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IEVADS 
 
Apbūves noteikumi ir juridiski noformulētas prasības zemesgabaliem, ēkām un citām būvēm un 
tās ir saistošas visiem zemesgabalu īpašniekiem un lietotājiem. 
 
Zemes izmantošanas tiesības galvenokārt ir būvtiesības, kas nosaka kur, ko un kādam mērķim ir 
atļauta apbūve. Apbūves noteikumi atspoguļo zemes īpašnieku, vai lietotāju tiesības uz īpašumā 
vai lietojumā esošā zemesgabala izmantošanu. 

Apbūves noteikumi ir sastādīti, ņemot par paraugu arhitektu Edgara Bērziņa un Silvja Grīnberga 
1995.g. pēc VARAM pasūtījuma izstrādāto apbūves noteikumu modeli, kas aprobēts Tukumā, 
Rīgā, Jūrmalā, Alūksnē, Liepājā, Jēkabpilī, Ikšķiles pilsētā ar lauku teritoriju, Babītes, Ķekavas 
un Ādažu pagastos kā arī citur. 
 
LIETOŠANAS PAMĀCĪBA 
 
Lai labāk izprastu Apbūves noteikumos formulēto prasību juridisko pamatojumu, ir ieteicams 
iepazīties arī ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem teritorijas plānošanā un būvniecībā. Ar 
jautājumiem par Apbūves noteikumu prasībām jāvēršas Jēkabpils rajona Būvvaldē. 
 
Vispirms ir jāiepazīstas ar Apbūves noteikumu nodaļām: 
 
2. Pamatnostādnes un skaidrojumi; 
3. Aknīstes pilsētas ar lauku teritoriju zonējums; 
4. Noteikumi visām teritorijām. 
 
Šo nodaļu noteikumi un prasības attiecas uz jebkuru zemesgabalu Aknīstes pilsētas ar lauku 
teritoriju administratīvajā teritorijā. 
 
6.nodaļas „Atsevišķu teritoriju izmantošanas noteikumi” apakšnodaļās, kā atļautās izmantošanas, 
katrai teritorijai ir noteikti nolūki un veidi, kādos atļauts izmantot zemi, būvēt, pārbūvēt, ierīkot 
vai izmantot ēkas un būves. Šo izmantošanu skaidrojums ir dots 1.nodaļā „Atļauto izmantošanu 
definīcijas un jēdzienu skaidrojumi”. 
 
Katra 6. nodaļas apakšnodaļa ietver sevī virkni detalizētu prasību, kas tieši neizriet no teritorijas 
plānojuma, bet, kas ir noteiktas ar citiem normatīvajiem aktiem, galvenokārt Latvijas 
Būvnormatīviem.  
 
Izstrādājot detālplānojumus, 6.nodaļas apakšnodaļu prasības var tikt detalizētas vai precizētas.  
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TERITORIJAS IZMANTOŠANAS UN APBŪVES NOTEIKUMI 

 
1.nodaļa. ATĻAUTO IZMANTOŠANU DEFINĪCIJAS UN JĒDZIENU 

SKAIDROJUMS 
 

Šajā nodaļā ir definētas atsevišķu Aknīstes pilsētas ar lauku teritoriju atļautās izmantošanas, kā 
arī dots svarīgāko pielietoto jēdzienu skaidrojums. 
 
Aizsargājami dabas objekti - izcili dabas veidojumi un teritorijas, kam ir sevišķa zinātniska, 
kultūrvēsturiska, estētiska un sociāla nozīme, un kas atrodas īpašā valsts aizsardzībā. 
 
Aizsargjoslas - ar likumu noteiktas teritorijas platības, kuru uzdevums ir aizsargāt dažāda veida 
objektus, (gan dabiskus, gan mākslīgus) no nevēlamas ārējas iedarbības, nodrošināt to 
ekspluatāciju un drošību, vai arī pasargāt vidi un cilvēku no kāda objekta kaitīgas ietekmes.  

Apbūve - tādu plānotu, izmantotu vai nodomātu virszemes būvju, 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 visu stāvu platības attiecība pret zemesgabala platību. 
 
Apbūves laukums - zemesgabala visas ar būvēm apbūvētās platības summa, izņemot pazemes 
būves, piebraucamos ceļus un labiekārtojumu. 
 
Apbūves noteikumi - pašvaldības pieņemti saistoši noteikumi - būvnoteikumi, kas juridiski 
nodrošina un aizsargā fizisko un juridisko personu zemes izmantošanas un būvtiesības, nosakot 
zemesgabaliem, ēkām un citām būvēm konkrētas prasības. 
 
Apbūves teritorija - teritorija. kas attīstības plānā paredzēta apbūvei. 
 
Apstādījumi - visas ar augiem apaudzētas un iekoptas dabas pamatnes teritorijas, kur neiegūst 
produkciju: parks, dārzs, skvērs, aleja, ielu un ceļu stādījumi, kas ir brīvi pieejami sabiedrībai, un 
var ietvert arī ar rekreāciju saistītas ēkas un būves. 
 
Atļautā izmantošana - zemes, ēkas, būves vai tās daļas izmantošana, kas plānota, izmantota vai 
nodomāta saskaņā ar attīstības plānu (teritorijas plānojumu). 
 
Atmata - visas neapbūvētās un neapsaimniekotās lauksaimniecības teritorijas, ietverot 
neapstrādātu aramzemi, neizmantotas ganības un pļavas. 

Auto tirdzniecības iestāde - izmantošana, kas 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. 

Brīvā (zaļā) teritorija - zemesgabala neapbūvētā platība, no kā atskaitīta autostāvvietu un 
piebraucamo ceļu platība. To raksturo brīvās teritorijas platība procentos no apbūves laukuma 
platības. 

Būtisks piesārņojums - valsts kompetentu iestāžu noteikta jebkādas kaitīgas vielas maksimāla 
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 statisks 
darinājums, arī ēkas vai ēku kopums, kā arī attiecīgās tehniskās iekārtas.  
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Būvlaide – nosacīta līnija zemesgabala iekšpusē, kas nosaka attālumu no sarkanās līnijas līdz 
apbūvei, parasti paralēli sarkanajai līnijai. 
 
Būvprojekts - rasējumu un tekstu materiālu kopums, kas nepieciešams būvniecības ieceres 
īstenošanai. 
 
Ceļu un ielu fronte - zemesgabala vai ainavas daļa, kas pavērsta pret ceļu vai ielu. 

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 pamatnes teritorijas - kopējs nosaukums mežu, parku, skvēru, pļavu, purvu, pludmaļu, 
upju, ezeru un citu virszemes ūdeņu teritorijām, kur izbūvēm ir sekundāra nozīme. 

Dārza māja (vasarnīca) - zeme un sezonas rakstura būve, kas plānota, izmantota vai nodomāta 
rekreācijas nolūkiem vienai ģimenei. 
 
Darījumu iestāde - zeme, ēka, būve vai tās daļa, kas plānota, izmantota vai nodomāta banku, 
apdrošināšanas sabiedrību, viesnīcu, moteļu, biroju, kantoru, gadatirgu, izstāžu, kongresu un 
konferenču centru, kā arī citu komerciāla rakstura iestāžu izvietošanai, bet neietver nekādu 
ražošanu vai vairumtirdzniecību. 
 
Daudzstāvu nams – trīs (3) un vairāk stāvu dzīvojamā māja, (neskaitot pagrabu), kas plānota, 
izmantota vai nodomāta dzīvokļiem, ar kopīgu ieeju no zemes līmeņa, kur iedzīvotājiem ir 
tiesības izmantot kopīgos pagalmus, priekštelpas, kāpnes, palīgtelpas, kas neatrodas dzīvoklī.  
 
Degvielas uzpildes stacija - zeme, ēka vai būve uz zemesgabala, kas plānota, izmantota vai 
nodomāta degvielas, eļļas un smērvielu pārdošanai, kā palīgizmantošanu ietverot citu 
tirdzniecību un pakalpojumus; kafejnīcu, automašīnu mazgāšanu. 

Dvīņu māja - divas bloķētas dzīvojamās mājas, kas plānotas, izmantotas vai nodomātas divu 
ģimeņu dzīvošanai (divām mājsaimniecībām). 
 
Drošības aizsargjosla - teritorija, kas noteikta kā josla ap paaugstināta riska objektu. Tās 
galvenais uzdevums ir nodrošināt šī objektu, kā arī vides un cilvēku drošību gan to ekspluatācijas 
laikā, gan iespējamo avāriju gadījumā . 

Ēka - atsevišķa arhitektoniska, tehniska un konstruktīva virszemes, arī daļēji pazemes būve. 

Ēkas augstums - attālums no zemes virsmas projektētā vidējā līmeņa ēkas vidū ielas vai ceļa 
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. 
Pagalma ēkas augstumu mēra ēkas vidū no pagalma virsmas projektētā vidējā līmeņa. 
 
Ekspluatācijas aizsargjosla - teritorija, kas noteikta kā aizsargjosla ap transporta, sakaru un citu 
komunikāciju līnijām un objektiem, lai nodrošinātu to efektīvu un drošu ekspluatāciju un 
attīstības iespēju. 

Ferma - izmantošana, kas ietver atsevišķu specializētu, rūpnieciska rakstura lopkopības (govju, 
cūku, zirgu, putnu u.c.) saimniecību, arī pastaigu laukumus, bet neietver ganības. 

Galvenā būve - būve vai ēka, kas plānota, izmantota vai nodomāta galvenajai izmantošanai uz 
zemesgabala. 
 
Garāža - ēka vai tās daļa, kas plānota, izmantota vai nodomāta pastāvīgai vienas vai vairāku 
automašīnu novietošanai, un var būt gan privātā, gan sabiedriskā garāža. Ja garāža ir ietverta 
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dzīvojamā vai saimniecības ēkā, tad šo apbūves noteikumu izpratnē tā netiek uzskatīta par 
privātu garāžu.  
 
Ģimenes dārziņš - teritorija, kur pagaidu lietošanā uz līgumā noteiktu termiņu ir ierīkots sakņu 
dārzs ģimenes vajadzībām, ar vai bez pagaidu būvēm (dārza inventāra noliktavām). 
 
Ģimenes māja - ēka vai cita būve, kas ietver sevī dzīvojamo māju (1-2 ģimenēm), saimniecības 
ēku un inženierbūves. 
 
Iedibināta būvlaide - esošās apbūves frontes veidotā līnija, ja kvartāla robežās vismaz piecos 
zemesgabalos galvenās būves pie ielas atrodas uz vienas līnijas.  
 
Iela - zeme, būve, vai tās daļa, kas plānota, izmantota vai nodomāta satiksmes nodrošināšanai 
apdzīvotās vietās – pilsētā un ciemos, un vietējās satiksmes pievadīšanai ceļiem. Iela ietver 
teritoriju ielu sarkanajās līnijās un krustojumus ar vietējām ielām un piebrauktuvēm, bet neietver 
krustojumus ar lielceļiem. 

Insolācija (izsauļojums) - rādītājs, kas norāda iekštelpu nepieciešamo izsauļojuma ilgumu. To 
nosaka attiecīgi būvnormatīvi. 
 
Inženiertehniskās apgādes tīkli un būves - zeme, būve vai tās daļa, kas plānota, izmantota vai 
nodomāta virszemes un pazemes inženiertīkliem un būvēm, lai nodrošinātu apbūves vai citu 
izbūves teritoriju pieslēgšanu centralizētām apgādes sistēmām, (ūdensvads, kanalizācija, 
elektroapgāde, siltumapgāde, telekomunikācijas) kas pašas ir šie tīkli un būves. 
 
Inženiertehnisko komunikāciju objekts - zeme, būve vai tās daļa, kas plānota, izmantota vai 
nodomāta valsts vai pašvaldības inženiertehniskās apgādes un infrastruktūras objektu, 
(elektroapakšstacijas, katlumājas, gāzes sadales stacijas, automātiskās telefonu stacijas, 
kanalizācijas un lietus notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, dzeramā ūdens atdzelžošanas stacijas u.c.) 
un transporta sistēmas objektu (ceļu, ielu, un dzelzceļa) izvietošanai.  
 
Izbūve - kopīgs nosaukums plānotai, izmantotai vai nodomātai visu veidu teritorijas 
izmantošanai, un attīstības pasākumiem, apbūvei, labiekārtojumam un ainavu veidošanai. 
 
Kapsēta - zeme, kas plānota, izmantota vai nodomāta mirušo apbedīšanai un ar to saistītiem 
pasākumiem, ietverot arī ēkas un citas būves. 
 
Krautuve - laukums, vieta dažādu materiālu (būvmateriālu, kokmateriālu u.c.). nokraušanai un 
īslaicīgai uzglabāšanai.  
 
Kultūras pieminekļi - kultūrvēsturiskā mantojuma daļa- kultūrvēsturiskas ainavas un atsevišķas 
teritorijas (senkapi, kapsētas, parki, vēsturisko notikumu norises un ievērojamu personu darbības 
vietas) kā arī atsevišķi kapi, ēku grupas un atsevišķas ēkas, mākslas darbi, iekārtas un priekšmeti, 
kuriem ir vēsturiska, zinātniska, mākslinieciska vai citāda kultūras vērtība un kuru saglabāšana 
nākamajām paaudzēm atbilst Latvijas valsts un tautas, kā arī starptautiskajām interesēm. 
 
Kultūras pieminekļa aizsardzības zona - noteikta teritorija ap kultūras pieminekli, kurā 
noliegta vai reglamentēta jauna būvniecība un ierobežota jebkura cita darbība, kas degradē 
kultūras pieminekļa vērtību vai traucē tā uztveri. 
 
Kūtsmēslu glabātava - zeme, būve vai tās daļa, kas plānota, izmantota vai nodomāta kūtsmēslu 
savākšanai, uzkrāšanai, kompostēšanai, biotermiskai un bioloģiskai apstrādei. 
 
Lauksaimnieciska izmantošana - zemes apstrāde graudkopības, sakņkopības, augļkopības, 
biškopības, lopkopības un citu pārtikas produktu ražošanai neierobežotā daudzumā, lai tos 
pārdotu ārpus ieguves vietas neapstrādātā vai daļēji apstrādātā veidā, bet neietverot lopkopības 
fermu. 
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Lecekts - iedziļināta sakņu vai dārzeņu dobe ar koka vai betona malām un noņemamiem 
caurspīdīga materiāla pārsegiem. 
 
Lopkopības ferma - zeme, ēka un būve vai tās daļa, kas plānota, izmantota vai nodomāta 
lopkopības (govju, cūku, zirgu, putnu u.c.) saimniecībai, ietverot arī ganības. 
 
Meža zeme - zeme, uz kuras ir mežs, zeme zem meža infrastruktūras objektiem, kā arī mežā 
ietilpstošie un tam piegulošie pārplūstošie klajumi, purvi un lauces. 

Mežsaimnieciska izmantošana - izmantošana, kas ietver ar mežsaimniecību, mežizstrādi, 
kokmateriālu sagatavošanu saistītos pakalpojumus, un var ietvert arī Ziemassvētku eglīšu un citu 
meža produktu audzēšanu un izstrādi. 
 
Neatbilstoša izmantojuma statuss – zemesgabala izmantošana, kas likumīgi iesākta, pirms 
teritorijas plānojumā tam noteikts cits izmantojums. 
 
Nebūtisks piesārņojums – piesārņojuma līmenis nepārsniedz gaisa, ūdens un augsnes spēju to 
absorbēt un pārstrādāt. 
 
Noliktava – zeme, ēka un būve vai tās daļa, kas plānota, izmantota vai paredzēta materiālu, 
vielu, lietu un preču uzkrāšanai, glabāšanai vai saglabāšanai (saldēšanai). 
 
Paaugstināta riska objekts – objekts, kur ir paaugstināta iespējamība radīt draudus videi, 
cilvēka dzīvībai, veselībai, vai īpašumam.  
 
Pagaidu būve – ēka vai cita būve: 

- kas plānota, izmantota vai nodomāta uz noteiktu vai nenoteiktu laiku, t.i., tai ir pagaidu 
statuss; 
- kuras būvkonstrukcijas atbilst pagaidu statusam; 
- kas jānojauc līdz ar pagaidu statusa izbeigšanos bez nojaukšanas kompensācijas. 
 

Pagalms – ēku, būvju vai stādījumu ierobežots laukums. Apbūves teritorijās, šo saistošo 
noteikumu nozīmē, termins izmantots arī zemesgabala daļu apzīmēšanai, piemēram, 
priekšpagalms, iekšējais vai ārējais sānpagalms, aizmugures pagalms.  

Pašvaldības ceļš – zemes izmantošana, kas plānota, nodomāta vai izmantota nodrošina 
transporta un gājēju sakarus starp pašvaldības teritorijas daļām un apdzīvotām vietām, 
pieslēgumus valsts autoceļiem. Pašvaldības ceļš ietver teritoriju ceļa zemes nodalījuma joslas 
platumā, bet neietver krustojumus ar valsts autoceļiem. 
 
Pagrabs – brīvstāvoša, zemē iedziļināta būve, vai arī telpas, kas izvietotas zem ēkas vai būves 
pirmā stāva. 
 
Pagrabstāvs – telpa vai telpu kopums, kas izvietoti zem ēkas vai būves pirmā stāva, un kur 
griesti atrodas ne augstāk kā 1 m virs zemes līmeņa. 
 
Palīgizmantošana (papildizmantošana) – atļautā izmantošana, kas papildina, uzlabo vai 
veicina atļauto izmantošanu tajā pašā zemesgabalā. 
 
Pansija – zeme, ēka un cita būve vai tās daļa, kur īpašnieks dzīvo un apgādā citas personas ar 
dzīvojamo platību (ar maksu par īri maksu un maltīti), bet neietver viesnīcu, slimnīcu vai 
sanatoriju. 
 
Parcele - ar detālo plānojumu vai zemes ierīcības projektu noteikta teritorijas pamatvienība līdz 
tās ierakstīšanai Zemesgrāmatā. 
 
Pārvaldes iestāde – zeme, ēka un cita būve vai tās daļa, kas plānota, izmantota vai nodomāta 
nekomerciāliem nolūkiem un ietver valsts, pašvaldības un tās dienestu pārvaldes, militāro un 
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sabiedrisko organizāciju, biedrību, vēstniecību, prokuratūras, tiesu, policijas, ugunsdzēsības un 
pasta iestādes. 
 
Patvaļīga būvniecība – būvdarbi, kas tiek veikti bez akceptēta būvprojekta un būvatļaujas, vai 
neatbilst būvprojektam. 
 
Piebraucamais ceļš – jebkādas izbūves teritorijas daļa piekļūšanai pie zemesgabala vai 
atsevišķiem objektiem, arī servitūts vai apgrūtinājums. 
 
Pilns stāvu skaits – ēkas un citas būves visu virszemes stāvu skaits, kur ieskaitīts:  
1) pagrabstāvs, ja tā griesti atrodas vairāk par 1,25 m virs zemes līmeņa; 
2) jumta izbūve, ja tās platība 2.5 m vai lielākā augstumā ir vairāk par 66% no ēkas pirmā stāva 
platības. 
 
Pirts – zeme, ēka vai būve, vai tās daļa, kas plānota, izmantota vai nodomāta ķermeņa 
mazgāšanai un citai sanitārai apkopei. 
 
Privāts mājas bērnudārzs – īslaicīgas bērnu aprūpes un uzraudzības nodrošināšana dzīvoklī vai 
dzīvojamā mājā ar pašvaldības piekrišanu, par atalgojumu vai atlīdzību uz laika periodu ne 
ilgāku par 24 stundām, ne vairāk par pieciem bērniem (neskaitot aprūpētāja bērnus) vecumā līdz 
10 gadiem. 
 
Saimniecības ēka – ēka, būve vai tās daļa, kas plānota, izmantota vai nodomāta kādai 
saimnieciskai vajadzībai (šķūnis, klēts, kūts u.t.t. ). Ja šāda ēka piebūvēta vai iebūvēta galvenajā 
būvē, tā jāuzskata par daļu no galvenās būves, nevis par saimniecības ēku. 
 
Sanitārā aizsargjosla – teritorija, kas noteikta kā josla ap objektiem ar paaugstinātām 
sanitārajām prasībām. Tās galvenais uzdevums ir sanitāro prasību nodrošināšana. 
 
Sarkanā līnija – pašvaldības apstiprinātajā teritorijas plānojumā noteiktā līnija, kas norobežo 
ceļa, ielas vai piebrauktuves (arī inženiertehnisko komunikāciju koridoru) izbūvei nepieciešamo 
teritoriju no apbūvējamās vai citādā veidā izmantojamās teritorijas (parasti no zemesgabala). 
 
Savrupmāja – brīvstāvoša vienas vai divu ģimeņu dzīvojamā māja. 
 
Siltumnīca – segta virszemes būve vai tās daļa no stikla, polietilēna vai cita caurspīdīga 
materiāla ar dabīgu vai mākslīgu mikroklimatu, kas plānota, izmantota vai nodomāta dārzeņu, 
puķu, to stādu un sēklas materiālu audzēšanai. 
 
Sociālās aprūpes iestāde – zeme, ēka un cita būve vai tās daļa, kas plānota, izmantota vai 
nodomāta sociālās aprūpes nolūkiem, un var ietvert sociālās aprūpes centru, internātu, 
pansionātu, invalīdu namu vai citu iestādi līdzīgiem nolūkiem. 
 
Specializēta lopkopības ferma – zeme, ēka, būve vai tās daļa, kas plānota, izmantota vai 
nodomāta atsevišķai specializētai rūpnieciska tipa lopkopības (govju, cūku, zirgu, putnu u.c.) 
saimniecībai, neietverot ganības, bet tikai pastaigu laukumus. 
 
Sporta būve – zeme, ēka, būve vai tās daļa, kas plānota, izmantota vai nodomāta sporta spēļu 
vai fizisko nodarbībām, ietverot sēdvietas skatītājiem, kā arī sporta būves dzīvojamās un citās 
teritorijās, kur tās kalpo kā palīgizmantošana. 
 
Šķūnis – ēka vai būve, kas plānota, izmantota vai nodomāta lopbarības, darbarīku un citu 
saimniecības materiālu novietošanai . 
 
