, sakaru un citu
komunikāciju līnijām, kā arī ap objektiem, kas nodrošina dažādu
valsts dienestu darbību. Tās galvenais uzdevums ir nodrošināt minēto
komunikāciju un objektu efektīvu un drošu ekspluatāciju un attīstības
iespējas.

Galvenā būve

būve, parasti ēka, kas plānota, izmantota vai nodomāta galvenajai
izmantošanai uz zemesgabala.

Garāža

būve vai tās daļa, kas ietver pastāvīgu automašīnas vai automašīnu
novietošanu, un kas var būt gan privātā, gan sabiedriskā garāža. Šajos
noteikumos garāža privātas garāžas nozīmē netiek lietota, jo ir ietverta
dzīvojamajā vai saimniecības ēkā.
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Hidrotehniska
būve

tās izmantošana ietver ostas krastmalu nostiprināšanu, kuģu piestātņu
izvietošanu un kuģošanas ceļu aizsargāšanu.

Iedibināta
būvlaide

esošās apbūves frontes veidotā līnija, ja kvartāla robežās vismaz
piecos zemesgabalos galvenās būves pie ielas atrodas uz vienas līnijas.

Iekšējais
sānpagalms

sānpagalms, kas nerobežojas ar ielu.

Individuālais
darbs

palīgizmantošana, kas ietver vienu vai vairākus individuālā darba
veidus saskaņā ar ar LR Ministru Padomes 1993.g. 29.aprīļa lēmumu
Nr.220 apstiprināto sarakstu, un var ietvert arī darbību dzīves vietā
radošajās profesijās.

Insolācija
(izsauļojums)

rādītājs, kas norāda iekštelpu nepieciešamo izsauļojuma ilgumu. To
nosaka attiecīgi būvnormatīvi.

Inženierkomunik
āciju objekts

izmantošanu ietver valsts vai pilsētas inženiertehniskās apgādes
(infrastruktūras)
objektus,
arī
elektroapakšstacijas,
termoelektrocentrāles un katlumājas, gāzes sadales stacijas un balonu
noliktavas, automātiskās telefonu stacijas, kanalizācijas un lietus
notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, dzeramā ūdens krātuves un
atdzelžošanas stacijas.

Ilgspējīga
attīstība

attīstība, kas nodrošina šodienas vajadzību apmierināšanu, neradot
draudus nākamo paaudžu vajadzību apmierināšanai.

Inženiertehniskās to izmantošana ietver virszemes, pazemes un zemūdens
apgādes tīkli un inženiertehniskās apgādes tīklus un objektus (ūdensvads, kanalizācija,
siltumapgāde, telekomunikācijas u.c.), lai pieslēgtu izbūves teritorijas
objekti
vietējo
inženiertehnisko
sistēmu
maģistrālajām
inženierkomunikācijām un to objektiem.
Izbūve

kopīgs nosaukums plānotiem, notiekošiem vai nodomātiem visu veidu
teritorijas izmantošanas un attīstības pasākumiem, arī apbūvei un
ainavu veidošanai.

Izbūves teritorija

teritorija, arī apbūves zona, kas plānota, izmantota vai nodomāta
izbūvei.

Izglītības iestāde

Izmantošana ietver iestādi pamata, vidējās un augstākās izglītības
iegūšanai, arī speciālās, profesionālās un pieaugušo izglītības iestādi,
kā arī iestādi bērnu un jaunatnes brīvā laika nodarbībām.

Izmantošana

plānotas, esoša vai nodomāta zemes un būvju vai to daļas
izmantošana, kas atbilst ģenerālplānam (atļautā izmantošana) vai
neatbilst ģenerālplānam (aizliegtā izmantošana).

Kapsēta

tās izmantošana ietver mirušo apbedīšanu un ar to saistītās būves un
pasākumus.