Tauvas josla – sauszemes josla gar visu ūdeņu, (upju, ezeru, kanālu) krastiem, kas paredzēta 
zvejas, rekreācijas vajadzībām un nodrošina piekļūšanu ūdenim, neatkarīgi no zemes piederības. 
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Tehniskās apkopes stacija – zeme, ēka, būve vai tās daļa, kas izmantota vai nodomāta 
transporta līdzekļu apkopei un labošanai, ietverot remontu, krāsošanu, mazgāšanu un tīrīšanu, kā 
arī eļļu, smērvielu, antifrīzu, riepu, aizdedzes sveču, akumulatoru un rezerves daļu pārdošanu. 
 
Telpas individuālā darba vajadzībām – savrupmājas vai daudzstāvu mājas dzīvokļa daļa, kurā 
nodarbojas ar individuālo darbu un kura platība nepārsniedz 25% no savrupmājas vai dzīvokļa 
platības. 
 
Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objekts – zeme, ēka, būve vai tās daļa, kas plānota, 
izmantota vai nodomāta preču mazumtirdzniecībai (tirdzniecības centrs, universālveikals, 
veikals, salons, aptieka u.c.) vai banku, viesnīcu, restorānu, bāru, kafejnīcu, izstāžu un 
konferenču, kā arī sadzīves un citu pakalpojumu nodrošināšanai, bet neietver nekādu ražošanu 
vai vairumtirdzniecību.  
 
Turpmākas izpētes un plānošanas teritorijas - teritorijas, kurās jāveic izpēte, un par kuru 
izmantošanu jāpieņem atsevišķi pašvaldības lēmumi. 
 
Vairumtirdzniecības iestāde – zeme, ēka, būve vai tās daļa, kas plānota, izmantota vai 
nodomāta materiālu, vielu, lietu un citu preču komplektēšanai, iesaiņošanai, pārdošanai, 
uzkrāšanai un/vai glabāšanai vairumā, izslēdzot jebkādu preču ražošanu, montēšanu vai 
pārstrādāšanu. 

Veterinārā iestāde - izmantošana, kas ietver veterinārās prakses nolūkiem domātu iestādi 
lauksaimniecībai, rekreācijai vai hobijam turētu mājdzīvnieku (mājlopu, suņu, kaķu, putnu u.c.) 
aprūpei un var ietvert veterināro slimnīcu, konsultāciju, ķirurģisko kabinetu un citu stacionāru 
iestādi līdzīgiem nolūkiem. 
 
Vides un dabas resursu aizsargjosla – teritorija, kas noteikta kā aizsargjosla ap objektiem, kas 
nozīmīgi no vides un dabas resursu aizsardzības un racionālas izmantošanas viedokļa. Tās 
galvenais uzdevums ir samazināt vai novērst negatīvās antropogēnās iedarbības ietekmi uz šiem 
objektiem. 
 
Vieglās ražošanas uzņēmums – zeme, ēka, un cita būve vai tās daļa, kas izmantota vai 
nodomāta produkcijas ražošanai, montēšanai, lai iegūtu mazumtirdzniecības, vairumtirdzniecības 
vai pakalpojumu galaproduktus, kā arī preču, vielu vai lietu komplektēšanai, iesaiņošanai 
montāžai, izņemot tādas darbības, kas rada būtisku piesārņojumu, kā rezultātā ķīmiskie, fizikālie, 
radioloģiskie un bakterioloģiskie faktori pārsniedz pieļaujamos higiēnas normatīvus. 
 
Vietējās nozīmes iela nozīmē izmantošanu, kas ietver dzīvojamo ielu, kravas transporta ielu, 
gājēju ielu un ceļu (gatvi), parka ceļu, piebrauktuvi un veloceliņu un nodrošina transporta 
pieslēgumu maģistrālajām ielām. Vietējās nozīmes iela ietver teritoriju ielas sarkanajās līnijās, 
bet neietver krustojumus ar maģistrālajām ielām. 
 
Vircas (šķidro kūtsmēslu krātuve ) – iedziļinātas, ūdensnecaurlaidīgas betona vai dzelzsbetona 
tvertnes, kur novada šķidros kūtsmēslus ar pneimatiskām iekārtam, sūkņiem vai pašteces ceļā no 
savākšanas kolektoriem. 
 
Vispārīgās ražošanas uzņēmums – zeme, ēka, būve vai tās daļa, kas plānota, izmantota vai 
nodomāta ražošanas, montēšanas, pārstrādāšanas, remontēšanas, materiālu un iekārtu, kā arī 
jebkādu citu preču, vielu vai lietu glabāšanas, uzkrāšanas, komplektēšanas un iesaiņošanas 
nolūkos. 
 
Zemnieku sēta – zeme, ēkas vai būves, kas plānotas, izmantotas vai nodomātas zemnieku 
saimniecībai un ietver ģimenes dzīvojamo māju ar saimniecības ēkām.  
 
Zemesgabala fronte – horizontālais attālums starp zemesgabala, vai parceles sānu robežām pa 
ielas vai ceļa sarkano līniju. 
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Zemesgabals – juridiski noteikta, teritorijas pamatvienība, kas zemesgrāmatā ierakstīta kā 
īpašums. 
 
Zemes izmantošanas veidi – pašvaldības teritorijas iedalījums pēc zemes izmantošanas, kas 
noteikta attīstības plānā. 
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2. Nodaļa. PAMATNOSTĀDNES UN SKAIDROJUMI 

 
 
2.1. Darbības lauks 
 

2.1.1. Aknīstes pilsētas ar lauku teritoriju apbūves noteikumi ir teritorijas plānojuma 
sastāvdaļa. Noteikumi pielietojami kopā ar Aknīstes pilsētas ar lauku teritoriju teritorijas 
plānojuma grafisko daļu – kartēm „Aknīstes pilsētas atļautā izmantošana”, „Aknīstes pilsētas 
lauku teritorijas atļautā izmantošana”, „Aknīstes pilsētas aizsargjoslas„, „Aknīstes lauku 
teritorija – aizsargjoslas”, „Aknīstes pilsētas esošā izmantošana”, „Aknīstes lauku teritorijas 
esošā izmantošana”. 
 
2.1.2. Apbūves noteikumi attiecas uz visu pašvaldības teritoriju, t.i., uz visām zemēm 
Aknīstes pilsētas ar lauku teritoriju administratīvajās robežās. Tie ir saistoši visām fiziskajām 
un juridiskajām personām – zemes īpašniekiem, lietotājiem un nomniekiem, uzsākot jebkuru 
zemesgabalu sadalīšanu, ēku un citu būvju un zemes ierīcības projektēšanu, būvdarbus, ēku 
rekonstrukciju, modernizāciju vai nojaukšanu.  

 
2.2. Mērķis 
 
Apbūves noteikumi ir līdzeklis Aknīstes pilsētas ar lauku teritoriju pašvaldības attīstības mērķu 
sasniegšanai, lai nosakot zemes īpašnieku, lietotāju un nomnieku būvtiesības un pienākumus 
saskaņā ar spēkā esošo pašvaldības teritorijas plānojumu, nodrošinātu iedzīvotāju vispārēju 
labklājību, drošību, ērtības, kā arī nepasliktinātu citu personu dzīves apstākļus, neapgrūtinātu šo 
personu īpašuma izmantošanu un nepazeminātu īpašuma vērtību. 
 
2.3. Pamatprincipi 
 

2.3.1. Ceļot jaunas ēkas un būves, vai rekonstruējot un pārbūvējot jau esošās, ir jāievēro 
attiecīgie būvnoteikumi (apbūves noteikumi). 
 
2.3.2. Nav pieļaujama nekādu pašvaldības institūciju atļauju vai licenču izsniegšana 
nodomātai, paredzētai zemes izmantošanai vai nodomātai ēkas vai būves būvēšanai, 
pārbūvēšanai ierīkošanai, paplašināšanai vai izmantošanai, ja ar to tiek pārkāpti jebkādi šo 
apbūves noteikumu punkti. 

 
2.4. Pārkāpumi un sodi 
 

2.4.1. Apbūves noteikumi ir izstrādāti kā pašvaldības saistošie noteikumi, pamatojoties uz 
likuma Par pašvaldībām 43.pantu, kas nosaka, ka dome ir tiesīga izdot saistošus noteikumus 
par pašvaldības teritorijas apbūvi, paredzot administratīvo atbildību par to pārkāpšanu. 
 
2.4.2. Apbūves noteikumu pārkāpumi tiek izskatīti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

 
2.5. Apbūves noteikumu stāšanās spēkā 
 

2.5.1. Apbūves noteikumi vai to grozījumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc lēmuma par to 
apstiprināšanu publikācijas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.  
 
2.5.2. Ja normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā kāda Apbūves noteikumu nodaļa, punkts vai 
noteikums tiek atzīts par spēkā neesošu, pārējā Apbūves noteikumu daļa saglabā spēku. 

 
2.6. Zemesgabala neatbilstoša izmantojuma statuss 

 
2.6.1. Ja kāda zemesgabala izmantošana ir likumīgi iesākta, pirms Aknīstes pilsētas ar lauku 
teritoriju pašvaldība pieņēmusi teritorijas plānojumu vai tā grozījumus, kurā šim 
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zemesgabalam tiek noteikts cits izmantošanas veids, tad uz šo zemesgabalu ir attiecināms 
neatbilstoša izmantojuma statuss. 
 
2.6.2. Neatbilstoša izmantojuma statusa zemesgabala īpašnieks ir tiesīgs turpināt likumīgi 
iesākto izmantošanu, bet jebkura jaunu būvniecība, esošo ēku pārbūve, restaurācija vai 
nojaukšana jāveic atbilstoši apbūves noteikumu prasībām. 
 
2.6.3. Ja zemesgabala īpašniekam ir līdz teritorijas plānojuma vai tā grozījumu pieņemšanai 
akceptēts (saskaņots) būvprojekts, vai izsniegta būvatļauja, un to derīguma termiņi nav 
beigušies, tad zemesgabalam ir neatbilstoša izmantojuma statuss un īpašnieks ir tiesīgs 
turpināt iesākto darbību, ja pašvaldība nekompensē īpašniekiem zaudējumus. 
 
2.6.4. Visos gadījumos kad mainās zemesgabala īpašnieks, zemesgabals zaudē neatbilstoša 
izmantojuma statusu un jaunajam zemesgabala īpašniekam ir jāievēro apbūves noteikumu 
prasības. 
 
2.6.5. Ja saskaņā ar šiem apbūves noteikumiem ir jāgroza nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķis, to veic ar brīdi, kad tiek uzsākta jebkura jauna būvniecība vai cita saimnieciskā 
darbība, kā arī, ja nekustamais īpašums tiek pārdots vai atsavināts. 

 
2.7. Esošie neatbilstoša izmantojuma zemesgabali 
  

2.7.1. Esošus zemesgabalus, kuru platība, ielas fronte vai dziļums ir mazāki par noteikto, vai 
arī to platība ir mazāka par apbūves noteikumos vai to grozījumos noteikto minimālo 
zemesgabala platību, drīkst izmantot un uz tiem drīkst būvēt, pārbūvēt, ierīkot vai izmantot 
ēkas un citas būves atbilstoši attiecīgās apbūves teritorijas noteikumiem, ar šādiem 
nosacījumiem: 

2.7.1.1.ja šādiem zemesgabaliem tiek nodrošināta būvnormatīvos noteiktā 
inženiertehniska apgāde; 
2.7.1.2. ja visi citi nosacījumi un apbūves noteikumi ir ievēroti. 

 
2.8. Esošās ēkas un būves, uzsāktā projektēšana un būvniecība 
 

2.8.1. Ja šo apbūves noteikumu vai to grozījumu spēkā stāšanās brīdī esošās ēkas un būves ir 
likumīgi uzbūvētas vai arī tiek likumīgi projektētas, būvētas, pārbūvētas vai ierīkotas, taču 
daži to raksturlielumi neatbilst šiem apbūves noteikumiem, bet esošais zemesgabala zemes 
izmantošanas veids atbilst apbūves noteikumiem, tad: 

 
2.8.1.1. esošās ēkas un citas būves drīkst pārbūvēt vai atjaunot, ievērojot nosacījumus, 
ka: 

2.8.1.1.1.pēc pārbūves vai atjaunošanas šīs ēkas vai citas būves atbildīs visiem 
šo apbūves noteikumu nosacījumiem; 
2.8.1.1.2.pārbūves nepalielinās neatbilstību apbūves noteikumiem. 

 
2.8.1.2. esošās ēkas un citas būves drīkst paplašināt, ievērojot nosacījumu, ka: 

2.8.1.2.1.jebkura ēkas vai citas būves paplašināšana atbilst šiem apbūves 
noteikumiem; 
2.8.1.2.2.paplašināšana, ievērojot citu būvju un zemesgabala izmantošanu, 
nepalielina neatbilstību apbūves noteikumiem. 

 
2.8.1.3.ja pašvaldība nekompensē zaudējumus, drīkst turpināt jau likumīgi iesāktos 
projektēšanas, būvēšanas, pārbūvēšanas vai ierīkošanas darbus. 

 
2.9. Apbūves noteikumu grozīšana 
 

2.9.1.Aknīstes pilsētas ar lauku teritoriju apbūves noteikumu grozījumi sagatavojami 
vienlaikus ar teritorijas plānojuma grozījumu sagatavošanu.  
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2.9.2.Apbūves noteikumu grozīšanu var pamatot un veikt ar teritorijas plānojuma 
grozījumiem. 

 
2.10. Papildinājumi 
 

2.10.1.Jebkurās izbūves teritorijās pieļaujami izņēmumi, ja tie ir noteikti apbūves 
noteikumos. 
 
2.10.2.Apbūves noteikumus precizē, izstrādājot detālplānojumus.  

 
2.11. Detālplānojumu izstrādāšana 
 

2.11.1.Detālplānojumi izstrādājami normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.  
 

2.11.2. Izstrādājot detālplānojumus, kā arī veicot zemes gabalu sadalīšanu vai apvienošanu, ir 
jāparedz zeme ielu, ceļu un inženiertīklu ierīkošanai. Nekustamā īpašuma piespiedu 
atsavināšana valsts vai sabiedriskajām vajadzībām pieļaujama izņēmuma gadījumos vienīgi 
pret atlīdzību normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 
 
2.11.3. Izstrādājot detālplānojumus konkrētai pašvaldības teritorijai, ir jānosaka un jāprecizē: 

2.11.3.1. zemesgabalu robežas (proporcijas un izmēri); 
2.11.3.2. piekļūšana, izplānojot ielu un ceļu tīklu; 
2.11.3.3. zemesgabala apbūves blīvums un brīvās (zaļās) teritorijas; 
2.11.3.4. zemesgabala minimālā ielas vai ceļa fronte; 
2.11.3.5. minimālie attālumi no zemesgabalu robežām līdz ēkām un citām būvēm; 
2.11.3.6. ēku un citu būvju skaits, to stāvu skaits, apjoms un augstums; 
2.11.3.7. inženiertehniskā apgāde; 
2.11.3.8. automašīnu novietošana un piebrauktuves; 
2.11.3.9. visa veida aizsargjoslas; 
2.11.3.10. konkrētas prasības katrai parcelei – atļautā izmantošana, ierobežojumi utt.; 
2.11.3.11. detālplānojumu realizācijas kārtība. 

 
2.11.4. Izstrādājot detālplānojumu, konkrētai teritorijai var papildus noteikt arī citas prasības. 
Līdz ar izstrādātā detālplānojuma stāšanos spēkā, Apbūves noteikumi ir regulāri jāpapildina:  

2.11.4.1. uzrādot tajos detālplānojumu nosaukumu, pieņemšanas un spēkā stāšanās 
datumus, kā arī precīzi aprakstot detālplānojumos risinātās teritorijas robežas; 
2.11.4.2. norādot šajās robežās ietvertās izbūves teritorijas; 
2.11.4.3. atspoguļojot 6.nodaļas attiecīgo apbūves teritoriju apakšnodaļās punktā 
“Precizējumi un papildinājumi” detālplānojumu prasības, kas precizē šos apbūves 
noteikumus, kā arī citus noteikumus, kas izriet no detālplānojumiem. 

 
2.11.5.Minētie papildinājumi nav uzskatāmi par apbūves noteikumu grozījumiem. 

 
2.12. Publiskums 
 
Apbūves noteikumi ir brīvi pieejami visiem interesentiem. Aknīstes pilsētas ar lauku teritoriju 
dome regulāri informē par pieņemtajiem apbūves noteikumu grozījumiem, kā arī tajos 
izdarītajiem izņēmumiem un papildinājumiem, publicējot tos likumdošanā pieņemtā kārtībā. 
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3. nodaļa. AKNĪSTES PILSĒTAS AR LAUKU TERITORIJU 

TERITORIJAS ZONĒJUMS 
 
3.1. Teritoriju izmantošanas veidi un to apzīmējumi 
 

3.1.1. Kartēs „Aknīstes pilsētas ar lauku teritoriju plānotā (atļautā) izmantošana un 
aizsargjoslas”, “Aknīstes pilsētas plānotā (atļautā) izmantošana un aizsargjoslas“ (mērogā 
1:10 000, pilsētai - 1: 2 000) ir attēlots spēkā esošā pašvaldības teritorijas plānojumā 
noteiktais teritorijas izmantošanas zonējums. 
 
3.1.2. Tabulā 3.1. noteiktie apzīmējumi lietojami, lai attēlotu tekstā un teritorijas plānojuma 
kartogrāfiskajā materiālā atļauto zemes, ēku un būvju izmantošanu minētajās apbūves vai 
izbūves teritorijās.  

 
3.2. Apzīmējumu lietošana 
 

3.2.1. Punktā 3.1. noteiktie burtu, ciparu un krāsu apzīmējumi lietoti, lai tekstā un plānos 
attēlotu apbūves noteikumos atļauto zemes, ēku un būvju izmantošanu. 
 
3.2.2. Noteiktie apbūves teritoriju apzīmējumi ar burtiem obligāti ievērojami un pielietojami 
apzīmējumos, precizējot un veicot apbūves noteikumu un teritorijas plānojuma grozīšanu. 

 
3.3. Robežas 
 

Ja rodas neskaidrības par grafiskajā daļā attēloto apbūves teritoriju vai to daļu robežām, tad 
jāievēro, ka apbūves teritoriju vai to daļu robežas ir lielceļu, ceļu un ielu sarkanās līnijas, 
zemesgabalu robežas vai citas dabiskās robežas. 
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3.1. tabula. Teritoriju izmantošanas veidi un to apzīmējumi 

 
Plānotā (atļautā) izmantoš ana 

 
Apzīmē jums Krāsa 

Ūdeņi  
Ū 

 
  
 

 
Mežsaimniecības teritorijas  
 

M 
 

 
Lauksaimniecības teritorijas  
 

L, L1 
 

Lm 

 

 
Lauku apbūves teritorijas  
 

LA, LA1 
 

Palīgsaimniecību teritorijas P 
 

 
Savrupmāju apbūves teritorija  
 

DzS 
 

 
Daudzdzīvokļu dzīvojamās teritorijas  
 

DzD 
 

 
Sabiedrisko iestāžu teritorijas  
 

S 
 

 
Darījuma iestāžu teritorijas  
 

D 
 

 
Jauktas dzīvojamās un darījumu 
teritorijas 
 

JDzD 

 

 
Ražošanas teritorijas  
 

R 
 

Rt 
 

Rk 

 

 
Jauktas ražošanas un darījumu 
teritorijas  
 

JRD 
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Tehniskās apbūves teritorijas  
 

T 
 
Tk 

 

 
Līnijbūvju apbūves teritorijas  
 

TL 
 

 
Rekreācijas teritorijas  
 

A 
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4. NODAĻA. NOTEIKUMI VISĀM TERITORIJĀM 

 
4.1. Pielietojums 
 
Šīs nodaļas noteikumi attiecas uz visām apbūves un izbūves teritorijām, izņemot gadījumus, kad 
apbūves noteikumos noteikts citādi. 
 
4.2. Visās teritorijās atļautās izmantošanas 
 

4.2.1.Jebkuru apbūves teritoriju atļauts izmantot ēku un citu būvju izvietošanai saskaņā ar 
attiecīgajā teritorijā atļautajām izmantošanām, kā arī: 

 
4.2.1.1. apstādījumu ierīkošanai; 
 
4.2.1.2. inženiertehniskās apgādes tīklu un būvju izvietošanai, ja to paredz attīstības plāns, 
detālplānojumi vai būvprojekts; 
 
4.3.1.3. automašīnu (līdz 3,5t) novietošanai, ja tas nenonāk pretrunā ar vides aizsardzības 
prasībām; 
 
4.3.1.4. palīgizmantošanai, ja tas nepieciešams pamatizmantošanas nodrošināšanai; 
 
4.3.1.5. tā jāizvieto tajā pašā zemesgabalā, kur galvenā izmantošana, ēka vai būve. 

 
4.3. Visās teritorijās aizliegtās izmantošanas 
 

4.3.1. Nevienā izbūves teritorijā netiek atļauta tāda zemes, ēku, būvju vai kādas to daļas 
izmantošana, kas rada būtisku piesārņojumu un neatbilst vides aizsardzības un sabiedrības 
veselības iestāžu vides kvalitātes prasībām. 
 
4.3.2. Nevienā apbūves teritorijā, nedrīkst: 

 
4.3.2.1. izvietot ēkas un būves aizsargjoslās, ja tas ir pretrunā ar “Aizsargjoslu likumu”; 
 
4.3.2.2. novietot, savākt un glabāt pamestus, nelietojamus motorizētus satiksmes līdzekļus, 
ja vien šī teritorija nav noteiktā kārtībā projektēta un ierīkota metāllūžņu savāktuvei vai 
iekļauta ēkā; 
 
4.3.2.3. vākt, uzkrāt vai glabāt atkritumus, krāmus, lupatas, metāllūžņus un būvgružus, ja 
vien šī teritorija nav plānota tādam nolūkam; 
 
4.3.2.4. pielietot šajos apbūves noteikumos atļautām izmantošanām (arī 
palīgizmantošanām) kuģu, kravas mašīnu, autobusu, vagonu korpusus vai to daļas; 
 
4.3.2.5. izmantot ceļojumu treilerus un vagoniņus kā dzīvojamās telpas (arī ēdamtelpas un 
guļamtelpas), izņemot gadījumus, ja zemesgabalam ir būvlaukuma statuss vai tas paredzēts 
detālplānojumā; 
 
4.3.2.6. veidot karjerus būvmateriālu un melnzemes iegūšanai, ja apbūves noteikumos nav 
noteikts citādi. 