Kravu osta

izmantošana ietver visu veidu kravas kuģu pieņemšanu, stāvēšanu,
apkalpošanu, bunkurēšanu, kuģu kravu sagatavošanu, apstrādāšanu,
iekraušanu, izkraušanu, pārkraušanu, muitošanu, šķirošanu, īslaicīgu
uzglabāšanu un citas ar kravām un kuģu bāzēšanos saistītām
izmantošanas uz sauszemes un akvatorijā.
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Kravu stacija

izmantošana ietver kravas automašīnu un citu transporta līdzekļu kā
pārvadātāju nosūtīšanu un preču pagaidu uzglabāšanu vēlākai
nosūtīšanai, arī kravas automašīnu uzglabāšanu, rentēšanu, nomāšanu,
īrēšanu un novietošanu par samaksu.

Kultūras iestāde

tās izmantošana ietver kultūras centru, teātri, cirku, kinoteātri,
koncertzāli, universālas izmantošanas zāli, klubu, muzeju, bibliotēku,
mēdiju centru un līdzīgu iestādi.

Kultūras
pieminekļi

kultūrvēsturiskā mantojuma daļa, kultūrvēsturiskās ainavas un
atsevišķas teritorijas, kā arī atsevišķi objekti vai to saglabājušās daļas
un fragmenti, kam ir vēsturiska, zinātniska, mākslinieciska vai citāda
kultūras vērtība un kuru saglabāšana nākamajām paaudzēm atbilst
Latvijas valsts un tautas, kā arī starptautiskajām interesēm.

Laukums

līnijbūvju izbūves teritorijā ielai līdzīgiem nolūkiem, ko iezīmē
sarkanās līnijas.

Lidlauks

būves gaisa satiksmes un lidaparātu apkopes nodrošināšanai.

Lidosta

izmantošana ietver būves gaisa satiksmes apkalpes dienesta un
pasažieru apkalpošanas vajadzībām.

izmantošana ietver valsts vai pilsētas inženiertehniskās apgādes
Maģistrālā
inženierkomunikā (infrastruktūras) maģistrālos tīklus, arī maģistrālo transportvadu un
līdzīgu būvi, kas nepieciešama apgādei ar izejvielām, sakariem,
cija
enerģētiskajiem un citiem resursiem, kā arī slēgtu notekūdeņu
novadīšanu.
Mazstāvu
daudzdzīvokļu
nams

ēka vai tās daļa līdz trīs stāviem ar dzīvokļiem, kam ir kopīga ieeja no
zemes līmeņa. Nama iedzīvotājiem ir tiesības kopīgi lietot
priekštelpas, kāpnes un palīgtelpas, kas neatrodas dzīvoklī, kā arī
pagalmus uz zemesgabala.

Mazumtirdzniecī
bas
un
pakalpojumu
objekts

ietver preču pirkšanu un pārdošanu tieši patērētājam vai sadzīves un
citu pakalpojumu nodrošināšanu, arī tirdzniecības centru,
universālveikalu, tirgu, veikalu, salonu, aptieku, restorānu, bāru,
kafejnīcu, pakalpojumu darbnīcu, bet neietver nekādu ražošanu,
montēšanu, pārstrādi vai vairumtirdzniecību.

Navigācijas būve

būves kuģošanas nodrošināšanai.

Nebūtisks
piesārņojums

piesārņojuma līmenis nepārsniedz gaisa, ūdens un augsnes spēju to
absorbēt un pārstrādāt.

Nevalstiskas
organizācijas
iestāde

ietver darba devēju un profesionālo organizāciju, arodbiedrību,
politisko un citu nevalstisko organizāciju, kustību, speciālo interešu
grupu vai klubu darbību, bet neietver reliģisku iestādi.

Noliktava

nozīmē izmantošanu, kas ietver materiālu, vielu, lietu un preču
uzkrāšanu, uzglabāšanu un saglabāšanu (saldēšanu).

Paaugstināta
riska objekts

objekti ar paaugstinātu iespējamību radīt draudus videi, cilvēka
dzīvībai, veselībai un īpašumam.

Palīgizmantošana

plānota, esoša vai nodomātu zemes un būvju vai to daļas izmantošana,
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pie šādiem nosacījumiem:


tā ir pakārtota galvenajai izmantošanai un papildina to;



tā ir izvietota tajā pašā zemesgabalā, kur galvenā izmantošana.

Pārcele

ar detālplānojumu vai zemes ierīcības projektu noteikta teritorijas
pamatvienība līdz tās ierakstīšanai Zemesgrāmatā.

Pārvaldes iestāde

tās izmantošana ietver šādas nekomerciālas iestādes: valsts un
pašvaldību dienestu pārvaldes, vēstniecības, prokuratūras, tiesas,
pasta, policijas, cietuma un ugunsdzēsības iestādes. Šī izmantošana
neietver citas Apbūves noteikumos definētās nekomerciālās iestādes,
arī nekādu nevalstiskas organizācijas iestādi.

Pasažieru osta

būves pasažieru kuģu satiksmes apkalpes dienesta un pasažieru
apkalpošanas vajadzībām.

Pilsētas grāvis

atklāta virszemes ūdeņu notece, iekļaujoties vienotā pilsētas noteču
sistēmā, atrodas pilsētas pārziņā.

Pilsētas nozīmes izmantošana nodrošina transporta sakarus starp pilsētas daļām un izeju
uz ārpilsētas autoceļiem. Pilsētas nozīmes maģistrālā iela ietver
maģistrālā iela
teritoriju ielas sarkanajās līnijās un krustojumus ar rajona nozīmes
maģistrālajām ielām un vietējās nozīmes ielām.
Pilsētbūvniecības
piemineklis

ar likumu noteikta un aizsargāta, īpaši vērtīgu vēsturiskās pilsētvides
teritorija, kur ir spēkā kultūras pieminekļu aizsardzības prasības.

Pilsētbūvniecības
pieminekļa
aizsargjosla

josla ap pilsētbūvniecības pieminekli, nozīmē aizsargājamās apbūves
teritoriju, kur jāsaglabā tajā esošā vēsturiskā apbūve, pilsētvides
mērogs un raksturs, lai neradītu negatīvu ietekmi uz pieminekli.

Pirmsskolas
bērnu iestāde

izmantošana ietver mazbērnu novietni, bērnudārzu un citu specializētu
iestādi pirmsskolas vecuma bērniem, bet neietver privātu mājas
bērnudārzu

Priekšpagalma
dziļums

mazākais horizontālais attālums starp zemesgabala fronti (sarkano
līniju) un tuvāko jebkuras galvenās būves sienu.

Priekšpagalms

zemesgabala daļa visā tā platumā no zemesgabala frontes (sarkanās
līnijas) līdz tuvākajai jebkuras galvenās būves galvenās fasādes sienai.

Privāts
mājas palīgizmantošana, ko atļāvusi pašvaldība, un kas ietver īslaicīgas
(dienas) aprūpes un uzraudzības nodrošināšanu (par atalgojumu vai
bērnudārzs
atlīdzību) dzīvoklī vai dzīvojamā mājā uz laika periodu, ne ilgāku par
24 stundām, ne vairāk par pieciem bērniem (neieskaitot aprūpētāja
bērnus) vecumā līdz 10 gadiem.
Rajona nozīmes nodrošina transporta un gājēju sakarus pilsētas rajona robežās, ar
ārpilsētas teritoriju un starp pilsētas daļām un pieslēdzas pilsētas
maģistrālā iela
nozīmes maģistrālajām ielām un ārpilsētas autoceļiem. Rajona
nozīmes maģistrālā iela ietver teritoriju ielas sarkanajās līnijās un
krustojumus ar vietējās nozīmes ielām, bet neietver krustojumus ar
pilsētas nozīmes maģistrālajām ielām.
Reliģiska iestāde

ietver jebkādas reģistrētas reliģiskas kopienas darbību, arī kulta ēku.
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Rindu māja

ietver vertikāli trīs un vairākos dzīvokļos sadalītu ēku uz kopīga vai
katru uz sava zemesgabala ar neatkarīgām izejām uz priekšpagalmu un
aizmugures pagalmu, kas cieši piekļaujas katra dzīvokļa priekšējai un
aizmugures sienai.