 
4.4. Piekļūšanas noteikumi 
 

4.4.1. Nevienā izbūves teritorijā nedrīkst izmantot jebkādu būvi vai zemesgabalu, kā arī ierīkot 
kādu ēku vai būvi, ja zemesgabalam, uz kura atrodas vai arī nodomāts izvietot ēku vai būvi, nav 
nodrošināta piebraukšana, (t.i. zemesgabals nerobežojas ar lielceļu, ceļu, ielu, piebraucamo ceļu 
vai piekļūšanu nenodrošina servitūts). 
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4.4.2. Apbūves teritorijās ēkām un būvēm ir jāparedz piebrauktuves un caurbrauktuves 
(perimetrālās apbūves gadījumā) ugunsdzēsības un glābšanas tehnikai. To parametri jāpieņem 
atbilstoši attiecīgo ēku un citu būvju projektēšanas būvnormatīviem. 
 
4.4.3. Piebrauktuves apbūves teritorijas iekšienē un caurbrauktuves ēkās viena no otras ir 
jāizvieto ne tālāk par 300 m, bet perimetrālās apbūves gadījumā – ne tālāk par 180 m. 
 
4.4.4. Piebrauktuvju un caurbrauktuvju pieslēgumi pie maģistrālo ielu brauktuvēm pieļaujami ne 
tuvāk par 50 m no krustojuma. Dzīvojamo ēku grupām, iestādēm, tirdzniecības un apkalpes 
centriem piebrauktuves jāparedz ar divām kustības joslām un ietvi, bet savrup izvietotām ēkām – 
ar vienu kustības joslu un ietvi. 
 
4.4.5. Jebkuram dzīvoklim, (arī dzīvoklim kā palīgizmantošanai), tirdzniecības vai pakalpojumu 
objektam ir jānodrošina piekļūšana atsevišķi no citām palīgizmantošanām. 

 
4.5. Teritoriju izmantošanas veidu maiņa  
 

4.5.1. Lai mainītu atļauto teritorijas izmantošanas veidu uz kādu citu, ir nepieciešams 
likumdošanā noteiktajā kārtībā izstrādāt teritorijas plānojuma grozījumus. 
 
4.5.2. Mainot teritoriju izmantošanas veidu no neapbūvēta uz apbūvētu, jaunbūvējamo 
infrastruktūras objektu izbūvei (ceļiem, inženiertehniskiem tīkliem, būvēm u.c.) to izbūves 
teritorija jāparedz kā atsevišķs zemes gabals.  

 
4.6. Jaunu zemesgabala veidošana (dalīšana vai apvienošana) 
 

4.6.1. Jaunus zemesgabalus (sadalot, konsolidējot vai pārkārtojot to robežas), ievērojot attiecīgās 
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus, atļauts veidot: 

 
4.6.1.1. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izstrādājot teritorijas detālplānojumu, zemes 
ierīcības projektu izstrādājot kā papildinājumu detālplānojumam, ievērojot normatīvo aktu 
nosacījumus attiecībā uz zemes ierīcības projekta izstrādi; 
 
4.6.1.2. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izstrādājot zemes ierīcības projektu 
teritorijām, kurām normatīvie akti vai Aknīstes pilsētas ar lauku teritoriju domes lēmumi 
neparedz detālplānojumu izstrādi. 

 
4.6.2. Atļauts veidot tikai tādu jaunu zemesgabalu: 
 

4.6.2.1. kam ir nodrošināta tieša piekļūšana no ceļa vai ielas, kā arī ceļa vai ielas fronte nav 
mazāka par 25 m, izņemot rindu apbūvi; 

 
4.6.2.2. kas ir pieejams pa ne mazāk kā 3,5 m platu piebraucamo servitūta ceļu 
(piebrauktuvi), ja zemesgabals tieši nerobežojas ar ceļu, ielu vai laukumu. 
 
4.6.2.3. kura platība nav mazāka par attiecīgajā izbūves teritorijā noteikto minimālo platību 
(noteikums neattiecas uz inženierkomunikāciju tīklu un objektu būvniecību). 

 
4.6.3. Nav pieļaujama zemesgabala dalīšana: 

 
4.6.3.1. ja to neakceptē visi zemes vai ēku kopīpašnieki; 
 
4.6.3.2. ja sadalīšanas rezultātā zemesgabals būs mazāks par attiecīgajā teritorijā noteikto 
minimālo pieļaujamo; 
 
4.6.3.3. ja reāli nav iespējams sadalīt kopīpašumā esošās būves, atbilstoši būvnormatīvu 
prasībām; 
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4.6.3.4. ja zemesgabala esošais apbūves blīvums pārsniedz attiecīgajā teritorijā pieļaujamo; 

  
4.6.4. Apvienojot vai sadalot zemesgabalus, nedrīkst slēgt esošos pašvaldības ceļus, ielas, 
laukumus, piebrauktuves. 
  
4.6.5. Jebkurš zemes ierīcības projekts – zemes gabalu sadalīšana, apvienošana vai robežu 
pārkārtošana, ir saskaņojams Jēkabpils rajona būvvaldē. 

 
4.7. Prasības ēku un būvju rekonstrukcijai, restaurācijai un remontam 
 

4.7.1.Rekonstrukcija (pārbūve) 
 

4.7.1.1. Ēkas pārbūve ir pieļaujama, lai uzlabotu plānojuma kvalitāti, paaugstinātu 
labiekārtojuma tehnisko līmeni, veiktu konstruktīvos uzlabojumus, vai arī pielāgotu tās 
citai atļautai izmantošanai. 
 
4.7.1.2.Pārbūvējot vēsturiski nozīmīgas ēkas, nav atļauta to fasāžu arhitektūras 
vienkāršošana un redzamo arhitektonisko veidojumu (ailu aizpildījums, rustojums, portāli, 
vitrīnas, logu apmales, sandriki, lizēnas, pilastri, dzegas, jumta logi u.c.) daļēja vai pilnīga 
likvidēšana vai pārveidošana. Nav atļauts izmainīt vēsturisko ēku logu un iestikloto ieejas 
durvju vērtņu dalījumu.  

4.7.1.3. Jebkāda ēku rekonstrukcija, arī paplašināšana, nedrīkst pasliktināt esošo ēku 
izsauļojumu. Gatavojoties jebkādas ēkas rekonstrukcijai vai pārbūvei ir nepieciešama 
būvatļauja. 

 
4.7.2. Kultūras pieminekļu restaurācija veicama saskaņā ar būvvaldē apstiprinātu restaurācijas 
projektu, kas izstrādāts saskaņā ar Kultūras pieminekļu uzskaites, aizsardzības, izmantošanas un 
restaurācijas noteikumiem, citu ēku restaurācija veicama saskaņā ar būvvaldē apstiprinātu 
būvprojektu. 
 
4.7.3. Ja ēkas vai būves tehniskais stāvoklis ir pasliktinājies, tad īpašnieka vai lietotāja 
pienākums ir veikt ēkas vai būves kārtējo remontu. Veicot kārtējo remontu arhitektūras 
pieminekļos, nedrīkst pārveidot to plānojumu un būves vēsturisko apjomu, kā arī ārējo un iekšējo 
arhitektonisko apdari. 

 
4.7.4. Pirms kapitālā remonta uzsākšanas ir jāizstrādā projekts. Gatavojoties arhitektūras 
pieminekļa kapitālajam remontam, jāsaņem pilsētas (rajona) valsts kultūras pieminekļu 
aizsardzības inspektora noteikumi, kas ietver prasības maksimāli tuvināt esošo situāciju spēkā 
esošajām normām un standartiem. 

 
4.8. Pagalma noteikumi 
 

4.8.1. Nevienu pagalmu vai citu brīvās telpas daļu, kas nepieciešama ēkai vai būvei, nedrīkst 
uzskatīt par kādai citai ēkai vai būvei līdzīgi piederīgu pagalma vai brīvās telpas daļu. 
 
4.8.2. Nekādu daļu no jebkura nepieciešamā pagalma nedrīkst aizņemt kāda ēka, būve, vai tās 
daļa, izņemot: 

 
4.8.2.1. palīgēkas un būves, ja tās atļautas attiecīgajā teritorijā, 
 
4.8.2.2. arhitektoniskās detaļas, vai veidojumus, tai skaitā sliekšņus, skursteņus, karnīzes, 
dzegas, renes, pilastrus, jumta balstus, kas projicējas nepieciešamajā pagalmā ne vairāk par 
0,6 m, 
 
4.8.2.3. funkcionālas un dekoratīvas būves, ieskaitot saulessargus, strūklakas, piemiņas 
plāksnes un žogus, 
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4.8.2.4. atklātas ugunsdzēsības vai āra kāpnes, kas aprīkotas ar margām, un kas projicējas 
pagalmā ne vairāk par 1,5 m, 
 
4.8.2.5. saulessargus, erkerus, kas projicējas nepieciešamajā pagalmā ne vairāk par 1 m, 
 
4.8.2.6. balkonus, segtas un nesegtas terases, kas projicējas nepieciešamajā pagalmā ne 
vairāk par 2,5 m. 

 
4.8.3. Ja priekšpagalms veidojas gar piebraucamajiem ceļiem un vietējas nozīmes ielām, tad 
priekš pagalms nedrīkst būt mazāks par 3 m, izņemot esošos apbūves gadījumus.  
 
4.8.4. Ja priekšpagalms veidojas gar maģistrālajām ielām, valsts autoceļiem, tad priekšpagalms 
nedrīkst būt mazāks par 6 m, izņemot esošos apbūves gadījumus.  
 
4.8.5. Attālums no zemesgabalu pārējām robežām līdz ēkas vai un būves tuvākai sienai nedrīkst 
būt mazāks par 4 m. Šo attālumu drīkst samazināt tikai ar kaimiņu zemes gabala īpašnieka 
rakstisku piekrišanu, ko tas apliecina uz zemesgabala plānojuma lapas. Ja ēka tiek būvēta uz 
zemes gabala robežas, jāveido ugunsdrošs mūris. 
 
4.8.6. Daudzstāvu māju koplietošanas pagalmus drīkst apbūvēt tikai ar domes un ēkas 
apsaimniekotāju vai īpašnieku rakstisku piekrišanu. Koplietošanas pagalmos jāsaglabā un 
jāizveido bērnu rotaļu laukumi, pieaugušo atpūtas vietas, saimnieciskie laukumi atkritumu 
konteineru izvietošanai, kā arī īslaicīgas autostāvvietas iedzīvotājiem. 

 
4.9. Apbūvi raksturojošie rādītāji 
 

4.9.1. Katram zemes izmantošanas veidam apbūvi raksturojošie rādītāji ir doti 6. nodaļā 
“Atsevišķu teritoriju izmantošanas noteikumi”, atbilstoši konkrētās teritorijas izmantošanai. 
 
4.9.2. Apbūves rādītāji, kas apbūves noteikumos ir noteikti attiecīgās apbūves teritorijas 
zemesgabaliem, neattiecas uz tiem zemesgabaliem, kam atļautā izmantošana ir tikai automašīnu 
novietošana, tehniskās apkopes stacija vai tehniskās apbūves objekts. 

 
4.10. Apbūves atbilstība zemesgabala robežām 
 
Jebkurai ēkai, būvei un to daļām ir jāatrodas attiecīgā zemesgabala robežās. Nevienas ēkas vai citas 
būves neviena daļa ne uz viena zemesgabala nedrīkst projicēties ārpus zemesgabala robežas, 
izņemot: 
 

4.10.1. ja būve ir žogs starp zemesgabaliem; 
 
4.10.2. ja saņemta kaimiņu zemesgabala īpašnieka rakstiska piekrišana. 

 
4.11. Redzamības trīsstūri 
 
Lai nodrošinātu ceļu krustojumu un pieslēgumu pārredzamību, uz stūra zemesgabala ir jāievēro 
sekojoši nosacījumi: 

 
4.11.1. Nevienā izbūves teritorijā nedrīkst būvēt, pārbūvēt vai izvietot nekādu ēku vai būvi tajā 
zonā, ko veido apstāšanās redzamības attālumi uz abām pusēm no krustojuma vai pieslēguma 
ass uz galvenās ielas un redzamības attālums uz krustojošās ielas vai pieslēguma. Šos 
attālumus nosaka ceļu projektēšanas normatīvi.  
 
4.11.2. Redzamības trīsstūra robežās nedrīkst atrasties nekādas ēkas, būves, mobili objekti 
(kioski, furgoni, reklāmas stendi un citi vidi veidojoši elementi), koki un krūmi, kas augstāki 
par 0,5 m. 
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4.11.3. Ja esošā kapitālā apbūve neļauj izveidot nepieciešamos redzamības trīsstūrus, gājēju un 
transporta kustības drošību jānodrošina ar kustības regulēšanas vai speciālām tehniskām 
ierīcēm. 

 
4.12. Speciāli pasākumi cilvēkiem ar kustību traucējumiem 
 
Projektējot pašvaldības teritoriju izbūvi, izstrādājot detālplānojumus un būvprojektus, ir jāparedz 
speciāli pasākumi, lai nodrošinātu netraucētu un drošu pārvietošanos cilvēkiem ar kustību 
traucējumiem, nodrošinot brīvu pieeju un pārvietošanos gan sabiedriskos un apkalpes objektos, gan 
mājokļos. 
 
4.13. Attālumi starp ēkām un būvēm 
 

4.13.1. Attālumi starp dzīvojamām ēkām, dzīvojamām un sabiedriskām, kā arī ražošanas ēkām 
jāpieņem saskaņā ar izsauļojuma, apgaismojuma un ugunsdrošības normatīvu prasībām. 

4.13.2. Izsauļojuma prasības jāpieņem saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. 

4.13.3. Apgaismojuma prasības jāpieņem saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. 

4.13.4. Ugunsdrošības attālumi starp dzīvojamām, sabiedriskām un rūpniecības uzņēmumu 
palīgēkām jāparedz atbilstoši ugunsdrošības normu prasībām, bet starp rūpnīcu un 
lauksaimniecības nozīmes ražošanas ēkām – atbilstoši šo ēku projektēšanas normatīviem.  

4.13.5. Attālumi no bērnu pirmskolas iestādēm un vispārizglītojošām skolām: 
4.13.5.1. līdz ielu sarkanajām līnijām 25 m, 
4.13.5.2. līdz dzīvojamo ēku sienām pēc insolācijas un apgaismojuma prasībām. 
4.13.5.3 nosakot ugunsdrošības attālumus, jāievēro normatīvo aktu prasības. 

4.14. Attālumi no lopkopības fermām 
4.13.5.1. līdz 1. un 2. šķiras autoceļiem – 150m, 
4.13.5.2. līdz pašvaldības ceļiem – 50 m, 
4.13.5.3. līdz dzīvojamai apbūvei atkarībā no attiecīgās fermas sanitārajām aizsargjoslām, bet 
ne mazāk par – 300m. 

4.15. Attālumi no ceļiem  
 

4.15.1.Dzīvojamās ēkas un citas būves, ja vien tās nav sasaistītas ar ceļu apkalpes 
infrastruktūru, ne tuvāk no ceļa ass: 

4.15.1.1. līdz valsts 1. un 2. šķiras autoceļiem -150 m, 
4.15.1.2. līdz pašvaldības ceļiem -50 m, 

 
4.15.2. Jebkura jauna saimnieciska darbība valsts autoceļu aizsargjoslās jāsaskaņo VAS 
„Latvijas Valsts Ceļi”. 

 
4.16. Ēku un būvju augstums, stāvu skaits 

 
4.16.1. Ēkas un citas būves augstumu mēra ielas vai piebraucamā ceļa pusē no līmeņa pie ēkas 
vidus līdz tai ēkas daļai, kas aiztur gaismas iekļūšanu zem 45o leņķa (dzegai, jumta malai, 
jumta korei, kas stāvāka par 45o).  
 
4.16.2. Ja dažādās fasādēs ir atšķirīgs stāvu skaits, tad ēkas vai būves stāvu skaitu un augstumu 
aprēķina no augstākās fasādes puses.  
 
4.16.3. Apbūves noteikumos noteiktie ēku un citu būvju augstumi nav attiecināmi uz 
arhitektoniskām izbūvēm, virsgaismu, skursteni, torni, inženiertehnisku būvi, karoga mastu, 
radio vai televīziju uztverošu vai pārraidošu iekārtu, vējrādītāju, zibens novadītāju, baznīcas 
torni vai kupolu. 
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4.16.4. Jumta stāva izbūvi ieskaita ēkas stāvu skaitā, ja tās platība 2.5 m augstumā pārsniedz 
66% no ēkas pirmā stāva platības. 
 
4.16.5. Pagrabstāvu ieskaita ēkas stāvu skaitā, ja pagrabstāva griestu augstums virs zemes 
līmeņa pārsniedz 1,25 m un pagrabstāva augstums ir 2,5 m. 

 
4.17. Žogi un prettrokšņa sienas 
 

4.17.1. Zemesgabalus drīkst iežogot atbilstoši Apbūves noteikumiem: 
4.17.1.1. ielas pusē pa sarkano līniju, 
4.17.1.2. stūra zemesgabalos pa redzamības trīsstūriem, 
4.17.1.3. gar ūdenstilpnēm un ūdenstecēm pa tauvas joslām, 
4.17.1.4. pārējos gadījumos pa zemesgabala robežām. 

 
4.17.2. Žogiem ir jābūt ne augstākiem par 1,6 m un vismaz 50% caurredzamiem. Tiem jābūt 
stilistiski saskaņotiem ar ēku un blakus zemesgabalu žogu arhitektūru. 
 
4.17.3. Prettrokšņu sienu izbūves nepieciešamību un citas prasības nosaka detālplānojumā. 

 
4.18. Fasādes, jumti, notekcaurules 
 

4.18.1. Katra zemesgabala īpašniekam jāuztur kārtībā ēkas fasādes, ūdens notekcaurules, renes 
un jumts. 
 
4.18.2. Jumti un notekcaurules ir jāizbūvē tā, lai ūdens netecētu uz kaimiņu zemesgabaliem. 
Jānovērš iespēja ledus un sniega krišanai uz ietves. 
 
4.18.3. Katra daudzstāvu nama ielas pusē, cik tālu tas saskaras ar ietvi, ir jābūt ierīkotai lietus 
ūdens renei un notekcaurulei, vai citai lietus ūdens novadīšanas sistēmai. Notekcaurules un to 
gali jāierīko tā, lai netraucētu kustību pa ietvi, ūdens notekcaurules jāizbeidz ne augstāk par 15 
cm virs ietves. 
 
4.18.4. Ja kaut viens no jumta vai savietotā jumta elementiem (izņemot jumta segumu) būvēts 
no degošiem materiāliem, ugunsdrošajām sienām jābūt augstākām par jumta segumu vismaz 
par 60 cm, un vismaz par 30 cm, ja jumta vai savietotā jumta elementi (izņemot jumta segumu) 
būvēti no grūti degošiem materiāliem. Ugunsdrošās sienas var nebūt augstākas par jumta 
segumu, ja visi jumta vai savietotā jumta elementi (izņemot jumta segumu) būvēti no 
nedegošiem materiāliem.  
 
4.18.5. Satelītantenu novietošana uz jumtiem un balkoniem, virs erkeriem vai to 
piestiprināšana pie ēku fasādēm saskaņojama ar Aknīstes pilsētas domi.  
 
4.18.6. Nav atļauta patvaļīga lodžiju un balkonu pārbūvēšana. 

 
4.19. Skatlogi, reklāmas, mazās arhitektūras formas 
 

4.19.1. Nav atļauta patvaļīga jaunu skatlogu un durvju ierīkošana esošajās ēkās. 
 
4.19.2. Nav atļauts patvaļīgi būvēt vai novietot gatavus kioskus, nojumes un paviljonus. 
 
4.19.3. Stacionārus un sezonas rakstura tirdzniecības punktus (kioskus, nojumes, stendus, 
paviljonus un citus), neatkarīgi no to piederības, ir atļauts būvēt vai novietot tikai ar būvvaldes 
akceptu. Ja minētie objekti robežojas ar ielas sarkano līniju, ceļa zemes nodalījuma joslu, 
atrodas ielas sarkanajās līnijās vai ceļa zemes nodalījuma joslā, ir nepieciešams arī 
saskaņojums ar VAS „Latvijas valsts ceļi”. 

4.19.4. Teritorijās, kur paredzēta māju numerācija, zemesgabala īpašniekam ir jānodrošina, lai 
pie katras galvenās būves galvenās ieejas uz sienas būtu piestiprināta mājas numura zīme, kas 
izgatavota pēc domes noteiktās formas. To piestiprina pie būves fasādes 2,5 līdz 3,0 m 
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augstumā. Numura zīmei jābūt arī pie žoga pie ieejas vārtiņiem zemesgabalā, ja tā nav skaidri 
saskatāma no ielas. Zīmei ar mājas numuru jābūt arī pie citām ieejām ielas pusē. 

4.19.5. Teritorijās, kur nav māju numerācijas, zemesgabala īpašniekam jānodrošina, lai uz ceļa 
pie iebrauktuves zemesgabalā būtu uzstādīts mājas nosaukums, kas izgatavotas pēc domes 
noteiktās formas. 
 
4.19.6. Ielu, ēku un dzīvokļu numerācijas norādes plāksnītes jāizvieto saskaņā ar speciāliem 
Aknīstes pilsētas ar lauku teritoriju saistošajiem noteikumiem 

 
4.20. Apgaismes ķermeņi 
 

4.20.1. Ielu, laukumu apgaismošanai atļauts izmantot virs ielām iekārtas vai arī pie stabiem 
piestiprinātus apgaismes ķermeņus. Apgaismes ķermeņiem jābūt arhitektoniski saskanīgiem 
katra vienlaicīgi uztverama ielas posma garumā. 
 
4.20.2. Apgaismes ķermeņi pieslēdzami pazemes kabeļiem vai kabeļiem ēku sienās. 

 
4.21. Aizsargjoslas 
 
Visu veidu aizsargjoslas noteiktas teritorijas plānojumā, ievērojot Aizsargjoslu likumā noteiktās 
prasības. Aizsargjoslu robežas jāatzīmē zemes gabalu plānos un jāieraksta zemesgrāmatā 
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Vispārīgos aprobežojumus aizsargjoslās nosaka normatīvie 
akti. Grafiskajā daļā mēroga noteiktības dēļ attēlotas aizsargjoslas, kas lielākas par 10 metriem. 
 