Sabiedriskā
garāža

tās izmantošana ietver kooperatīvu vai privātu būvi vai tās daļu
pastāvīgai automašīnu novietošanai, kā arī automašīnu apkopi.

Sabiedriskie
apstādījumi

sabiedrības ērtības, veselības un labklājības labā apzaļumotas un
labiekārtotas teritorijas ierīkošana un uzturēšana, kas ir brīvi pieejama
sabiedrībai, un ietver parku, dārzu, mežaparku, skvēru, bulvāru, aleju,
ielu un ceļu stādījumus.

Saimniecības ēka

tās palīgizmantošana var ietvert privātu garāžu, nojumi automašīnas
novietošanai, darbnīcu, siltumnīcu, kā arī dārza inventāra, materiālu
un sadzīves priekšmetu glabāšanu u.c. Ja šāda ēka piebūvēta vai
iebūvēta galvenajā būvē, tā jāuzskata par daļu no galvenās būves,
nevis par saimniecības ēku.

Sanitārā
aizsargjosla

aizsargjosla, kas noteikta ap objektu ar paaugstinātām sanitārajām
prasībām. Tās galvenais uzdevums ir sanitāro prasību nodrošināšana.

Sānpagalma
platums

mazākais horizontālais attālums starp zemesgabala sānu robežu un
tuvāko jebkuras galvenās būves sienu.

Sānpagalms
nozīmē

zemesgabala daļa no priekšpagalma līdz aizmugures robežai un no
zemesgabala sānu robežas līdz tuvākajai jebkuras galvenās būves sānu
fasādes sienai.

Sarkanā līnija

juridiski noteikta, plānota vai esoša, detālplānojumā vai zemesgabala
plānā atzīmēta maģistrālās vai vietējās nozīmes ielas, laukuma,
atklātas autostāvvietas vai inženierkomunikāciju koridora robeža.

Savrupmāja
(ģimenes māja)

ietver brīvstāvošu vienas vai divu ģimeņu dzīvojamo māju.

Vienas ģimenes ietver vienas ģimenes dzīvošanu (vienu mājsaimniecību).
dzīvojamā māja
Divu
ģimeņu ietver divu ģimeņu dzīvošanu (divas mājsaimniecības).
dzīvojamā māja
Sociālās aprūpes ietver iedzīvotāju sociālo aprūpi, arī sociālās aprūpes centru, internātu,
pansionātu, invalīdu namu un citu iestādi šādiem un līdzīgiem
iestāde
nolūkiem.
Sporta būve

primāri ietver sporta, spēļu un fiziskās nodarbības un ar to saistītās
sēdvietas skatītājiem, kā arī tādas sporta būves, kas kalpo kā
palīgizmantošana.

Stāvu platība

zemesgabala kapitālās apbūves visu stāvu, izņemot pagrabstāvus,
platību summa. Stāva platība ir platība, ko ierobežo ēkas ārējā
kontūra, ietverot ēkas iekšējās un ārējās sienas.

Stāvu skaits

ēkas visu virszemes stāvu skaits, kas ietver pagrabstāvu, ja vairāk kā
puse no pagraba augstuma starp pabeigtām griestu un grīdas virsmām
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ir virs ietves virsmas (pagalma ēkai – virs pagalma virsmas) projektētā
vidējā līmeņa ēkas vidū ielas pusē. Stāvu skaitā ieskaita arī atļautās
izmantošanas vajadzībām izbūvētu jumta stāvu, ja jumta izbūves
platība ar 2,5 m un lielāku augstumu pārsniedz 50 % no ēkas apbūves
laukuma.
Tauvas josla

sauszemes josla gar ūdeņu krastu, kas paredzēta ar zveju un kuģošanu
saistītām darbībām.