4.21.1. Vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas 
 

4.21.1.1.Virszemes ūdensobjektu aizsargjoslas 
 

 

Ūdenstece/Ūdenstilpe Garums, 
km 

Aizsargjosla lauku 
teritorijā  Aizsargjosla pilsētā  

Dienvidsusējai 114 

300 m plata josla 
katrā krastā vai ne 

mazāk kā visas 
applūstošās teritorijas 

platumā līdz ūdens 
līmenim 

10 m plata josla katrā 
krastā  

Radžupe 21 50 m plata josla katrā 
krastā 

10 m plata josla katrā 
krastā 

Arālīte 15 50 m plata josla katrā 
krastā - 

Elsīte 15 50 m plata josla katrā 
krastā 

10 m plata josla katrā 
krastā 

Dobe 13 50 m plata josla katrā 
krastā - 

Goba 9 10 m plata josla katrā 
krastā - 

Vilkupe 7,5 10 m plata josla katrā 
krastā - 

Skārdupe 3,5 10 m plata josla katrā 
krastā - 

Jodupe  
(Nemuneļa kreisā krasta 3,4 10 m plata josla katrā 

krastā - 



AKNĪSTES PILSĒTAS AR LAUKU TERITORIJU TERITORIJAS PLĀNOJUMS 2006. - 2018. 
TERITORIJAS IZMANTOŠANAS UN APBŪVES NOTEIKUMI AR GROZĪJUMIEM  

SIA „Reģionālie projekti” 
25

pieteka) 
strauts Sēļupīte  
pie mežniecības 2,5 10 m plata josla katrā 

krastā - 

Saltupe 0,1 10 m plata josla katrā 
krastā - 

ezeriem, kas mazāki  
par 10 ha un visas mākslīgi 
veidotās ūdenskrātuves 

- 10 m plata josla katrā 
krastā 

10 m plata josla katrā 
krastā 

 
 

4.21.1.2. Aizsargjoslas (aizsardzības zonas) ap kultūras pieminekļiem  
 

N. 
p.k. 

Valsts 
aizs. 
Nr. 

Piemin. 
vērtības 
grupa 

Pieminekļa 
veids, 

kadastra 
numurs 

Pieminekļa nosaukums 
 

Aizsargjoslas 
platums (m) 

1. 882 valsts 
nozīmes 

arheoloģijas 
56050010574 

Susējas (Aknīstes) 
pilskalns  

Individuālā 
aizsardzības zona 

(saskaņā ar 
pielikumu) 

2. 880 vietējas 
nozīmes 

arheoloģijas 
56050010564 

Saltupes Svētavots - kulta 
vieta  

Individuālā 
aizsardzības zona 

(saskaņā ar 
pielikumu) 

3. 25 valsts 
nozīmes 

vēstures 
56250040211 

Tēlnieka J.Mikena dzimtās 
mājas 

Individuālā 
aizsardzības zona 

(saskaņā ar 
pielikumu) 

4. 878 vietējas arheoloģijas 
56250020034 Rācenāju senkapi 500 m 

5. 879 vietējas arheoloģijas 
56250010058 Kaparnieku senkapi 500 m 

6. 881 vietējas arheoloģijas 
56250020126 Stūraģeidānu senkapi 

Individuālā 
aizsardzības zona 

(saskaņā ar 
pielikumu) 

7. 883 vietējas arheoloģijas 
56250060025 

Ulasu Airīšu senkapi ar 
krustakmeni 500 m 

 
 

4.21.1.3. Aizsargjoslas ap ūdens ņemšanas vietām  
 
Ap ūdens ņemšanas vietām nosaka stingra režīma, bakterioloģisko un ķīmisko aizsargjoslu. 
Urbumiem, akām un avotiem, kurus saimniecībā vai dzeramā ūdens ieguvei izmanto savām 
vajadzībām individuālie ūdens lietotāji (fiziskas personas), aizsargjoslu nenosaka, ja ir veikta 
labiekārtošana un novērsta notekūdeņu infiltrācija un ūdens piesārņošana. 
 

 
Aizsargjoslu rādiusi (m) Urbuma Nr. 

Stingra režīma  Bakterioloģiskā  Ķīmiskā 
13017(Torņa iela) 10 - 180 
14292(pie vsk.) 10 - 90 
13016 (pie bij. SCO) 30 30 245 
21257 (Torņa iela) 10 - 416 
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4.21.1.4. Aizsargjoslas ap purviem 

 
Lielajam Aknīstes purvam (neizstrādātā purva daļa) noteikta 50 m josla meža augšanas apstākļu 
tipos uz sausām, nosusinātām, slapjām minerālaugsnēm un nosusinātām kūdras augsnēm un 100 m 
josla meža augšanas apstākļu tipos uz slapjām kūdras augsnēm.. Pārējiem purviem pašvaldības 
teritorijā noteikta 20 m plata aizsargjosla. Teritorijas plānojumā aizsargjoslas ap purviem grafiski 
nav attēlotas, tās attēlojamas un precizējamas detālplānojumos, zemes ierīcības projektos un 
būvprojektos. 
 

4.21.1.5. Meža aizsargjoslas ap pilsētām  
 
Aknīstes pilsētai mežu aizsargjosla noteikta VAS „Latvijas valsts meži” Dienvidlatgales 
mežsaimniecības valdījumā esošajā meža zemē – 57. un 58. kvartāli. 
 

4.21.2. Ekspluatācijas aizsargjoslas 
 

4.21.2.1. Aizsargjoslas gar ielām, autoceļiem 
 
 

4.21.2.1.1.Valsts autoceļu aizsargjoslas 
 

Autoceļa 
indekss Nosaukums 

Autoceļa zemes 
nodalījuma josla, 

m 

Aizsargjosla no 
ceļa ass līnijas uz 

katru pusi, m 

P73 Vecumnieki – Nereta - 
Subate 22 60 

P74 Siliņi - Aknīste 22 60 

V771 Aknīste – Ragi – Apserde – 
Mežlauki 19 30 

V774 Aknīste – Lietuvas robeža 19 30 
V779 Dzeņi – Radžupe 19 30 
V810 Slate – Dominieki - Auziņas 19 30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.21.2.1.2. Pašvaldības ceļiem noteikta aizsargjosla 30 m uz katru pusi no ceļa ass. 
Pašvaldību autoceļu sarakstu skatīt I. sējuma „Paskaidrojuma raksts” II Pielikumā. 
Ielu šķērsprofilus skatīt I pielikumā. 
 
4.21.2.1.3. Pilsētā gar ielām ekspluatācijas aizsargjoslas noteiktas kā ielu sarkanās līnijas  

 
Nr. 
p.k. Ielas nosaukums Ielas kategorija Sarkano līniju 

platums (m) 
1. Augšzemes iela Maģistrālā 25 
2. Dzirnavu iela Maģistrālā 25 

3. Parka iela 
Maģistrālā  

(no krustojuma ar 
Zaļo, Avotu ielu) 

25 

4. Skolas iela Maģistrālā 25 
5. Zaļā iela Maģistrālā 25 
    

1. Amatnieku iela Vietējas nozīmes 12 
2. Annas iela Vietējas nozīmes 12 
4. Avotu iela Vietējas nozīmes 12 
5. Dambja iela Vietējas nozīmes 12 
6. Dārza iela Vietējas nozīmes 12 

26
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Nr. 
p.k. Ielas nosaukums Ielas kategorija Sarkano līniju 

platums (m) 
7. Dzelzceļa Vietējas nozīmes 12 
9. Elsītes iela Vietējas nozīmes 12 

10. Fizkultūras iela Vietējas nozīmes 12 
11. Girenieku iela Vietējas nozīmes 12 
12. Gobu iela Vietējas nozīmes 12 
13. Īsā iela Vietējas nozīmes 12 
14. Jaunatnes iela Vietējas nozīmes 12 
15. Jaunā iela Vietējas nozīmes 12 
16. Jauniešu iela Vietējas nozīmes 12 
17. Kalna iela Vietējas nozīmes 12 
18. Kapu iela Vietējas nozīmes 12 
19. Kraujas iela Vietējas nozīmes 12 
20. Krasta iela Vietējas nozīmes 12 
21. Lapu Vietējas nozīmes 12 
22. Lauku iela Vietējas nozīmes 12 
23. Liepu iela Vietējas nozīmes 12 
24. Līvānu iela Vietējas nozīmes 12 
25. Melioratoru iela Vietējas nozīmes 12 
26. Miera iela Vietējas nozīmes 12 
28. Pasta iela Vietējas nozīmes 12 
29. Radžupes iela Vietējas nozīmes 12 
30. Saltupes iela Vietējas nozīmes 12 
32. Skanstes iela Vietējas nozīmes 12 
33. Smilšu iela Vietējas nozīmes 12 
34. Susējas iela Vietējas nozīmes 12 
35. Strādnieku iela Vietējas nozīmes 12 
36. Tirgus iela Vietējas nozīmes 12 
37. Torņa iela Vietējas nozīmes 12 
38. Ulasu iela Vietējas nozīmes 12 
39. Upes iela Vietējas nozīmes 12 

 
 

4.21.2.2. Aizsargjoslas gar elektronisko sakaru tīkliem 
 

4.21.2.2.1. gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līnijām un kabeļu 
kanalizāciju — zemes gabals un gaisa telpa, ko norobežo nosacītas vertikālas 
virsmas elektronisko sakaru tīkla līnijas katrā pusē 1 m attālumā no 
elektronisko sakaru tīkla līnijas ass vai kabeļu kanalizācijas caurules ārējās 
malas;  
 
4.21.2.2.2. gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līnijām vai kabeļu 
kanalizāciju, ja tā atrodas ceļa zemes nodalījuma joslā un tuvāk par 1 m no 
ceļa zemes nodalījuma joslas malas, — šajā elektronisko sakaru tīkla līnijas 
vai kabeļu kanalizācijas pusē aizsargjoslu nosaka līdz ceļa zemes nodalījuma 
joslas robežai;  
 
4.21.2.2.3. gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līnijām vai kabeļu 
kanalizāciju, ja tā atrodas ceļa, ielas vai piebrauktuves (arī 
inženierkomunikāciju koridoru) sarkano līniju robežās un tuvāk par 1 m no 
sarkanās līnijas, — šajā elektronisko sakaru tīkla līnijas vai kabeļu 
kanalizācijas pusē aizsargjoslu nosaka līdz ceļa, ielas vai piebrauktuves (arī 
inženierkomunikāciju koridoru) sarkanajai līnijai;  
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4.21.2.2.4.gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līnijām vai kabeļu 
kanalizāciju, ja tā atrodas tuvāk par 1 m no ēkas vai būves, — šajā 
elektronisko sakaru tīkla līnijas vai kabeļu kanalizācijas pusē aizsargjoslu 
nosaka līdz ēkas vai būves pamatiem; 
 
4.21.2.2.5.gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līnijām vai kabeļu 
kanalizāciju, ja tā atrodas ceļa, ielas vai piebrauktuves (arī 
inženierkomunikāciju koridoru) sarkanās līnijas robežās un tuvāk par 1 m gan 
no sarkanās līnijas, gan no ēkas vai būves pamatiem, — šajā elektronisko 
sakaru tīkla līnijas vai kabeļu kanalizācijas pusē aizsargjoslu nosaka līdz 
sarkanajai līnijai vai ēkas vai būves pamatiem (atkarībā no tā, kas atrodas 
tuvāk);  
 
4.21.2.2.6.gar 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 100 metru attālumā no kabeļa (katrā tā pusē) upēs, 
ezeros, ūdenskrātuvēs un kanālos;  
 
4.21.2.2.7.ap ārējiem virszemes un pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju 
neapkalpojamiem pastiprināšanas un reģenerācijas punktiem, ārējiem kabeļu 
sadales skapjiem un kastēm ar ieraktu pamatni vai skapjiem un kastēm, kas 
uzstādītas uz atsevišķas pamatnes, kabeļu kanalizācijas akām un optisko 
kabeļu uzmavām gruntī — zemes gabals un gaisa telpa, ko norobežo nosacīta 
vertikāla virsma 1 m attālumā no pastiprināšanas punkta, kabeļu sadales 
skapja vai kastes, kabeļu kanalizācijas akas un optisko kabeļu uzmavas ārējās 
malas;  
 
4.21.2.2.8.ap elektronisko sakaru iekārtu ārējiem skapjiem un konteineriem — 
zemes gabals un gaisa telpa, ko norobežo nosacīta vertikāla virsma 1 m 
attālumā no elektronisko sakaru iekārtu skapja vai konteinera nožogojuma 
(norobežojuma) vai tālāk izvirzīto daļu projekcijas uz zemes vai citas virsmas; 
 
4.21.2.2.9.gar elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līnijām — zemes gabals un 
gaisa telpa, ko norobežo nosacītas vertikālas virsmas elektronisko sakaru tīkla 
līnijas katrā pusē 2,5 m attālumā no elektronisko sakaru tīkla līnijas ass;  
 
4.21.2.2.10.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 metru attālumā no to vistālāk izvirzīto daļu projekcijas uz zemes vai citas 
virsmas, ja tornis vai masts nav nožogots;  
 
4.21.2.2.11.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. 
 
4.21.2.2.12. Teritorijas plānojuma grafiskajā daļā attēlotas ekspluatācijas 
aizsargjoslas gar maģistrālajiem sakaru kabeļiem. Aizsargjoslas gar citām 
sakaru līnijām, antenu mastiem un mobilo sakaru torņiem mēroga noteiktības 
dēļ nav grafiski attēlotas. Aizsargjoslas gar visa veida sakaru līnijām un 
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objektiem jāattēlo un jāprecizē detālplānojumos, zemes ierīcības projektos un 
būvprojektos. 

 
4.21.2.3. Aizsargjoslas ap valsts meteoroloģisko un hidroloģisko novērojumu 
stacijām un posteņiem un ap citiem stacionāriem valsts nozīmes monitoringa 
punktiem un posteņiem. 
 
Aizsargjoslas platums ap pazemes ūdeņu valsts monitoringa posteni ir noteikts 10 m no 
posteņa robežas vai konstrukcijas ārējās malas. Aizsargjoslas ap pazemes ūdeņu valsts 
monitoringa posteni mēroga noteiktības dēļ nav grafiski attēlotas, tās jāattēlo un 
jāprecizē detālplānojumos, zemes ierīcības projektos un būvprojektos. 

 
4.21.2.4. Aizsargjoslas gar elektriskajiem tīkliem. 

 
4.21.2.4.1.gar elektrisko tīklu gaisvadu līnijām Aknīstes pilsētā— zemes 
gabals un gaisa telpa, ko norobežo nosacītas vertikālas virsmas abpus līnijai:  
 

4.21.2.4.1.1.gaisvadu līnijām ar nominālo spriegumu līdz 20 
kilovoltiem— 2,5 m attālumā no līnijas ass,  
 
4.21.2.4.1.2.gaisvadu līnijām ar nominālo spriegumu 110 
kilovoltu— 7 m attālumā no malējiem vadiem uz ārpusi no līnijas,  

 
4.21.2.4.2. gar elektrisko tīklu gaisvadu līnijām pilsētas lauku teritorijā — 
zemes gabals un gaisa telpa, ko norobežo nosacītas vertikālas virsmas abpus 
līnijai:  
 
4.21.2.4.3.gaisvadu līnijām ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem — 6,5 
m attālumā no līnijas ass,  
 
4.21.2.4.4.gaisvadu līnijām ar nominālo spriegumu 110 kilovoltu — 30 m 
attālumā no malējiem vadiem uz ārpusi no līnijas,  
 
4.21.2.4.5.gar elektrisko tīklu kabeļu līnijām — zemes gabals un gaisa telpa, 
ko norobežo nosacītas vertikālas virsmas kabeļu līnijas katrā pusē 1m 
attālumā no kabeļu līnijas ass. Ja kabelis atrodas tuvāk par 1metru no ēkas vai 
būves, tad šajā kabeļa pusē aizsargjoslu nosaka tikai līdz ēkas vai būves 
pamatiem;  
 
4.21.2.4.6. 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.  
 
4.21.2.4.7. Teritorijas plānojuma grafiskajā daļā ekspluatācijas aizsargjoslas 
gar elektrisko tīklu gaisvadu līnijām, elektrisko tīklu kabeļu līnijām, elektrisko 
tīklu sadales iekārtām, fīderu punktiem un transformatoru apakšstacijām 
mēroga noteiktības dēļ nav grafiski attēlotas, tās jāattēlo un jāprecizē 
detālplānojumos, zemes ierīcības projektos un būvprojektos. 

 
4.21.2.5. Aizsargjoslas ap meliorācijas būvēm un ierīcēm 

 
4.21.2.5.1. ap ūdensnotekām - abās pusēs 10 m attālumā no ūdensnotekas 
krotes; 
4.21.2.5.2. ap valsts un koplietošanas liela diametra (30cm vai lielāks) 
kolektoriem– 8 m uz katru pusi no kolektora ass līnijas. 
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4.21.2.5.3. teritorijas plānojuma grafiskajā daļā aizsargjoslas ap meliorācijas 
būvēm un ierīcēm mēroga noteiktības dēļ nav grafiski attēlotas, tās jāattēlo un 
jāprecizē detālplānojumos, zemes ierīcības projektos un būvprojektos. 

 
4.21.2.6. Siltumtīklu aizsargjoslas 

 
4.21.2.6.1. 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;  
 
4.21.2.6.2. 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 metra 
attālumā katrā pusē no siltumvadu, iekārtu un būvju nožogojuma vai to 
vistālāk izvirzīto daļu projekcijas uz zemes vai citas virsmas.  
 
4.21.2.6.3. teritorijas plānojuma grafiskajā daļā siltumtīklu aizsargjoslas 
mēroga noteiktības dēļ nav grafiski attēlotas, tās jāattēlo un jāprecizē 
detālplānojumos, zemes ierīcības projektos un būvprojektos. 

 
4.21.2.7. Aizsargjoslas gar ūdensvadu un kanalizācijas tīkliem  

 
4.21.2.7.1. gar ūdensvadiem un kanalizācijas spiedvadiem, ja tie atrodas līdz 2 
m dziļumam, — 3 m katrā pusē no cauruļvada ārējās malas; 
 
4.21.2.7.2. gar ūdensvadiem un kanalizācijas spiedvadiem, ja tie atrodas 
dziļāk par 2 m - 5 m katrā pusē no cauruļvada ārējās malas;  
 
4.21.2.7.2. gar pašteces kanalizācijas vadiem - 3 m katrā pusē no cauruļvada 
ārējās malas.  
 
4.21.2.7.3. teritorijas plānojuma grafiskajā daļā ūdensvadu un kanalizācijas 
vadu aizsargjoslas mēroga noteiktības dēļ nav grafiski attēlotas, tās jāattēlo un 
jāprecizē detālplānojumos, zemes ierīcības projektos un būvprojektos. 

 
4.21.2.8.Aizsargjoslas ap ģeodēziskajiem punktiem  

 
4.21.2.8.1. 5 m rādiusā no ģeodēziskā punkta centra 
4.21.2.8.2. teritorijas plānojuma grafiskajā daļā aizsargjoslas ap 
ģeodēziskajiem punktiem mēroga noteiktības dēļ nav grafiski attēlotas, tās 
jāattēlo un jāprecizē detālplānojumos, zemes ierīcības projektos un 
būvprojektos. 

 

4.21.3. Sanitārās aizsargjoslas 
 

4.21.3.1. Aizsargjoslas ap kapsētām 
 

Aknīstes pilsētas kapiem, Jaunajiem Vilkupes kapiem un Tunķeļu kapiem noteikta 300 
m sanitārā aizsargjosla no kapsētas teritorijas žoga vai apstādījumu robežas ārējās 
malas. 
 
4.21.3.2. Aizsargjoslas ap atkritumu izgāztuvēm un ūdens attīrīšanas iekārtām 

 
4.21.3.2.1. ap atkritumu izgāztuvi „Pavulāni” noteikta 100 m aizsargjosla. 
 
4.21.3.2.2. ap Aknīstes pilsētas bioloģiskajām notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm 
BIO 200 noteikta 200 m aizsargjosla. 
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4.22. Tauvas josla 
 

4.22.1. Dabiskās tauvas joslas platums ir: 
 

4.22.1.1. gar privāto ūdeņu krastiem - 4 m; 
 
4.22.1.2. gar pārējo ūdeņu krastiem - 10 m. 
 
4.22.1.3. teritorijas plānojuma grafiskajā daļā tauvas joslas mēroga noteiktības dēļ nav 
grafiski attēlotas, tās jāattēlo un jāprecizē detālplānojumos, zemes ierīcības projektos 
un būvprojektos. 

 
4.22.2. Mākslīgi noteiktas tauvas joslas platums tiek noteikts attiecīgās būves plānā.  

 
4.23. Aizsardzība pret trokšņiem, smakām 

 
4.23.1. Pieļaujamo trokšņa līmeni dzīvojamām mājām un sabiedriskiem objektiem un to 
teritorijām nosaka normatīvo aktu prasības. 
 
4.23.2. Lai ierobežotu smaku izplatīšanos, kas rodas dažādu tehnoloģisku procesu vai ar 
ražošanu saistītu darbību rezultātā jāievēro normatīvo aktu prasības. Objekti, kam 
nepieciešama A kategorijas piesārņojošās darbības atļauja, izmanto labākās pieejamās 
tehnoloģijas. 

 
4.24. Inženiertehniskās apgādes nodrošinājums 
 

4.24.1. Visās apbūves teritorijās jānodrošina atļauto apbūves objektu inženiertehniskā apgāde 
saskaņā ar tehniskajiem noteikumiem, kas izriet no attīstības plāna, detālplānojuma vai 
inženiertehnisko komunikāciju attīstības shēmām. 
 
4.24.2. Inženiertehniskās komunikācijas jāizvieto galvenokārt ielu šķērsprofilu robežās un joslā 
starp sarkano līniju un būvlaidi (apbūves līniju). 
 
4.24.3.Pēc inženierkomunikāciju pārbūves, ekspluatācijā nelietojamās inženierkomunikāciju 
sistēmas daļas nojauc. 
 
4.24.4. Aknīstē savrupmāju zemesgabali ar platību līdz 1200 m2 jānodrošina ar centralizētas 
ūdensvada vai centralizētas kanalizācijas inženierkomunikācijām. 

 
4.25. Inženiertehniskās komunikācijas un objekti 

4.25.1. Ūdensapgāde. 
4.25.1.1. Esošajās apbūves teritorijās, vietās, kur nav centralizēta ūdensapgāde, 
pieļaujama lokālu ūdens ieguves vietu ierīkošana. Šīs būves būvē saskaņā ar vides 
aizsardzības un vides veselības normatīviem. 

4.25.1.2. Ūdens resursi izmantojami normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

4.25.1.3. Visa veida ūdens ņemšanas vietu apkārtnei ir jābūt labiekārtotai un novērstām 
notekūdeņu infiltrācijas un piesārņošanas iespējām. 

4.25.1.4. Izbūvējot grodu akas, to minimālo augstumu virs zemes paredz 0,8 m. 

4.25.1.5. Grodu akas maksimāli attālina no iespējamiem ūdens piesārņojuma avotiem 
(izsmeļamajām kanalizācijas bedrēm, kūtsmēslu novietnēm un komposta kaudzēm.)  

4.25.1.6. Par artēzisko urbumu ierīkošanu, apsaimniekošanu un likvidāciju atbild 
urbuma īpašnieks. Urbumus, kuru turpmākā izmantošana dažādu iemeslu dēļ nav 
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iespējama, nepieciešams likvidēt, nodrošinot pazemes ūdens resursu aizsardzību. 
Urbumu likvidācija veicama normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.  

4.25.2. Kanalizācija 
 

4.25.2.1. Esošajās apbūves teritorijās, vietās, kur nav izbūvēti maģistrālie kanalizācijas 
tīkli, pieļaujama hermētisko izsmeļamo bedru vai lokālu bioloģisko attīrīšanas iekārtu 
izbūve. Šīs būves izbūvē saskaņā ar vides aizsardzības un vides veselības normatīviem, 
to būvniecību saskaņo attiecīgajās valsts un pašvaldības institūcijās. 
 
4.25.2.2. Izsmeļamo kanalizācijas bedru sienām ir jābūt no ūdensnecaurlaidīgiem 
materiāliem, gāzu un izgarojumu novadīšanai ierīkojams vēdkanāls. 
 
4.25.2.3.Vircas bedrēm un mēslu krautuvēm jābūt betonētām, ūdensnecaurlaidīgām. 
 
4.25.2.4.Mēslu krātuves, vircas bedres un komposta kaudzes Aknīstes pilsētas lauku 
teritorijā izvieto iekšpagalmā vai aizmugures pagalmā, iespēju robežās mazinot to 
redzamību no galvenajiem ceļiem. 
 
4.25.2.5.Attālums no dzīvojamām un sabiedriska rakstura ēkām līdz notekūdeņu 
pazemes filtrācijas laukiem ar caurlaidi 15 m3 diennaktī nedrīkst būt mazāks par 15m, 
ja notekūdeņu filtrācijas lauki ir atļauti. 
 
4.25.2.6.Notekūdeņu filtrācijas laukus drīkst ierīkot ja dziļums no filtrācijas drenām 
līdz gruntsūdens līmenim ir vismaz 1m. 
 
4.25.2.7.Pie mazākas dziļuma starpības par 1 metru starp filtrācijas drenām un 
gruntsūdens līmeni, virs zemes jāierīko vajadzīgajā augstumā uzbērti smilts – grunts 
filtri. Uzbēruma malas attālums līdz dzīvojamām un sabiedriska rakstura ēkām nedrīkst 
būt mazāks par 25 m, ja notekūdeņu filtrācijas lauki ir atļauti. 

4.25.3. Elektroapgāde, sakari, radiotranslācija un televīzija 
 

4.25.3.1.Apdzīvotā teritorijā izvietojamās apakšstacijas ar 16 MVA un lielākas jaudas 
transformatoriem un gaisvadu – kabeļu līniju pārejas punkti ir jāparedz slēgtā tipa. 
 
4.25.3.2.Izvietojot atsevišķus 6 – 20 KV sprieguma sadales punktus un apakšstacijas ne 
vairāk kā diviem 1000 KVA un lielākas jaudas transformatoriem un, izpildot prasības 
aizsardzībai pret troksni, attālums no tiem līdz dzīvojamo un sabiedrisko ēku logiem 
jāpieņem ne mazāks par 10 m, bet ārstnieciskās profilakses iestāžu teritorijās pēc 
nozaru normatīviem.  
 
4.25.3.3.Sakaru, radiotranslācijas un televīzijas, ugunsdrošības un apsardzes 
signalizācijas, inženieriekārtu dispečeru sistēmas uzņēmumu, ēku un būvju izvietojums 
jāparedz atbilstoši attiecīgo projektēšanas normatīvu prasībām.  

4.25.4. Siltumapgāde un gāzes apgāde 
 

4.25.4.1.Siltumapgādes un gāzes apgādes komunikāciju un objektu izvietojums 
jāparedz atbilstoši attiecīgo projektēšanas normatīvu prasībām. 
 
4.25.4.2.Aknīstes pilsētas ar lauku teritoriju teritorijas apdzīvotas vietās, veicot 
autoceļu un ielu rekonstrukciju, projektējot jaunu autoceļus un ielas, kā arī esošo 
autoceļu nodalījuma joslā (aizsargjoslā) un ielu sarkanajās līnijās jārezervē iespēja 
augstā un vidējā spiediena sadales gāzesvadu novietnei, atbilstoši normatīvo aktu 
prasībām. 
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4.25.5. Attālumi no inženierkomunikācijām līdz ēkām un būvēm 
 

Ārējo inženierkomunikāciju izvietojums pilsētā lauku teritorijā jāparedz saskaņā ar normatīvo 
aktu prasībām. 

 
4.26. Ēkas un būves mājlopiem 
 

4.26.1. Mājlopiem paredzētās saimniecības ēkas un citas būves drīkst izvietot tikai teritorijās, 
kur mājlopu turēšana atļauta, ievērojot veterinārās prasības. 
 
4.26.2. Blīvi apdzīvotās vietās mājlopiem paredzētu saimniecības ēku nedrīkst: 

 
4.26.2.1. ierīkot priekšpagalmā un ārējā sānu pagalmā; 
 
4.26.2.2. ierīkot tuvāk par 50 m no apbūves teritorijas, kur mājlopu turēšana aizliegta; 
 
4.26.2.3. ierīkot tuvāk par 15 m no kaimiņu dzīvojamo telpu logiem, apbūves 
teritorijās, kur mājlopu turēšana atļauta. 

 
4.26.3. Vircas bedrēm jābūt betonētām, tās jānosedz. 

 
4.26.4.Kūtsmēslu krātuvēm jābūt ar betonētiem pamatiem ar 0,8 – 1,0 m augstām malām, 
apkārt jābūt nobetonētam grāvītim uz vircas bedres pusi. Kūtsmēslu krātuvēm jābūt valdošo 
vēju virzienā no fermas, kūts un dzīvojamām ēkām un zemākā reljefa vietā. Nokrišņu ūdens un 
vircas uztveršanai apkārt krātuvei jāizveido 0,3 – 0,4 m plats un 0,3 m dziļš grāvītis. Mēslu 
krātuves abos galos jāizveido cieta seguma iebrauktuves. Virs kūtsmēslu krātuvēm jāierīko 
nojumes. 

 
4.27. Saimniecības ēkas vai būves 
 

4.27.1.Saimniecības ēku vai būvi, nedrīkst ierīkot priekšpagalmā, vai stūra zemesgabala 
gadījumā, ārējā sānpagalmā, kā arī uzskatīt par saimniecības ēku vai būvi, ja tā piebūvēta 
dzīvojamajai mājai vai iebūvēta tajā. 
 
4.27.1.Saimniecības ēku nedrīkst ierīkot tuvāk kā 2.0 m no zemesgabala sānu vai aizmugures 
robežas. Šo minimālo attālumu var samazināt vai būvēt uz robežas, ar noteikumu ka 
minimālais attālums no dzīvojamo telpu logiem līdz saimniecības ēkām blakus zemesgabalos 
nedrīkst būt mazāks par 6 m, ja saņemta kaimiņu zemesgabala īpašnieka rakstiska piekrišana, 
ko viņš apliecina ar parakstu uz zemesgabala plānojuma lapas.  

 
4.28. Atklāta āra (ārpustelpu) uzglabāšana 
 

4.28.1.Atklāta āra (ārpustelpu) uzglabāšana kā palīgizmantošana nav atļauta: 
 

4.28.1.1. priekšpagalmā vai, stūra zemesgabala gadījumā, ārējā sānpagalmā; 
 
4.28.1.2. tuvāk par 3 m no zemesgabala robežas; 
 
4.28.1.3. nevienā autostāvvietā. 

 
4.28.2.Lauksaimniecības tehnikas un transportlīdzekļu virs 3,5 t uzglabāšana atļauta tikai 
lauksaimniecības, tehniskās apbūves un ražošanas teritorijās. 

 
4.29. Pazemes telpa 
 
Vietās, kur vietējo apstākļu un ekonomisko apsvērumu dēļ ir lietderīgi izmantot pazemes telpu 
(pazemi), var paredzēt tās kompleksu izmantošanu, izvietojot pazemes būves. 
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4.30. Apstādījumi, meži un atsevišķi koki un augi 

4.30.1. Apstādījumi 
 

4.30.1.1. Aknīstes pilsētā ar lauku teritoriju apstādījumu apsaimniekošanu (ierīkošanu, 
kopšanu un uzraudzību) veic pašvaldības vai privāti uzņēmumi atbilstoši saviem 
statūtiem, pamatojoties uz līgumu ar pašvaldību.  
 
4.30.1.2. Par apstādījumu platībām, kuras nav nodotas apstādījumu uzņēmumiem 
apsaimniekošanā, noslēdzot ar tiem atbilstošus līgumus par apstādījumu kopšanu, 
uzraudzību un apsaimniekošanu savās platībās, ir atbildīgi: 

 
4.30.1.2.1. namu pārvaldnieks vai namu īpašnieks – par pagalmu, iekškvartālu 
teritorijām; 

 
4.30.1.2.2. uzņēmuma, iestādes un organizācijas vadītājs – par apstādījumiem 
slēgtajās teritorijās un platībās ārpus tām, par apstādījumiem gar ielu un 
piestiprinātiem pievedceļiem; 
 
4.30.1.2.3. zemes īpašnieks vai lietotājs – par apstādījumiem viņu zemes 
īpašumā, vai lietojumā; 
 
4.30.1.2.4. būvētājs – par apstādījumiem teritorijā, kur rit būvdarbi. 

4.30.2. Meži 
 

4.30.2.1. Meži Aknīstes pilsētā ar lauku teritoriju uz valsts, pašvaldības un 
privātīpašumā esošās zemes ir saimnieciskie meži, kultūras pieminekļu ainavu 
aizsardzības zonā mežu apsaimniekošanas ierobežojumus nosaka citi normatīvie akti. 
 
4.30.2.2. Mežu zemju transformāciju jebkurā gadījumā var veikt tikai normatīvajos 
aktos noteiktajā kārtībā. 
 
4.30.2.3. Privāto, juridisko personu, pašvaldības un valsts mežu izmantošanu un 
apsaimniekošanu nosaka citi normatīvie akti un meža apsaimniekošanas plāns. 
 
4.30.2.4. Meža zemesgabali nav nožogojami. Meža īpašniekiem vai lietotājiem 
jānodrošina brīva Valsts meža dienesta darbinieku piekļūšana tiem. 

4.30.3. Koku un to sakņu sistēmas aizsardzība 
 

4.30.3.1. Izbūvējot inženiertīklus un veicot būvdarbus koku tiešā tuvumā, jāievēro koku 
un to sakņu sistēmas aizsardzības noteikumi. 
 
4.30.3.2. Apdzīvotās vietās saglabājama kokiem raksturīgā zemsedze lapotnes rādiusa 
attālumā no koka stumbra. 

4.30.4. Aizsargājamie koki 
 

4.30.4.1. Par aizsargājamiem kokiem uzskatāmi dižkoki, kā arī savdabīgie un introducētie koki 
ar ainavisku, ekoloģisku, kultūrvēsturisku nozīmi.  
 
4.30.4.2. Lai nodrošinātu aizsargājamo koku saglabāšanu un to augšanas apstākļus, ap 
aizsargājamiem kokiem 10 m rādiusā (mērot no aizsargājamā koka vainaga projekcijas ārējās 
malas) aizliegta jebkura saimnieciskā darbība 
 
 
 
 



AKNĪSTES PILSĒTAS AR LAUKU TERITORIJU TERITORIJAS PLĀNOJUMS 2006. - 2018. 
TERITORIJAS IZMANTOŠANAS UN APBŪVES NOTEIKUMI AR GROZĪJUMIEM  

SIA „Reģionālie projekti” 
35

 

4.30.5. Attālums no ēkām, būvēm, inženiertīkliem līdz kokiem un krūmiem 
 

4.30.5.1. Attālums no ēkām, būvēm, inženiertīkliem un labiekārtojuma elementiem līdz 
kokiem un krūmiem ir jāpieņem saskaņā ar tabulu. 

 
ĒKAS,BŪVES,INŽENIERTĪKLI, ATTĀLUMS METROS  

LABIEKĀRTOJUMA ELEMENTI koka stumbram krūmam 
Ēkas un būves ārsiena 5,0 1,5 
Ietves un gājēju celiņa mala 0,7 3,0 
Ielas brauktuves, ceļa nostiprinātās apmales 
mala, vai grāvja augšmala 

2,0 1,0 

Tilta, estakādes, apgaismojuma balsts vai stabs 4,0 - 
Nogāzes, terases pamata pēda 1,0 0,5 
Atbalsta pamata pēda vai iekšējā mala 3,0 1,0 
Pazemes inženierkomunikācijas : 
- gāzes vads , kanalizācija, 
- siltumtrase (no ārējā trases gabarīta ) 
- ūdensvads, drenāža, 
- strāvas un sakaru kabelis 

 
1,5 
2,0 
2,0 
2,0 

 
- 

1,0 
- 

0,7 
 

4.30.5.2. Tabulā norādītie normatīvie attālumi attiecināmi uz kokiem ar lapotnes (kroņa) 
diametru līdz 5 metriem. 
 
4.30.5.3. Ēku tuvumā stādāmie koki nedrīkst traucēt dzīvojamo un sabiedrisko telpu 
insolāciju un izgaismošanu. 

4.30.6. Koku ciršana 
 

4.30.6.1. Koku ciršanu meža zemēs regulē citi normatīvie akti. 
 
4.30.6.2. Zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs kokus ārpus meža zemes savā īpašumā vai 
valdījumā cērt pēc sava ieskata, izņemot šādus gadījumus: 

4.30.6.2.1. īpaši aizsargājamajās dabas teritorijās tas jāsaskaņo ar attiecīgās 
administratīvās teritorijas reģionālo vides pārvaldi un vietējo pašvaldību; 

4.30.6.2.2. kultūras pieminekļu aizņemtās platībās un to aizsardzības zonās koku 
ciršanu saskaņo ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju un vietējo 
pašvaldību; 

4.30.6.2.3. parkos, kapsētās, mākslīgas vai dabiskas izcelsmes koku rindās, kuru 
platums ir mazāks par 20 metriem, koku ciršanu saskaņo ar vietējo pašvaldību; 

4.30.6.2.4. koku ar celma caurmēru virs 12 cm ciršanu virszemes ūdensobjektu 
aizsargjoslā saskaņo ar vietējo pašvaldību, ja koki tiek cirsti 50 m joslā gar 
virszemes ūdensobjektu vai visā palienes platumā ūdenstecei ar izteiktu periodiski 
applūstošu palieni. Pilsētas teritorijā koku ciršanu ar celma caurmēru virs 12 
centimetriem saskaņo ar vietējo pašvaldību. 

4.30.6.2.5. veicot apbūvi, koku ciršanu saskaņo ar vietējo pašvaldību. 

4.30.6.3. Ja vietējā pašvaldība ir izdevusi saistošus noteikumus par attiecīgās teritorijas 
labiekārtošanu, zaļumstādījumu uzturēšanu un aizsardzību, kokus cērt saskaņā ar vietējās 
pašvaldības izdotajiem saistošajiem noteikumiem. 
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4.30.6.4. Citas personas koku ciršanu ārpus meža zemes visos gadījumos rakstiski saskaņo ar 
zemes īpašnieku vai tiesisko valdītāju 

4.31.Reljefa un augsnes virskārtas aizsardzība 
 

4.31.1. Izvietojot jebkādu atļauto izmantošanu zemesgabalā un veicot būvdarbus, maksimāli 
jāsaglabā augsnes virskārta un reljefs. 
 
4.31.2. Augsnes virskārta pēc būvniecības pabeigšanas jāatjauno. 

 
4.32.Grāvju un dabīgo noteču saglabāšana 
 

4.32.1.Lai novērstu pārpurvošanos un gruntsūdeņa līmeņa celšanos, jāsaglabā esošie grāvji un 
dabīgās noteces. 
 
4.32.2.Zemesgabalu nedrīkst apbūvēt tuvāk par 5 m no pašvaldības grāvju augšmalas, ja tie 
atrodas zemesgabala robežās mazstāvu dzīvojamās teritorijās. 
 
4.32.3.Pārējās teritorijās ēkas un citas būves nedrīkst būvēt tuvāk par 10 m no pašvaldības 
grāvju augšmalas. 

 
4.33. Stihiju postījumu atjaunošana 
 
Neskatoties uz jebkādiem citiem apbūves noteikumiem, īpašnieks ir tiesīgs atjaunot ugunsgrēkā vai 
dabas stihiju rezultātā nopostītas vai daļēji nopostītas ēkas vai citas būves tajās pašās 
pamatdimensijās un tajā pašā novietnē, atbilstoši būvprojektam, pēc kura šī ēka vai būve būvēta, vai, 
ja būvprojekts nav saglabājies, atbilstoši ēkas vai citas būves jaunākajai inventarizācijas lietai . 
 
4.34. Ēku un citu būvju nojaukšana 
 

4.34.1. Ēku un būvju nojaukšanai nepieciešama atļauja. 
 
4.34.2. Nojaukto ēku un citu būvju vietas jānotīra un jānolīdzina. Ja nojauktās ēkas vietā 6 
mēnešu laikā netiek uzsākta jauna būvniecība, teritorija jārekultivē un jāapzaļumo. 

 
4.35. Ēku un būvju rekonstrukcija, restaurācija un remonts 
 

4.35.1. Ēkas rekonstrukcija (pārbūve) ir pieļaujama, lai uzlabotu plānojuma kvalitāti, 
paaugstinātu labiekārtojuma tehnisko līmeni, veiktu konstruktīvos uzlabojumus, vai arī 
pielāgotu tās citai atļautai izmantošanai. 
 
4.35.2. Pārbūvējot vēsturiski nozīmīgas ēkas, nav atļauta to fasāžu arhitektūras vienkāršošana 
un redzamo arhitektonisko veidojumu (ailu aizpildījums, krustojums, portāli, vitrīnas, logu 
apmales, sandriki, lizēnas, pilastri, dzegas, jumta logi u.c.) daļēja vai pilnīga likvidēšana vai 
pārveidošana. Nav atļauts izmainīt vēsturisko ēku logu un iestikloto ieejas durvju vērtņu 
dalījumu.  
 
4.35.3. Jebkāda ēku rekonstrukcija, arī paplašināšana, nedrīkst pasliktināt esošo ēku 
izsauļojumu.  
 
4.35.4. Kultūras pieminekļu restaurācija veicama saskaņā ar būvvaldē apstiprinātu restaurācijas 
projektu, kas izstrādāts saskaņā normatīvo aktu prasībām, citu ēku restaurācija veicama 
saskaņā ar būvvaldē apstiprinātu būvprojektu. 
 
4.35.5.Ja ēkas vai būves tehniskais stāvoklis ir pasliktinājies, tad īpašnieka vai lietotāja 
pienākums ir veikt ēkas vai būves kārtējo remontu. Veicot kārtējo remontu arhitektūras 
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pieminekļos, nedrīkst pārveidot to plānojumu un būves vēsturisko apjomu, kā arī ārējo un 
iekšējo arhitektonisko apdari. 
 
4.35.6.Pirms kapitālā remonta uzsākšanas ir jāizstrādā projekts normatīvajos aktos noteiktajā 
kārtībā 

 
4.36. Prasības teritorijas, ēku un būvju uzturēšanai 

 
4.36.1.Nekustamā īpašuma īpašniekam vai lietotājam ir pienākums uzturēt kārtībā sava 
īpašuma teritoriju, kā arī visas uz tā atrodošās ēkas un būves. Nav pieļaujama teritorijas 
piesārņošana, piegružošana, aizaudzēšana ar nezālēm. Pagalmi jāuztur kārtībā, tīri un sausi, no 
teritorijas ir jānodrošina lietus ūdens novadīšana. 
 
4.36.2.Ēkas īpašniekam vai lietotājam ir jānodrošina nekustamā īpašuma estētiskā kvalitāte un 
jāuztur kārtībā ēkas fasādes, sienas, logi, durvis, jumts, ūdens notekcaurules, renes un citi 
elementi. Fasādes krāsošana jāveic saskaņā ar Būvvaldes izdoto krāsu pasi vai būvprojektā 
akceptēto krāsojumu. 
 
4.36.3.Jumti jāizbūvē tā, lai ūdens no tiem netecētu uz kaimiņu zemesgabaliem. Jānovērš 
iespēja ledus un sniega kupenu krišanai no jumta uz ietves un kaimiņu zemesgabalos. Katram 
namam ielas pusē ir jābūt ierīkotai lietus ūdens renei un notekcaurulei vai citai lietus ūdens 
novadīšanas sistēmai. Notekcaurules un to gali jāierīko tā, lai netraucētu kustību pa ietvi. 

 
4.37. Prasības ēkas, būves vai to daļu funkcionalitātes maiņai 
 

4.37.1. Jebkuru ēku, būvju vai to daļu funkcionalitātes maiņu ir nepieciešams saskaņot 
būvvaldē. Ieplānotajai jaunajai funkcijai ir jāatbilst šo apbūves noteikumu atļautās 
izmantošanas prasībām konkrētajā teritorijā un jāatbilst teritorijas plānojumam.  
 
4.37.2. Nav pieļaujama tādu funkciju paredzēšana, kas pasliktina apstākļus blakus zemes 
gabalos, apgrūtina tur piekļūšanu likumīgi uzsākto zemes izmantošanu un ēku ekspluatāciju, 
vai pasliktina vides stāvokli. No jauna plānotā funkcija nedrīkst būt pretrunā ar šiem apbūves 
noteikumiem vai pārkāpt kādu tās punktu. 