Tehniskās
apkopes stacija

izmantošana ietver automašīnu apkopi un labošanu, arī pilnīgu to
korpusa, rāmja, motora un apriepojuma remontu, krāsošanu,
mazgāšanu un tīrīšanu, kā arī eļļu, smērvielu, antifrīzu, riepu,
aizdedzes sveču, akumulatoru un rezerves daļu pārdošanu.

Vairumtirdzniecī
bas iestāde

izmantošana ietver materiālu, vielu, lietu un citu preču pirkšanu,
komplektēšanu, iesaiņošanu, uzkrāšanu, uzglabāšanu un pārdošanu
vairumā, bet neietver nekādu preču ražošanu, montēšanu vai pārstrādi.

Vides
monitorings

sistemātiski vides stāvokļa novērojumi (mērījumi, aprēķini), kas
nepieciešami vides stāvokļa vērtējumam, vides aizsardzības pasākumu
plānošanai un to efektivitātes kontrolei.

Viensēta

teritorija zemesgabalā, kur drīkst izvietot dzīvojamo apbūvi, kā arī tos
lauksaimnieciskās ražošanas objektus, kas nav pretrunā ar higiēnisko
normatīvu prasībām.

Vides un dabas
resursu
aizsardzības
aizsargjosla

teritorija, kas noteikta kā josla ap tādu objektu vai teritoriju, kas ir
nozīmīga no vides un dabas resursu aizsardzības un racionālas
izmatošanas viedokļa. Šīs aizsargjoslas galvenais uzdevums ir
samazināt vai novērst antropogēnās negatīvās iedarbības ietekmi uz
šādu objektu vai teritoriju tās saglabāšanas nolūkā.

Vieglās ražošanas tā izmantošana ietver sastāvdaļu ražošanu un montēšanu, lai iegūtu
mazumtirdzniecībai, vairumtirdzniecībai un pakalpojumiem derīgus
uzņēmums
galaproduktus, un jebkādu preču, vielu un lietu komplektēšanu,
izņemot jebkuru darbību, kas rada būtisku piesārņojumu, kā rezultātā
ķīmiskie, fizikālie, radioloģiskie, bakterioloģiskie un akustiskie faktori
pārsniedz pieļaujamos higiēnas normatīvus.
Vietējās nozīmes ietver dzīvojamo ielu, kravas transporta ielu, gājēju ielu un ceļu
(gatvi), parka ceļu, piebrauktuvi un veloceliņu un nodrošina transporta
iela
izvadīšanu uz maģistrālajām ielām. Vietējās nozīmes iela ietver
teritoriju ielas sarkanajās līnijās, bet neietver krustojumus ar pilsētas
vai rajona nozīmes maģistrālajām ielām.
Vispārīgās
ražošanas
uzņēmums

ietver ražošanu, montēšanu, pārstrādāšanu, remontēšanu, materiālu un
iekārtu, kā arī jebkādu citu preču, vielu un lietu glabāšanu, uzkrāšanu,
komplektēšanu, iesaiņošanu un nosūtīšanu.

Zemesgabala
dziļums

horizontāls attālums starp zemesgabala fronti un aizmugures robežu.
Tur, kur šīs robežas nav paralēlas, zemesgabala dziļums nozīmē
taisnas līnijas garumu, kas savieno zemesgabala frontes un
zemesgabala aizmugures robežas viduspunktus. Ja nav zemesgabala
aizmugures robežas, zemesgabala dziļums nozīmē taisnas līnijas
garumu, kas savieno zemesgabala frontes viduspunktu ar trīsstūra
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virsotni, ko veido zemesgabala sānu robežas.
Zemesgabala
fronte

horizontāls attālums pa ielas sarkano līniju starp zemesgabala sānu
robežām.

Zemesgabals
(agrāk
gruntsgabals)

juridiski noteikta, t.i., Zemesgrāmatā ierakstīta teritorijas
– pamatvienība. Zemesgabala vēsturiskā robeža ir vēsturiski fiksēta
apbūves zonas pamatvienības (parceles) robeža.

Zinātnes iestāde

ietver zinātniskās pētniecības un līdzīgu iestādi.
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