 
4.38. Prasības derīgo izrakteņu ieguvei 

 
4.38.1. Derīgo izrakteņu ieguve atļauta Aknīstes pilsētas lauku teritorijā Mežsaimniecības 
teritorijās (M), Lauksaimniecības teritorijās (L) un Derīgo izrakteņu ieguves teritorijās (Rk) 
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 
 
4.38.2. Teritorijas plānojumā ir uzrādītas izpētītās derīgo izrakteņu atradņu teritoriju robežas  
 
4.38.3. Veicot jaunu izpēti, noteiktie atradņu laukumi ir uzsākami izstrādāt normatīvajos aktos 
noteiktajā kārtībā.  
 
4.38.4. Pēc derīgo izrakteņu karjeru ekspluatācijas beigām, tie ir jārekultivē saskaņā ar 
projektu.  
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5. Nodaļa. PRASĪBAS VELOSIPĒDU, AUTOMAŠĪNU NOVIETOŠANAI UN DEGVIELAS 

UZPILDES STACIJU IZVIETOJUMAM 
 
 
5.1. Vispārīgas prasības velosipēdu, automašīnu novietošanai 
 

5.1.1.Apbūves noteikumu prasības velosipēdu, automašīnu novietošanai neattiecas uz esošu ēku 
vai citu būvi līdz brīdim, kad tās platība tiek palielināta, vai mainīta izmantošana, vai pieaug 
nodarbināto skaits, dzīvokļu skaits, vietu skaits, vai kāds cits raksturojošs lielums, kas prasītu 
palielināt velosipēdu, automašīnu novietošanai nepieciešamo laukumu. Tad šāds laukums ir 
jānodrošina līdz atbilstošam lielumam. 
 
5.1.2.Autostāvvietu skaitu nosaka ievērojot Latvijas valsts standartu un normatīvo aktu prasības 

 
5.1.3. Nepieciešamo velosipēdu novietņu un autostāvvietu izvietojumu un skaitu nosaka 
Plānošanas un arhitektūras uzdevumā.  

 
5.2. Noteikumi autostāvvietām, velosipēdu novietnēm 
 

5.2.1. Ēka un cita būve ar autostāvvietām jānodrošina pirms nodošanas ekspluatācijā. 
 
5.2.2. Autostāvvietas jāizvieto uz tā paša zemesgabala, vai tajā pašā būvē, kuras izmantošanai 
stāvvietas nepieciešamas, izņemot gadījumus, kad apbūves noteikumos vai detālplānojumā ir 
noteikts citādi. 
 
5.2.3. Ja ēka un cita būve vai zemesgabals ietver vairāk kā vienu izmantošanas veidu un katram 
izmantošanas veidam noteikts savs autostāvvietu normatīvs, tad nepieciešamo autostāvvietu 
skaitu nosaka katram izmantošanas veidam atsevišķi un summē. 
 
5.2.4. Autostāvvietas vienai izmantošanai nevar uzskatīt par stāvvietu jebkādai citai 
izmantošanai, izņemot, ja šai citai izmantošanai nepieciešams liels skaits īslaicīgas lietošanas 
stāvvietu un lietošanas laiku iespējams savietot. 
 
5.2.5. Zemesgabala lielums vienai vieglās automašīnas izvietošanai virszemes atklātā 
autostāvvietā jāpieņem 25 m

2
. 

  
5.2.6. Zemesgabala lielums viena pasažieru tūristu autobusa izvietošanai virszemes autostāvvietā 
jāpieņem 75 m

2
. 

 
5.2.7. Zemesgabala lielums viena velosipēda novietošanai virszemes stāvvietā jāpieņem 0,5 m2. 
 
5.2.8. Iežogotām autostāvvietām ar ietilpību līdz 100 vietām pirms vārtiem jānodrošina 6,0 m 
plats priekšlaukums , bet ar lielāku ietilpību – 12 m plats priekšlaukums. 
 

5.3. Noteikumi automašīnu novietņu piebraucamajiem ceļiem 
 

Automašīnu novietņu piebraucamo ceļu katrai braukšanas joslai jābūt vismaz 3 m platai. 
 

5.4. Noteikumi degvielas uzpildes staciju (DUS) izvietojumam  
 
5.4.1.Degvielas uzpildes staciju izvietojums (projektēšana, būvniecība, ekspluatācija) nav 
pieļaujama: 

 
5.4.1.1.bez Reģionālās vides pārvaldes tehnisko noteikumu saņemšanas un ekspertu atzinuma 
par grunts, gruntsūdeņu un gaisa piesārņojuma līmeni; 
 
5.4.1.2.kultūras pieminekļu aizsargjoslās; 
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5.4.1.3.memoriālu piemiņas vietu, pieminekļu un kulta celtņu tuvumā vai vizuālā saistībā ar 
tiem; 
 
5.4.1.4.īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un objektos; 
 
5.4.1.5.ūdensobjektu aizsargjoslās - 10 m platā joslā; 
 
5.4.1.6.ūdens ņemšanas vietu aizsargjoslās; 

 
5.4.1.7.naftas un naftas produktu vadu, noliktavu un krātuvju aizsargjoslās; 

 
5.4.1.8.valsts hidrometerioloģisko novērojumu staciju, posteņu un stacionāro valsts nozīmes 
monitoringa punktu aizsargjoslās; 
 
5.4.1.9.elektrisko tīklu, siltumtīklu, ūdensvadu, kanalizācijas tīklu aizsargjoslās;  
 
5.4.1.10.valsts ģeodēzisko atbalsta punktu aizsargjoslās; 

 
5.4.2. Degvielas uzpildes vietām jābūt segtām. 
 
5.4.3. Jāparedz lietus notekūdeņu un izlijušās degvielas savākšana un attīrīšana. 
 
5.4.4. Jāparedz novērojumu tīkla izveide pazemes ūdeņu un grunts kvalitātes kontrolei. 
 
5.4.5. Jāparedz atgāzu savākšanas sistēma. 
 
5.4.6. Jebkuros tehnoloģiskajos procesos kaitīgo vielu izmešu koncentrācija DUS teritorijā, uz 
robežas un ārpus tās nedrīkst pārsniegt šo vielu maksimāli pieļaujamās koncentrācijas apdzīvotās 
vietās. 
 
5.4.7. Attālums no degvielas uzpildes stacijām ar pazemes rezervuāriem šķidrās degvielas glabāšanai 
līdz pirmsskolas bērnu iestāžu, vispārizglītojošu skolu, internātskolu, ārstniecības iestāžu ar 
stacionāru zemesgabalu robežām vai līdz dzīvojamo un sabiedrisko ēku un būvju sienām jāpieņem 
ne mazāk par 50 m. Šis attālums jānosaka no degvielas pildnēm un degvielas pazemes rezervuāriem. 
 
5.4.8. Degvielas uzpildes staciju būvniecībā ir pieļaujami tikai plastificēti apakšzemes degvielas 
rezervuāri. Rezervuāru atrašanās daļēji vai pilnīgi virs zemes pieļaujama tikai atsevišķos gadījumos, 
ja nav iespējami citi risinājumi. Šādos gadījumos nepieciešams veikt īpašus drošību pastiprinošus 
pasākumus, kas paredzami projektā. 
 
5.4.9. Lai novērstu iespējamo degvielas noplūdi, degvielas uzpildes staciju rezervuāru pārbaudi 
periodiski jāveic licencētai firmai. 
 
5.4.10. Pie degvielas uzpildes stacijām jāierīko sabiedriskās tualetes un sabiedrībai pieejami 
taksofoni. 
 
 



AKNĪSTES PILSĒTAS AR LAUKU TERITORIJU TERITORIJAS PLĀNOJUMS 2006. - 2018. 
TERITORIJAS IZMANTOŠANAS UN APBŪVES NOTEIKUMI AR GROZĪJUMIEM  

SIA „Reģionālie projekti” 
40

 
6. Nodaļa. ATSEVIŠĶU TERITORIJU IZMANTOŠANAS NOTEIKUMI 

 
  
6.1. Ūdeņi (Ū) 
 

6.1.1. Apbūves noteikumos „Ūdeņi” (Ū) nozīmē zemesgabalus, vai to daļas, kas ietver 
ūdenstilpes un ūdensteces, pārmitrās teritorijas, pludmales, upju un ezeru piekrastes joslas. 

 

6.1.2. Atļautā izmantošana  
 

6.1.2.1. Nolūki, kādos atļauts izmantot zemi, kas noteikta kā „Ūdeņi” (Ū) izriet no šo 
teritoriju specifikas un saistīta ar dabas resursu aizsardzību un ilgtspējīgu izmantošanu, 
rekreāciju. 
 
6.1.2.2. Teritoriju atļauto izmantošanu un konkrētus noteikumus nosaka teritorijas 
labiekārtošanas projektā vai būvprojektā, atkarībā no ekoloģiskajiem apstākļiem, vides 
aizsardzības prasībām un teritorijas apsaimniekošanas noteikumiem. 
 
6.1.2.3. Apbūve šajās teritorijās pieļaujama tikai tad, ja tā nepieciešama atļautās 
izmantošanas nodrošināšanai: 

6.1.2.3.1. būves teritorijas labiekārtojuma nodrošināšanai, ar rekreāciju saistītās 
būves, laivu piestātnes, glābšanas stacijas, laipas. 
6.1.2.3.2. organizētas peldvietas. 
6.1.2.3.3. ar tūrismu un rekreāciju saistītas sezonas rakstura būves.  
6.1.2.3.4. esošo būvju renovācija un rekonstrukcija. 

 
6.1.2.4. Upju un ezeru krasta līniju drīkst izmainīt tikai krastu nostiprināšanai, lai novērtu 
tālāku eroziju. 
 
6.1.2.5. Upju un ezeru gultņu maiņa ir pieļaujama tikai aizsērējošo ūdens baseinu 
iztīrīšanai. 
 
6.1.2.6. Jaunas ūdenstilpnes atļauts izbūvēt tikai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

6.1.3. No jauna veidojamu zemesgabalu minimālā platība - 5 ha. 

6.1.4. Papildinājumi un precizējumi nosakāmi teritorijas labiekārtošanas projektā vai 
būvprojektā. 
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6.2. Mežsaimniecības teritorijas (M) 
 
 

6.2.1. Apbūves noteikumos Mežsaimniecības teritorija (M) nozīmē zemesgabalu, vai to daļas, 
kas ietver mežus, purvus un pārmitrās teritorijas, palienes un bioloģiski vērtīgās pļavas. 
Galvenais zemes izmantošanas veids ir mežsaimniecība, kā arī kokmateriālu sagatavošana un ar 
mežsaimniecību un kokmateriālu sagatavošanu saistītie pakalpojumi. 
 
6.2.2. Nolūki, kādos atļauts izmantot zemi, būvēt, pārbūvēt, ierīkot vai izmantot ēkas un būves 
uz zemes: 

6.2.2.1.mežsaimniecība,  
6.2.2.2.būves teritorijas labiekārtojuma nodrošināšanai, 
6.2.2.3.ar tūrismu un rekreāciju saistītas sezonas rakstura būves, 
6.2.2.4.ar mežsaimniecisko darbību, medību saimniecības un medību tūrismu saistītas ēkas, 
6.2.2.5.derīgo izrakteņu ieguve, 
6.2.2.6.savvaļas dzīvnieku audzēšanas dārzs, 
6.2.2.7.esošo būvju renovācija un rekonstrukcija, 
6.2.2.8.inženiertehniskās apgādes tīkli un to objekti. 
6.2.2.9.infrastruktūras objekti - ceļi, skatu torņi u.c. 

 
6.2.3.No jauna veidojamu zemesgabalu minimālā platība - 2 ha. 
 
6.2.4.Teritorijas izmantojamas mežsaimniecības vajadzībām saskaņā ar normatīvo aktu 
prasībām. 
 
6.2.5.Atsevišķos gadījumos atļauta vienas dzīvojamās mājas (viensētas) būvniecība, veicot 
zemes transformāciju normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tikai zem apbūves un ceļiem.  
 
6.2.6.Atļauta meža infrastruktūras attīstība un uzturēšana (ceļi, grāvji - meliorācijas sistēmas).  
 
6.2.7.Būvniecība veicama ārpus aizsargājamiem biotopiem, maksimāli saglabājot reljefu, esošos 
kokus un zemsedzi. 
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6.3. Lauksaimniecības teritorijas (L) 
 
 

6.3.1. Apbūves noteikumos Lauksaimniecības teritorija (L) nozīmē zemesgabalu ar vai bez 
dzīvojamās mājas, kur primārais zemes izmantošanas mērķis ir laukkopības un lopkopības 
produkcijas ražošana savam patēriņam un pārdošanai, bet sekundārais – citas šajā teritorijā 
atļautās izmantošanas. Apakšzonējumi: 

6.3.1.1. Lm - meliorētās lauksaimniecības teritorijas; 
6.3.1.3. L1 – teritorijā nav atļauta dzīvojamā apbūve; 

6.3.2. Atļautā izmantošana L, Lm 
Nolūki, kādos atļauts izmantot zemi, būvēt, pārbūvēt, ierīkot vai izmantot ēkas un būves uz 
zemes, kas paredzēta lauksaimniecības teritorijai (L, Lm) ir : 

 
6.3.2.1.lauksaimnieciska lietošana, 
6.3.2.2.lopkopības ferma, 
6.3.2.3.biškopība, 
6.3.2.4.dīķsaimniecība, 
6.3.2.5.zivju audzētava; 
6.3.2.6.kokaudzētava, 
6.3.2.7.komposta sagatavošana, 
6.3.2.8.zemnieku sēta, 
6.3.2.9.savrupmāja, 
6.3.2.10.mazstāvu daudzdzīvokļu nams 
6.3.2.11.saimniecības ēkas, tai skaitā: 

6.3.2.11.1.kūts, 
6.3.2.11.2.klēts, 
6.3.2.11.3.šķūnis, 
6.3.2.11.4.nojume, 
6.3.2.11.5.pirts, 
6.3.2.11.6.siltumnīca, 
6.3.2.11.7.lecekts, 
6.3.2.11.8.pagrabs, 
6.3.2.11.9.suņu aploks vai būda, 
6.3.2.11.10.pagalms, 
6.3.2.11.11.aka, 

6.3.2.12.dzīvojamā māja vai tās daļa laukstrādniekiem,  
6.3.2.13.saimniecības ēka vai tās daļa laukstrādniekiem,  
6.3.2.14.pansija, 
6.3.2.15.viesu māja, 
6.3.2.16.telpas individuālam darbam, 
6.3.2.17.privāts mājas bērnudārzs, 
6.3.2.18.sporta būve kā palīgizmantošana, 
6.3.2.19.telšu laukums, 
6.3.2.20.zemesgabalos pie ūdeņiem – peldvieta, laivu piestātnes, 
6.3.2.21.derīgo izrakteņu ieguve, 
6.3.2.22.zemesgabalos pie valsts un pašvaldības ceļiem:  

6.3.2.22.1. tirdzniecības un/vai pakalpojumu objekts, 
6.3.2.22.2. ceļa apkalpes objekts. 

6.3.3. Papildus prasības lauksaimniecības teritorijās:  
 

6.3.3.1. Meliorētajās lauksaimniecībā izmantojamajās zemēs (Lm) lauksaimniecībā 
izmantojamās zemes lietošanas kategorijas maiņa atļauta tikai izņēmuma gadījumos 
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

 
6.3.3.2. Zemes īpašniekiem vai lietotājiem jānodrošina meliorācijas sistēmu uzturēšana. 
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6.3.3.3. Būvniecība, ceļu remonts nedrīkst izjaukt meliorācijas sistēmu darbību. 
 

6.3.3.4. Lauksaimniecības zemju apmežošana aizsargājamajā ainavu teritorijā atļauta tikai 
ar pašvaldības atļauju - domes lēmumu. 
 
6.3.3.5. Derīgo izrakteņu ieguve veicama normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

6.3.4. Zemesgabala (parceles) minimālā platība - 2 ha. 

6.3.5.Zemesgabala maksimālais apbūves blīvums nosakāms katrā atsevišķā gadījumā, vadoties 
pēc sekojošiem nosacījumiem: 

 
6.3.5.1. apbūves laukums ne vairāk par 0,5 ha. 
 
6.3.5.2. siltumnīcas, lecektis un piebraucamie ceļi netiek ieskaitīti zemesgabala 
maksimālajā apbūves laukumā. 

6.3.6. Maksimālais stāvu skaits - 2 stāvi un bēniņu izbūve. 

6.3.7. Dzīvojamo ēku skaits uz zemesgabala - 2. 

6.3.8. Nevienu ēku vai būvi nedrīkst ierīkot tuvāk par pieļauto attālumu no autoceļiem un tuvāk 
par 4 m no zemesgabala robežas.  
 
6.3.9. Attālums no dzīvojamās mājas līdz citai ēkai vai būvei nedrīkst būt mazāks par : 

6.3.9.1. kūtij - 50 m 
6.3.9.2. kūtsmēslu glabātuvei- 50 m 
6.3.9.3. vircas bedrei - 50 m 
6.3.9.4. lopkopības fermai - pēc sanitārajām normām 
6.3.9.5. klētij, šķūnim, nojumei - pēc ugunsdrošības normām 
6.3.9.6. akai - 10 m 

6.3.10. Lopkopības fermas un kūtis 
 

6.3.10.1. Lopkopības fermām un kūtīm jābūt noteiktajā attālumā no citām fermām, 
apdzīvotām vietām, ceļiem un citiem objektiem. Ievērojami lopkopības fermu minimālie 
sanitāro aizsargjoslu attālumi. 
 
6.3.10.2. Lopkopības ferma un kūts jāizvieto tā, lai tās sanitārā aizsargjosla nepārsniegtu tā 
zemesgabala robežas, uz kura šī ferma vai kūts atrodas. Ar blakus zemesgabala īpašnieka 
rakstisku piekrišanu, ko viņš apliecina uz zemesgabala plānojuma lapas, šo sanitārās 
aizsargjoslas lielumu drīkst samazināt līdz attālumam, kuru akceptē blakus zemesgabala 
īpašnieks. 

 
6.3.10.3. Ierīkojot lopkopības fermas, to teritorijai ir jābūt brīvai no lipīgo slimību 
ierosinātājiem. Teritorijā nedrīkst atrasties purvāji un plūstoša smilts, gruntsūdens līmenim 
jābūt vismaz 1 m zem ceļamo ēku pamatiem, ēku celtniecībā jāizvēlas līdzena teritorija ar 
nelielu līdz 5 % kritumu uz dienvidiem vai dienvidaustrumiem. 
 
6.3.10.4. Fermas teritorijā jāparedz ceļi, vieta dzīvnieku pastaigu aplokiem, palīgēkām, 
veterinārajiem objektiem un barības noliktavām.  
 
6.3.10.5.Maksimāli vienlaikus atļautais mājdzīvnieku skaits lopkopības fermā vai 
zemnieku saimniecības kūtī, ja izmanto savas ganības, nedrīkst pārsniegt pieļaujamo 
mājdzīvnieku skaitu uz lauksaimniecības teritorijas platību: 

6.3.10.5.1. govs (ar teļu) - 1,5 ha, 
6.3.10.5.2. 1 bullis - 1,5 ha, 
6.3.10.5.3. 1 zirgs - 1,5 ha, 
6.3.10.5.4. 1 nobarojams liellops - 0,5ha, 
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6.3.10.5.5. 10 aitas (ar jēriem)- 1ha, 
6.3.10.5.6. 40 aitas (ar jēriem - 1ha, 
6.3.10.5.7. kultivētas ganības, 
6.3.10.5.8. uz 20 cnt. Cūku kopējās dzīvmasas - 1ha. 

 
6.3.10.6. Ierīkojot vircas bedres un kūtsmēslu krātuves, ievērojamas Apbūves noteikumos 
noteiktās prasības. 

6.3.11. Citi noteikumi 
 

6.3.11.1.Pansijas telpu platība pieļaujama ne vairāk par 50% no dzīvojamās ēkas platības. 
 
6.3.11.2.Lauksaimniecības zemju zemes lietošanas kategorijas maiņa veicama normatīvajos 
aktos noteiktajā kārtībā. 
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6.4. Lauku apbūves teritorijas (LA, LA1) 

 

6.4.1. Apbūves noteikumos lauku apbūves teritorija (LA, LA1) nozīmē zemesgabalu, kur 
primārais zemes izmantošanas veids ir ģimenes māja (savrupmāja) ar piemājas saimniecību, 
bet papildus atļautas vēl citas izmantošanas.  

6.4.2. Nolūki, kādos atļauts izmantot zemi, būvēt, pārbūvēt, ierīkot vai izmantot ēkas un būves 
uz zemes Lauku apbūves teritorijās (LA, LA1) ir: 

6.4.2.1.dārzeņkopība, sakņkopība, 
6.4.2.2.augļkopība, kokaudzētava, dīķsaimniecība, 
6.4.2.3.lauku sēta (savrupmāja, ar saimniecības ēkām, t.sk. kūts, klēts, šķūnis, pirts, 
siltumnīca, lecekts, pagrabs ) 
6.4.2.4.pansija, 
6.4.2.5.telpas individuālam darbam, 
6.4.2.6.privāts mājas bērnudārzs, 
6.4.2.7.dīķsaimniecība, 
6.4.2.8.viesu māja, kempings, 
6.4.2.9.inženiertehnsikās būves un tīkli, 
6.4.2.10.zemesgabalos pie autoceļiem, pašvaldības ceļiem un ielām atļauts izvietot 
tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu, ja to pamato ar detālplānojumu.  

 
6.4.3.Jaunveidojamā zemes gabala minimālā platība - 0,5 ha, LA1 - 2500 m2. Teritorijās ar 
platību 2500 m2, atļauta 1 dzīvojamā ēka uz zemesgabala.  
 
6.4.4. Zemesgabala minimālais platums - 30m. 
 
6.4.5. Zemesgabala maksimālais apbūves blīvums 12%, apbūves laukums nedrīkst pārsniegt 
0,06 ha. 
 
6.4.6.Maksimālais stāvu skaits - 2 stāvi un bēniņu izbūve. 

 
6.4.7. Dzīvojamo ēku skaits uz zemesgabala – 2. 
 
6.4.8. Nevienu ēku vai būvi nedrīkst ierīkot tuvāk par pieļauto attālumu no ceļiem un ielām un 
tuvāk par 4 m no zemesgabala robežas. 
 
6.4.9.Attālums no savrupmājas līdz citai ēkai vai būvei nedrīkst būt mazāks par: 

6.4.9.1.līdz kūtij - 50 m, 
6.4.9.2.līdz kūtsmēslu krātuvei - 50 m, 
6.4.9.3.līdz vircas bedrei - 50 m. 

 
6.4.10.Teritorijā LA1 pieļaujama notekūdeņu infiltrācija gruntī. 

6.4.11. Kūtis 
 

6.4.11.1.Kūtīm jābūt noteiktajā attālumā no dzīvojamām mājām.  
 
6.4.11.2.Kūts jāizvieto tā, lai tās sanitārā aizsargjosla nepārsniegtu tā zemesgabala 
robežas, kur šī kūts atrodas. Ar blakus zemesgabala īpašnieka rakstisku piekrišanu, ko 
viņš apliecina uz zemesgabala plānojuma lapas, sanitārās aizsargjoslas lielumu drīkst 
samazināt līdz attālumam, ko akceptē blakus zemesgabala īpašnieks. 
 
6.4.11.3.Ierīkojot vircas bedres un kūtsmēslu krātuves, ievērot Apbūves noteikumu 
prasības. 

6.4.12. Precizējumi un papildinājumi 
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6.4.12.1.Visi precizējumi un papildinājumi ir nosakāmi un pamatojami ar 
detālplānojumiem. 
 
6.4.12.2.Lauksaimniecības zemju zemes lietošanas kategorijas maiņa atļauta vienīgi 
zem pagalmiem un ceļiem normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.  
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6.5. Palīgsaimniecību teritorijas (P) 

6.5.1. Apbūves noteikumos Palīgsaimniecību teritorija (P) nozīmē zemesgabalu ar vai bez 
dzīvojamās mājas, kur primārais zemes izmantošanas mērķis ir lauku saimniecības, bet 
papildus atļautas citas izmantošanas.  

6.5.2. Nolūki, kādos atļauts izmantot zemi, būvēt, pārbūvēt, ierīkot vai izmantot ēkas un būves 
uz zemes Palīgsaimniecību teritorijās (P) ir: 

6.5.2.1.dārzeņkopība, sakņkopība, 
6.5.2.2.augļkopība,  
6.5.2.3.savrupmāja, 
6.5.2.4.saimniecības ēka, 
6.5.2.5.dīķsaimniecība, 
6.5.2.6.inženiertehniskās būves un tīkli. 

 
6.5.3.Jaunveidojamā zemes gabala minimālā platība – 1200 m2.  

 
6.5.4. Zemesgabala maksimālais apbūves blīvums - 30%. 
 
6.5.5.Maksimālā apbūves intensitāte un minimālā brīvā teritorija nepieciešamības gadījumā 
nosakāma plānošanas un arhitektūras uzdevumā. 
 
6.5.6.Maksimālais stāvu skaits - 2 stāvi un bēniņu izbūve. 

 
6.5.7. Maksimālais dzīvojamo ēku skaits uz zemesgabala – 1. 
 
6.5.8.Zemesgabalus atļauts iežogot: 

6.5.8.1.ielas pusē pa sarkano līniju, 
6.5.8.2.stūra zemesgabalos pa redzamības trīsstūriem, 
6.5.8.3.gar ūdenstilpnēm un ūdenstecēm - pa tauvas joslām, 
6.5.8.4.pārējos gadījumos - pa zemesgabala robežām. 
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6.6.Savrupmāju apbūves teritorija (DzS) 

 
6.6.1.Apbūves noteikumos Savrupmāju apbūves teritorija (DzS) nozīmē zemesgabalu, kur 
primārais zemes izmantošanas veids ir dzīvojamo māju, dvīņu, rindu māju apbūve, bet atļautas 
arī citas izmantošanas. 
 
6.6.2.Nolūki, kādos atļauts izmantot zemi, būvēt, pārbūvēt, ierīkot vai izmantot ēkas un būves 
uz zemes, kas paredzēta savrupmāju apbūvei (DzS ) ir: 

6.6.2.1.savrupmāja; 
6.6.2.2.vienas ģimenes dzīvojamā māja ; 
6.6.2.3.divu ģimeņu dzīvojamā māja ; 
6.6.2.4.mazstāvu daudzstāvu nams; 
6.6.2.5.dvīņu māja ; 
6.6.2.6.rindu māja; 
6.6.2.7.saimniecības ēka, palīgbūve; 
6.6.2.8.pirmsskolas bērnu iestāde - privāts mājas bērnudārzs; 
6.6.2.9.telpas individuālam darbam. 
6.6.2.10.palīgizmantošanai: 

6.6.2.10.1.saimniecības ēkas,  
6.6.2.10.2.šķūnis,  
6.6.2.10.3.nojume,  
6.6.2.10.4.pirts,  
6.6.2.10.5.siltumnīcas,  
6.6.2.10.6.pagrabs,  
6.6.2.10.7.suņu aploks vai būda,  
6.6.2.10.8.pagalms, aka, dīķis. 

6.6.2.11.ja to paredz detālplānojums, tad atsevišķā zemesgabalā:  
6.6.2.12.pārvaldes iestāde, 
6.6.2.13.mazumtirdzniecības un pakalpojumu objekts, 
6.6.2.14.sporta būve, 
6.6.2.15. inženiertehniskās būves un tīkli.  

 
6.6.3. Vēsturiskā apbūve pie Augšzemes ielas: 

6.6.3.1. vēsturiskās apbūves kvartāls ietver teritoriju, kas robežojas ar Augšzemes ielu, 
Pasta ielu, Krasta ielu un Strādnieku ielu. 
6.6.3.2. maksimālais stāvu skaits - 3 stāvi (ieskaitot dzīvošanai izmantojamus bēniņus vai 
mansardu); 
6.6.3.3. saglabājams esošās apbūves mērogs un raksturs; 
6.6.3.4. saglabājams bruģis Strādnieku ielā. 

 
6.6.4. Galvenās ēkas novietnei zemesgabalā iedibinātas būvlaides gadījumā, neskatoties uz 
jebkādiem citiem apbūves noteikumiem, ir jāievēro šī iedibinātā būvlaide. 
 
6.6.5. Zemesgabala minimālā platība - 1200 m2, rindu mājām - 600 m2. 

6.6.6. Zemesgabala minimālais platums: 
6.6.6.1.savrupmājām - 25 m 
6.6.6.2.rindu mājām - 15 m 

 
6.6.7. Zemesgabala maksimālais apbūves blīvums nedrīkst pārsniegt: 

6.6.7.1.savrupmājām - 30 % no zemesgabala platības.  
6.6.7.2.rindu māju apbūvei - 35%. 

 
6.6.8.Zemesgabala minimālā brīvā (zaļā) teritorija: 

6.6.8.1.rindu māju apbūvē - 60 % 
6.6.8.2.pirmsskolas bērnu iestādei – ne mazāka par šīs iestādes stāvu platību. 

6.6.9. Uz zemesgabala ir atļauts izvietot vienu savrupmāju un palīgēkas.  
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6.6.10. Maksimālais stāvu skaits - 2 stāvi, ieskaitot bēniņus. Apbūves noteikumos noteiktie ēku 
un citu būvju augstumi nav attiecināmi uz atsevišķiem akcentiem, kas ir jāpamato ar 
detālplānojumu. 
 
6.6.11.Zemesgabalus drīkst iežogot atbilstoši šiem apbūves noteikumiem: 

6.6.11.1.ielas pusē pa sarkano līniju, 
6.6.11.2.stūra zemesgabalos pa redzamības trīsstūriem, 
6.6.11.3.gar ūdenstilpnēm un ūdenstecēm - pa tauvas joslām, 
6.6.11.4.pārējos gadījumos pa zemesgabala robežām. 

 
6.6.12.Žogus starp zemesgabaliem būvē īpašniekiem savstarpēji vienojoties. Zemesgabala 
īpašnieks būvē un uztur žogu gar ielas malu un tajā pusē, kas atrodas labajā pusē, skatoties no 
pagalma uz kaimiņu pusi. 
 
6.6.13.Žogiem ir jābūt ne augstākiem par 1,6 m un vismaz 50% caurredzamiem. 
 
6.6.14.Jāizbūvē teritorijai raksturīgie žogu tipi. Tiem jābūt stilistiski saskaņotiem ar ēku un 
blakus zemesgabalu žogu arhitektūru.  
 
6.6.15. Citi noteikumi: 

 
6.6.15.1. Ēkas un būves var izvietot ne tuvāk kā 3 m no zemesgabala robežām, tieši pie 
robežām var izvietot, ja tiek ievērotas ugunsdrošības un sanitārās normas, ēku un 
zemesgabalu insolācijas prasības, un ir saņemta kaimiņa zemes gabala īpašnieka 
rakstiska piekrišana, ko tas apliecina ar parakstu uz zemesgabala plānojuma lapas.  
 
6.6.15.2. Ja ēka vai būve izvietota tieši pie kaimiņa zemesgabala robežas, tad ēkas vai 
būves sienai, kas atrodas uz robežas, jābūt veidotai kā pretuguns mūrim ar iespēju 
kaimiņam piebūvēt pie tās savu ēku vai būvi. Tādā gadījumā jumts jāveido ar kritumu 
uz sava zemesgabala pusi.  

 



AKNĪSTES PILSĒTAS AR LAUKU TERITORIJU TERITORIJAS PLĀNOJUMS 2006. - 2018. 
TERITORIJAS IZMANTOŠANAS UN APBŪVES NOTEIKUMI AR GROZĪJUMIEM  

SIA „Reģionālie projekti” 
50

 
6.7. Daudzdzīvokļu dzīvojamās teritorijas (DzD) 
 

6.7.1.Apbūves noteikumos Daudzdzīvokļu dzīvojamā teritorija (DzD) nozīmē zemesgabalu, 
kur primārais zemes izmantošanas veids ir dzīvojamā apbūve galvenokārt ar daudzstāvu (3 
stāvi un vairāk), ar īres vai privātiem dzīvokļiem, bet pieļaujamas arī izmantošanas, ko var 
izvietot dzīvojamo namu pirmajos stāvos, un, kas nerada dzīvojamai videi būtisku 
piesārņojumu. 
 
6.7.2.Nolūki, kādos atļauts izmantot zemi, būvēt, pārbūvēt, ierīkot vai izmantot ēkas un būves 
uz zemes, kas paredzēta daudzdzīvokļu dzīvojamai apbūvei (DzD) ir : 

6.7.2.1.daudzdzīvokļu nams; 
6.7.2.2.mazstāvu daudzdzīvokļu nams; 
6.7.2.3.rindu māja; 
6.7.2.4.pirmsskolas bērnu iestāde; 
6.7.2.5.privāts mājas bērnudārzs; 
6.7.2.6.telpas individuālam darbam, 
6.7.2.7. inženiertehniskās būves un tīkli, 
6.7.2.8.atsevišķā zemesgabalā, ja to paredz detālplānojums, vai daudzstāvu namu 
pirmajos stāvos atļauts vietējas nozīmes :  

6.7.2.8.1.pārvaldes iestāde; 
6.7.2.8.2.mazumtirdzniecības un/vai pakalpojumu objekts; 
6.7.2.8.3.kultūras iestāde; 
6.7.2.8.4.ārstniecības iestāde; 
6.7.2.8.5.sporta būve; 
6.7.2.8.6.sadzīves pakalpojumi; 
6.7.2.8.7.finanšu iestāde; 
6.7.2.8.8.sabiedriskās organizācijas un biedrības telpas; 
6.7.2.8.9.bāru, kafejnīcu un citu apkalpes uzņēmumu apbūve; 
6.7.2.8.10.izglītības iestāde; 
6.7.2.8.11.sociālās aprūpes iestāde. 

 
6.7.3. Būvlaide: 

6.7.3.1. pie maģistrālās ielas vai pašvaldības ceļa - ne mazāka par 10,0 m, 
6.7.3.2. no jauna būvējamām pirmsskolas bērnu iestādēm - ne mazāka par 25 m. 
6.7.3.3. citos gadījumos - ne mazāka par 6 m, 
6.7.3.4. iedibinātas būvlaides gadījumā ir jāievēro šī iedibinātā būvlaide. 

 
6.7.4. Zemesgabala maksimālais apbūves blīvums - 45%. 
 
6.7.5.Jaunveidojamā zemes gabala minimālā platība - 0,3 ha. 
 
6.7.6.Zemesgabala minimālā brīvā (zaļā) teritorija - 60 % ; 
Bērnu pirmsskolas iestādes zemesgabala brīvajai teritorijai jābūt ne mazākai par šīs iestādes 
stāvu platību. 
 
6.7.7. Maksimālais stāvu skaits - 4 stāvi (ieskaitot bēniņus, ja tos izmanto kādai atļautai 
izmantošanai). 
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6.8. Sabiedrisko iestāžu teritorijas (S) 
 

6.8.1.Apbūves noteikumos Sabiedrisko iestāžu teritorija (S) nozīmē zemesgabalu, kur 
primārā zemes, ēkas un būves vai tās daļas izmantošana kalpo sabiedriskiem vai sociāliem 
nolūkiem un ietver arī valsts un pašvaldības, reliģijas, izglītības, kultūras, zinātnes, 
ārstniecības, sociālās aprūpes vai citas līdzīgas nekomerciālas iestādes.  
 
6.8.2.Nolūki, kādos atļauts izmantot zemi, būvēt, pārbūvēt, ierīkot vai izmantot ēkas vai būves 
uz zemes kas paredzēta sabiedrisko iestāžu apbūvei (S) ir: 

6.8.2.1.pārvaldes iestāde, 
6.8.2.2.izglītības iestāde, 
6.8.2.3.reliģijas iestāde,  
6.8.2.4.kultūras iestāde, 
6.8.2.5.ārstniecības iestāde, 
6.8.2.6.sociālās aprūpes iestāde, 
6.8.2.7.sporta būve. 
6.8.2.8.ja to nosaka detālplānojums, tad papildus atļauts izbūvēt: 

6.8.2.8.1.tirdzniecības un/vai pakalpojumu iestādi, 
6.8.2.8.2.dzīvokli, kā palīgizmantošanu, 
6.8.2.8.3.inženiertehniskās apgādes tīkli un to objekti, 
6.8.2.8.4.sabiedrisko garāžu kā palīgizmantošanu. 

 
6.8.3.Zemesgabala maksimālais apbūves blīvums nedrīkst pārsniegt 40 % 
 
6.8.4.Jaunveidojamā zemes gabala minimālā platība - 0,3 ha. 
 
6.8.5.Zemesgabala minimālā brīvā (zaļā) teritorija tiek noteikta detālplānojumā vai attiecīgā 
objekta ģenerālplānā, izejot no paredzētās saimnieciskās darbības un atbilstošiem 
būvnormatīviem, bet ne mazāk par 30%. 
 
6.8.6.Maksimālais stāvu skaits- 3 stāvi (ieskaitot bēniņus, ja tos izmanto kādai atļautai 
izmantošanai). Šie ierobežojumi nav attiecināmi uz kulta celtnēm. 
 
6.8.7.Būvlaide no ielas vai piebraucamā ceļa sarkanajām līnijām nedrīkst būt mazāka par 4.0 
m, izņemot esošās apbūves gadījumus, kad ir jau iedibināta būvlaide. 
 
6.8.8.Jāparedz autostāvvietas, nosakot nepieciešamo stāvvietu skaitu atbilstoši normatīvo aktu 
prasībām. 
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6.9. Darījuma iestāžu teritorijas (D) 

 
6.9.1.Apbūves noteikumos Darījumu iestāžu teritorijas (D) nozīmē izbūves teritoriju, kurā 
galvenais zemes un būvju izmantošanas veids ir darījumu komerciāla rakstura darījuma 
iestādes. bankas, viesnīcas, biroji un kantori, gadatirgi, konferenču un izstāžu iestādes, kā arī 
mazumtirdzniecības un pakalpojumu objekti. Pieļaujama vieglās rūpniecības uzņēmumu ar 
nebūtisku piesārņojumu izvietošana, ja to pamato ar detālplānojumu. 
 
6.9.2.Nolūki, kādos atļauts būvēt, pārbūvēt, ierīkot vai izmantot būves uz zemes, kas paredzēta 
darījumu iestāžu apbūvei (D), ir: 

6.9.2.1.darījumu iestāde, 
6.9.2.2.mazumtirdzniecības un pakalpojumu objekts, 
6.9.2.3.inženiertehniskās apgādes tīkli un objekti,  
6.9.2.4.ja to nosaka detālplānojums, tad papildus atļauts izbūvēt: 

6.9.2.4.1.vieglās rūpniecības uzņēmumu, 
6.9.2.4.2.saimniecības ēku, 
6.9.2.4.3.dzīvokli, kā palīgizmantošanu. 

 
6.9.3.Zemes gabala maksimālais apbūves blīvums - 40%. 
 
6.9.4.Zemesgabala minimālā brīvā (zaļā) teritorija tiek noteikta detālplānojumā vai attiecīgā 
objekta ģenerālplānā, bet ne mazāk par 30%. 
 
6.9.5.Minimālā jaunveidojamā jauna zemes gabala platība- 1000 m2.  
 
6.9.6.Maksimālais stāvu skaits - 3 stāvi, ieskaitot bēniņus, ja  
 
6.9.8. Maksimālais ēkas vai būves augstums līdz jumta korei 12 m. 
 
6.9.9. Būvlaide nedrīkst būt mazāka par 6.0 m, izņemot esošās apbūves gadījumus, kad ir jau 
iedibināta būvlaide. 
 
6.9.10.Jāparedz autostāvvietas, nosakot nepieciešamo stāvvietu skaitu atbilstoši normatīvo aktu 
prasībām. 



AKNĪSTES PILSĒTAS AR LAUKU TERITORIJU TERITORIJAS PLĀNOJUMS 2006. - 2018. 
TERITORIJAS IZMANTOŠANAS UN APBŪVES NOTEIKUMI AR GROZĪJUMIEM  

SIA „Reģionālie projekti” 
53

 
6.10. Jauktas dzīvojamās un darījumu teritorijas (JDzD) 

 
6.10.1.Apbūves noteikumos Jauktas dzīvojamās un darījumu teritorijas (JDzD) nozīmē 
zemesgabalu, kur primārais zemes, ēkas, būves vai tās daļas galvenais izmantošanas veids ir 
savrupmājas, darījumu iestādes, tirdzniecības un/vai pakalpojumu objekti. 
 
6.10.2.Nolūki, kādos atļauts izmantot zemi, būvēt, pārbūvēt, ierīkot vai izmantot ēkas vai 
būves uz zemes kas paredzēta jauktas dzīvojamās un darījumu apbūves teritorijā ( JDzD ) ir : 

6.10.2.1.daudzdzīvokļu māja, 
6.10.2.2.savrupmāja, 
6.10.2.3.viesnīca,  
6.10.2.4.darījumu iestāde, 
6.10.2.5.tirdzniecības un/vai pakalpojumu objekts, 
6.10.2.6.pārvaldes iestāde, 
6.10.2.7.kultūras iestāde, 
6.10.2.8.ārstniecības iestāde, 
6.10.2.9.sociālās aprūpes iestāde,  
6.10.2.10.zinātnes iestāde, 
6.10.2.11.speciāla izglītības iestāde, 
6.10.2.12.pirmsskolas bērnu iestāde, tai skaitā privāts mājas bērnudārzs,  
6.10.2.13.telpas individuālā darba vajadzībām, 
6.10.2.14.pansija, 
6.10.2.15.inženiertehniskās apgādes tīkli un objekti, 
6.10.2.16.ja to nosaka detālplānojums, tad papildus atļauts izbūvēt:   

6.10.2.16.1.degvielas uzpildes staciju, 
6.10.2.16.2.vieglās ražošanas uzņēmumu, 
6.10.2.16.3.sabiedrisko garāžu. 

 
6.10.3. Maksimālais apbūves blīvums: 

6.10.3.1. darījumu, tirdzniecības un sabiedrisko iestāžu apbūvei - 40 %; 
6.10.3.2. savrupmāju apbūvei – 30%; 
6.10.3.3. daudzstāvu dzīvojamajai apbūvei – 45%. 

 
6.10.4. Jaunveidojamā zemes gabala minimālā platība - 0,2 ha. 

6.10.5. Zemesgabala minimālā brīvā (zaļā) teritorija: 
6.10.5.1.darījumu, tirdzniecības un sabiedrisko iestāžu apbūvei - 30 %; 
6.10.5.2.dzīvojamajai apbūvei - 35 %; 
6.10.5.3.izglītības iestādēm - ne mazāk par šīs iestādes stāvu platību. 

 
6.10.6. Maksimālais stāvu skaits: 

6.10.6.1. 4 stāvi, ieskaitot bēniņus, ja tos izmanto kādai atļautai izmantošanai. 
6.10.6.2.Augšzemes ielā un vēsturiskajā apbūves rajonā gar Pasta, Strādnieku, Jauniešu 
un Krasta ielām – 3 stāvi ar bēniņu izbūvi.  
 

6.10.7. Būvalaide nedrīkst būt mazāka par 6,0 m, izņemot esošās apbūves gadījumus, kad ir jau 
iedibināta būvlaide. 

6.10.8. Citi noteikumi 
6.10.8.1. Jāparedz autostāvvietas, nosakot nepieciešamo stāvvietu skaitu atbilstoši 
aprēķiniem. 
6.10.8.2. Vēsturiskajā apbūves rajonā gar Pasta, Strādnieku, Jauniešu un Krasta ielām 
jaunajai apbūvei ir stilistiski jāiekļaujas kopējā kvartāla apbūvē. Saglabājama vēsturiski 
izveidojusies apstādījumu struktūra. 
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6.11. Ražošanas teritorijas (R, Rt, Rk) 
 

6.11.1.Apbūves noteikumos Ražošana teritorijas (R), nozīmē zemesgabalu, kur primārais 
zemes, ēkas un būves vai tās daļas izmantošanas veids ir ražošanas objekti, darbnīcas, 
noliktavas, vairumtirdzniecības iestādes, transporta uzņēmumi, kam ir uzstādītas īpašas 
prasības, vai noteiktas aizsargzonas. Citas izmantošanas šajā teritorijā nav atļautas.  
Apakšzonējums: 

6.11.1.1. Rt - rekultivējamā teritorija. 
6.11.1.2. Rk – derīgo izrakteņu ieguves teritorijas. 

 
6.11.2. Nolūki, kādos atļauts izmantot zemi, būvēt, pārbūvēt, ierīkot vai izmantot ēkas vai 
būves uz zemes, kas paredzēta ražošanas apbūvei (R) ir: 

6.11.2.1. noliktava, 
6.11.2.2. vairumtirdzniecības iestāde, 
6.11.2.3. tehniskās apkopes stacija, 
6.11.2.4. degvielas uzpildes stacija, 
6.11.2.5. sabiedriska garāža, 
6.11.2.6. specializēta lopkopības ferma – komplekss, 
6.11.2.7. gateris, 
6.11.2.8. kokapstrādes uzņēmums, 
6.11.2.9. lauksaimniecības produkcijas ražošanas un pārstrādes uzņēmumu apbūve, 
6.11.2.10. transporta uzņēmumu apbūve, 
6.11.2.11. darījuma iestāžu apbūve, 
6.11.2.12. inženiertehniskās apgādes tīkli un objekti, 
6.11.2.13. ja to nosaka detālplānojums, papildus atļauts izbūvēt: 

6.11.2.13.1. darījumu iestādi, 
6.11.2.13.2. pārvaldes iestādi, 
6.11.2.13.3. tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu. 

 
6.11.3.Nolūki, kādos atļauts izmantot zemi, vai izmantot ēkas vai būves uz zemes, kas 
paredzēta derīgo izrakteņu ieguvei Rk ir: 

6.11.3.1.derīgo izrakteņu ieguve; 
6.11.3.2.būvju (pievedceļi u.c.) izbūve, kas nepieciešama derīgo izrakteņu ieguvei; 
6.11.3.3.citi izmantošanas veidi (atskaitot apbūvi), līdz uzsākta derīgo izrakteņu ieguve. 

  
6.11.4. Dzīvojamā apbūve šajās teritorijās nav pieļaujama.  
 
6.11.5.Zemesgabala maksimālais pieļaujamais apbūves blīvums –70%. 
 
6.11.6.Jaunveidojamā zemes gabala minimālā platība - 0,5 ha. 
 
6.11.7.Zemesgabala minimālā brīvā teritorija - 20%. 
 
6.11.8. Maksimālais ēkas vai būves augstums līdz jumta korei 18 m. 
 
6.11.9. Būvlaide nedrīkst būt mazāka par 6.0 m, izņemot esošās apbūves gadījumus, kad ir jau 
iedibināta būvlaide. Priekšpagalmā nav pieļaujama uzglabāšana. 
 
6.11.10. Ārpustelpu uzglabāšana jānorobežo ar nepārtrauktu un necaurredzamu žogu. 
 
6.11.11. Attālums līdz citiem objektiem nosakāms atbilstoši normatīvajiem aktiem. 
 
6.11.12. Zemes gabala robežās ir veicami pasākumi, lai apkārtējās teritorijas pasargātu no 
trokšņa, smakām un citiem kaitīgiem faktoriem, kā arī nosegtu neestētiskus skatus. 
 
6.11.13.Autostāvvietas un piebrauktuves jānodrošina sava zemes gabala robežās. 
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6.12.Jauktas ražošanas un darījumu teritorijas (JRD) 
 

6.12.1.Apbūves noteikumos Jauktas ražošanas un darījumu teritorijas (JRD) nozīmē 
zemesgabalu, kur galvenais zemes un būvju izmantošanas veids ir ekoloģiski tīra ražošana, kā 
arī dažāda rakstura darījumu iestādes. Atsevišķos gadījumos pieļaujama dzīvojamās apbūves 
izvietošana, ja to pamato ar detālplānojumu. 
 
6.12.2. Nolūki, kādos atļauts izmantot zemi, būvēt, pārbūvēt, ierīkot vai izmantot ēkas vai 
būves uz zemes kas paredzēta jauktas ražošanas apbūvei (JRD) ir: 

6.12.2.1. vieglās rūpniecības uzņēmums, 
6.12.2.2. vairumtirdzniecības iestāde, 
6.12.2.3. kravu stacija, 
6.12.2.4. noliktava, 
6.12.2.5. sabiedriskā garāža, 
6.12.2.6. tehniskās apkopes stacija, 
6.12.2.7. auto tirdzniecības iestāde, 
6.12.2.8. inženierkomunikāciju objekts, 
6.12.2.9. pārvaldes iestāde, 
6.12.2.10. zinātnes iestāde, 
6.12.2.11. darījumu iestāde, 
6.12.2.12. mazumtirdzniecības un pakalpojumu objekts, 
6.12.2.13. degvielas uzpildes stacija, 
6.12.2.14. sporta un atpūtas objekts, 
6.12.2.15. inženiertehniskās apgādes tīkli un to objekti. 
6.12.2.16. atsevišķā zemesgabalā, ja to pamato ar detālplānojumu, atļauts: 

6.12.2.16.1. mazstāvu dzīvojamā māja, 
6.12.2.16.2. savrupmāja (vienas vai divu ģimeņu dzīvojamā māja), 
6.12.2.16.3. dzīvoklis kā palīgizmantošana. 

 
6.12.3.Zemesgabala maksimālais apbūves blīvums - 60%. 
 
6.12.4.Jaunveidojamā zemes gabala minimālā platība - 0,5 ha. 
 
6.12.5.Zemesgabala minimālā brīvā (zaļā) teritorija - 20 %. 
 
6.12.6.Maksimālais stāvu skaits - 2 stāvi (ieskaitot bēniņus, ja tos izmanto kādai atļautai 
izmantošanai). 
 
6.12.7.Maksimālais ēkas vai būves augstums līdz jumta korei 12 m. 
 
6.12.8. Būvaide – ne mazāka par 6,0 m, izņemot esošās apbūves gadījumus (iedibināta 
būvlaide). 
 
6.12.9. Citi noteikumi: 

6.12.9.1. attālums starp ēkām un līdz citiem objektiem nosakāms atbilstoši 
normatīvajiem aktiem. 
6.12.9.2. zemes gabala robežās ir veicami pasākumi, lai apkārtējās teritorijas pasargātu 
no trokšņa, smakām un citiem kaitīgiem faktoriem, kā arī nosegtu neestētiskus skatus. 
6.12.9.3.autostāvvietas un piebrauktuves jānodrošina sava zemes gabala robežās. 
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6.13. Tehniskās apbūves teritorijas (T, Tk) 

 
 

6.13.1.Apbūves noteikumos Tehniskās apbūves teritorija (T) nozīmē izbūves teritoriju, 
kurā galvenais zemes un būvju izmantošanas veids ir valsts un pašvaldības 
inženierkomunikāciju objekti, kā arī transporta un noliktavu uzņēmumi un iestādes. 
Dzīvojamā apbūve šajā teritorijā nav pieļaujama. 
 
Apakšzonējums - Kapsētu teritorijas - (Tk).  
 
6.13.2.Nolūki, kādos atļauts būvēt, pārbūvēt, ierīkot vai izmantot būves uz zemes, kas 
paredzēta tehniskajai apbūvei (T), ir: 

6.13.2.1.vispārīgās ražošanas uzņēmumi, kas nerada būtisku piesārņojumu 
6.13.2.2.darbnīcas, 
6.13.2.3.inženierkomunikāciju objekti, 
6.13.2.4.vairumtirdzniecības iestāde, 
6.13.2.5.noliktava, 
6.13.2.6.kolektīvās garāžas 
6.13.2.7.sabiedriskā garāža, 
6.13.2.8.tehniskās apkopes stacija, 
6.13.2.9.degvielas uzpildes stacijas (tai skaitā gāzes uzpilde) 
6.13.2.10.saimniecības ēka, 
6.13.2.11.atklāta uzglabāšana,  
6.13.2.12.autostāvvieta, 
6.13.2.13.notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, 
6.13.2.14.dūņu lauki, 
6.13.2.15.inženiertehniskās apgādes tīkli un to objekti,  
6.13.2.16.atsevišķos gadījumos, ja to pamato ar detālplānojumu, ir atļauts: 

6.13.2.16.1.mazumtirdzniecības un pakalpojumu objekts kā 
palīgizmantošana, 
6.13.2.16.2.dzīvoklis kā palīgizmantošana. 

 
6.13.3. Maksimālais apbūves blīvums - 80%.  
 
6.13.4.Jaunveidojamā zemes gabala minimālā platība - 0,3 ha. 
 
6.13.5. Minimālā brīvā teritorija - 10 %. 
 
6.13.6. Maksimālais ēkas vai būves augstums - 18 m, (izņemot torņus). 
 
6.13.7. Būvlaide – ne mazāka par 6.0 m, izņemot esošās apbūves gadījumus (iedibināta 
būvlaide). 
 
6.13.8.Attālums starp ēkām un līdz citiem objektiem nosakāms atbilstoši normatīvajiem 
aktiem. 
 
6.13.9. Zemes gabala robežās ir veicami pasākumi, lai apkārtējās teritorijas pasargātu no 
trokšņa, smakām un citiem kaitīgiem faktoriem, kā arī nosegtu neestētiskus skatus. 
 
6.13.10.Atklātā uzglabāšana nav atļauta priekšpagalmā un ārējā sānpagalmā. Atklātā 
uzglabāšana jānožogo ar nepārtrauktu un necaurredzamu žogu. 



AKNĪSTES PILSĒTAS AR LAUKU TERITORIJU TERITORIJAS PLĀNOJUMS 2006. - 2018. 
TERITORIJAS IZMANTOŠANAS UN APBŪVES NOTEIKUMI AR GROZĪJUMIEM  

 
 
6.14. Līnijbūvju apbūves teritorijas (TL) 
 

6.14.1.Apbūves noteikumos Līnijbūvju apbūves teritorija (TL) nozīmē teritoriju, kur 
primārais izmantošanas veids ir valsts un pašvaldības kopējas izmantošanas transports - 
ielu un ceļu tīkls, laukumi un inženiertehniskās apgādes tīkli un ar tiem saistītās būves. 
 
6.14.2.Nolūki, kādos atļauts izmantot zemi, būvēt, pārbūvēt, ierīkot vai izmantot ēkas vai 
būves uz zemes, kas paredzēta līnijbūvju teritorijai (TL) ir : 

6.14.2.1.valsts autoceļš; 
6.14.2.2.pašvaldības ceļš; 
6.14.2.3.iela; 
6.14.2.4.piebraucamais ceļš; 
6.14.2.5.saimnieciskais ceļš; 
6.14.2.6.auto stāvlaukums; 
6.14.2.7.autoosta; 
6.14.2.8.inženiertehnisko komunikāciju objekts; 
6.14.2.9.inženiertehniskās apgādes tīkli un būves; 
6.14.2.10.degvielas uzpildes stacija; 
6.14.2.11.meliorācijas grāvis u.c meliorācijas objekti; 
6.14.2.12.dambis. 

 
6.14.3.Visi ceļi un ielas ir iedalīti valsts ceļos, pašvaldības ceļos, ielās un piebrauktuvēs. 
Plānojot blīvu apbūvi ārpus apdzīvotajām vietām, ir jāpieņem tādi pat ceļu (ielu) parametri, 
kā apdzīvotajās vietās. Ceļu aizsargjoslu platums pilsētas (apdzīvoto vietu ) teritorijās ir 
atšķirīgs-pilsētās gar ielām un autoceļiem aizsargjoslu nosaka kā sarkano līniju un būvlaidi. 
 
6.14.4. Nodalījuma joslas 

Autoceļa 
indekss Nosaukums 

Autoceļa zemes 
nodalījuma josla no ceļa 

ass līnijas m 

Aizsargjosla 
no ceļa ass 
līnijas m 

P73 Vecumnieki – Nereta - 
Subate 22 60 

P74 Siliņi - Aknīste 22 60 

V14 771 Aknīste – Ragi – Apserde 
– Mežlauki 19 30 

V14 774 Aknīste – Lietuvas 
robeža 19 30 

V14 779 Dzeņi – Radžupe 19 30 

V14 810 Slate – Dominieki - 
Auziņas 19 30 

 

Pašvaldību, uzņēmumu un māju ceļiem zemes nodalījuma josla ir ceļa zemes klātnes platumā. 
 

6.14.5.Ja ielas veido strupceļu, tad brauktuves galā jāveido autotransporta apgriešanās 
laukums ar iekšējo diametru ne mazāku kā 16 m un ne mazāku kā 30 m, ja jāierīko 
apgriešanās laukums sabiedriskajam pasažieru transportam. Apgriešanās laukumi nav 
izmantojami autostāvvietām.  
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6.14.6.Brauktuvju noapaļojuma rādiusi 
6.14.6.1.Ielu un ceļu brauktuvju apmales noapaļojuma rādiusi krustojumos un 
pieslēgumos ar regulējamas kustības autoceļiem un pašvaldības ceļiem jāpieņem ne 
mazāki par 8 m, bet transporta laukumos – ne mazāki par 12 m. 
 
6.14.6.2.Rekonstrukcijas apstākļos un vietējas nozīmes ielu krustojumos un 
pieslēgumos pieļaujams samazināt noapaļojuma rādiusus attiecīgi līdz 5 un 8 m. 
 
6.14.6.3.Ja brauktuve nav norobežota ar apmales akmeņiem, pagriezienos 
brauktuves platums abās pusēs jāpaplašina par 2 m. 

 
6.14.7.Ietves 

 
6.14.7.1.Visām ielām pilsētā jābūt ar vismaz 1, 5 m platām ietvēm. 
 
6.14.7.2.Ietvju augstums pie ielas braucamās daļas nedrīkst pārsniegt 15 cm. Ielu 
pārejās jāveido uzbrauktuves uz ietves bērnu un invalīdu ratiņiem ar ielas apmales 
vertikālo daļas augstumu ne lielāku par 2,5 cm. 
 
6.14.7.3.Uz ietvēm pie ieejām ēkās pieļaujams izvirzīt tikai vienu pakāpienu un ne 
vairāk kā 30 cm, turklāt brīvajam ietves platumam jāsaglabājas ne mazākam par 1,2 
m. Pakāpienam nedrīkst būt pulēta virsma, ja tajā netiek iestrādāta neslidena josla. 
 

6.14.8. Veloceliņi 
 

6.14.8.1. Veloceliņi var būt ar vienvirziena un divvirzienu kustību, ar ne mazāk kā 
0,5 m platām drošības joslām sānos. Šauros apstākļos drošības joslu vietā 
pieļaujams ierīkot 0,75 m augstas norobežojošas barjeras. 
 
6.14.8.2. Pieļaujams ierīkot velosipēdu joslas ielu un ceļu brauktuvju malās, atdalot 
tās ar dubultlīnijas marķējumu. Joslas platumam jābūt ne mazākam par 1,2 m 
transporta plūsmas kustības virzienā un ne mazākam par 1,5 m pretējā virzienā. 
Joslas platumam, ko ierīko gar ietvi, jābūt ne mazākam par 1,0 m. 

 
6.14.9.Meliorācijas būves, projektējamas, būvējamas, rekonstruējamas un ekspluatējamas 
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

 
6.14.10. Ceļu segums (klātne): 

 
6.14.10.1. Lielceļu, ielu un piebrauktuvju, kā arī laukumu un ietvju klātnēm jābūt ar cietu 
segumu. 
6.14.10.2. Gājēju celiņu klātnei apstādījumu teritorijās pieļaujami dažādi segumi. 
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6.1.attēls Galveno un vietējas nozīmes ceļu šķērsprofili 
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6.2. attēls Maģistrālo (galveno) un vietējas nozīmes (dzīvojamo) ielu šķērsprofili 
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6.15. Rekreācijas teritorijas (A) 
 
6.15.1. Rekreācijas teritorijas (A) nozīmē sabiedrībai brīvi pieejamas teritorijas, kuru 
izmantošana saistīta ar rekreāciju, sportu, tūrismu vai kvalitatīvas dabas vides nodrošināšanu, un 
ietver ar rekreāciju saistītās ēkas un būves. 
 
6.15.2.Nolūki, kādos atļauts izmantot zemi, būvēt, pārbūvēt, ierīkot vai izmantot ēkas un būves 
uz zemes, kas paredzēta rekreācijas teritorijai (A) ir : 

6.15.2.1.dārzi, parki (sabiedriskie zaļumi), dīķi, 
6.15.2.2.mežaparki, 
6.15.2.3.sezonas rakstura tūrisma un sporta infrastruktūras objekti, 
6.15.2.4.teritorijas labiekārtojums un ar rekreāciju saistītās būves, 
6.15.2.5.organizētas peldvietas, 
6.15.2.6.laivu piestātnes, 
6.15.2.7.glābšanas stacijas, 
6.15.2.8.specifiskas atrakciju izbūves, 
6.15.2.9.brīvdabas estrādes, 
6.15.2.10.skatu torņi, 
6.15.2.11.dīķi, 
6.15.2.12.spēļu laukumi, 
6.15.2.13.slēpošanas trases. 

 
6.15.3.Pieļaujama ēku rekonstrukcija uz esošiem pamatiem. 
 
6.15.4.Atsevišķos gadījumos, ja to pamato ar detālplānojumu, ir atļauta autostāvvietu izbūve 
apmeklētāju vajadzībām. 
 
6.15.5.Minimālā platība jaunu zemes gabalu veidošanai – 0,5 ha.  
 
6.15.6. Maksimālais apbūves blīvums – 10%.  
 
6.15.7.Maksimālais stāvu skaits – 2 stāvi (izņemot skatu un novērošanas torņus). 
 
6.15.8. Citi noteikumi: 
 

6.15.8.1.Gājēju celiņu parametri jāizvēlas saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, celiņa 
platumu pieņemot ne mazāk par 0,75 m.  
 
6.15.8.2.Jānodrošina piekļūšanas un pārvietošanās iespējas cilvēkiem ar īpašām 
vajadzībām. 
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7. nodaļa. KULTŪRAS PIEMINEKĻU AIZSARDZĪBA 

 
7.1. Valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi 
 

7.1.tabula. Valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi Aknīstes pilsētā ar lauku teritoriju 
Nr. 
p. 
k. 

Valsts 
aizs. 
Nr. 

Pieminekļu 
vērtības 
grupa 

Pieminekļa 
veids, 

kadastra 
numurs 

Pieminekļa 
nosaukums 

Pieminekļa 
atrašanās vieta 

Piemin. 
vecums 

Platība, 
m2 

Valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi Aknīstes pilsētas teritorijā 

1. 882 valsts 
nozīmes 

Arheoloģijas 
56050010574 

Aknīstes (Susējas) 
pilskalns 

Dienvidsusējas labā 
krasta senleja, 
Saltupes iela 6 

 6453 

2. 880 vietējas 
nozīmes 

Arheoloģijas 
56050010564 

Saltupju Svētavots 
– kulta vieta 

Dienvidsusējas upes 
kr.krasta pieteka  377 

(kopējā) 
Valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi Aknīstes lauku teritorijā 

2. 880 vietējas 
nozīmes 

Arheoloģijas 
56250040219 

Saltupju Svētavots 
– kulta vieta 

Dienvidsusējas upes 
kr.krasta pieteka  377 

(kopējā) 

3. 25 valsts 
nozīmes 

vēstures 
56250040211 

Tēlnieka J.Mikena 
dzimtās mājas 

“Skārdupītes”, nek. 
īpašums “Muzejs” 

1901. 
(tēln. 
dz. 

gads) 

1,15 ha 

4. 878 vietējas 
nozīmes 

Arheoloģijas 
56250020034 Rācenāju senkapi Pie bij. “Rācenājiem”  352 

5. 879 vietējas 
nozīmes 

Arheoloģijas 
56250010058 

Kaparnieku 
senkapi Pie “Kaparniekiem”  3785 

6. 881 vietējas 
nozīmes 

Arheoloģijas 
56250020126 

Stūraģeidānu 
senkapi Pie “Stūraģeidāniem”  2370 

7. 883 vietējas 
nozīmes 

Arheoloģijas 
56250060025 

Ulasu Airīšu 
senkapi ar 

krustakmeni 

Ulasos pie “Airī-
tēm”, Radžupes kr. 
krasta senl. mala 

 579 

 
7.2.Izstrādājot pašvaldības teritorijas plānojumu, 4 kultūras pieminekļiem noteiktas individuālās 
aizsardzības zonas –Tēlnieka J.Mikena dzimtām mājam, Saltupju Svētavotam – kulta vietai, 
Stūraģeidānu senkapiem, Aknīstes pilskalnam, bet pārējiem – saglabāta Aizsargjoslu likumā 
noteiktā aizsargjosla 500 m platumā.  
 
7.3. Aprobežojumus aizsargjoslās nosaka Aizsargjoslu likums un citi normatīvie akti. 
 
7.4. Prasības valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu aizsardzībai, izmantošanai un 
rekonstrukcijai nosaka citi normatīvie akti. 
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8. nodaļa. ĪPAŠI AIZSARGĀJAMĀS DABAS TERITORIJAS UN 

VIETĒJAS NOZĪMES AIZSARGĀJAMĀS DABAS TERITORIJAS 
 
 
8.1. Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas 
 

8.1.1.dabas piemineklis „Vecmeldru avoti”; 
 
8.1.2. valsts nozīmes dižkoki:  

8.1.2.1. Parastā priede (3,40 m). Koks aug Tuņķeļu kapos pie Dekinu ģimenes 
apbedīšanas vietas, zemes īpašnieks Aknīstes Evaņģēliski luteriskā draudze. 0,5 m 
augstumā koku veido 3 stumbri. Koka vispārīgais stāvoklis labs. 
8.1.2.2. Parastā priede (3,96 m). Koks aug vecajos Tuņķeļu kapos. Zemes īpašnieks 
Aknīstes pilsētas dome. 1 m augstumā koks sadalās 2 zaros, Koka vispārīgais stāvoklis 
labs. Ģeogrāfiskās koordinātes X 0628404, Y 00610086. 
8.1.2.3. Parastā priede (3,05 m). Koks aug vecajos Tuņķeļu kapos. Zemes īpašnieks 
Aknīstes pilsētas dome. Koka vispārīgais stāvoklis labs. Ģeogrāfiskās koordinātes X 
06228456, Y 00610103. 
8.1.2.4. Parastā priede (3,00 m). Koks aug vecajos Tuņķeļu kapos. Zemes īpašnieks 
Aknīstes pilsētas dome. Koka vispārīgais stāvoklis labs. Ģeogrāfiskās koordinātes X 
06228475, Y 00610140. 
8.1.2.5. Parastā priede (3,30 m). Koks aug Aknīstes pilsētas kapos. Zemes īpašnieks 
Aknīstes pilsētas dome. Koka vispārīgais stāvoklis labs. Ģeogrāfiskās koordinātes X 
06224698, Y 00608927. 
8.1.2.6. Parastā priede (3,10 m). Koks aug Aknīstes pilsētas kapos. Zemes īpašnieks 
Aknīstes pilsētas dome. Koka vispārīgais stāvoklis labs. Koku veido 2 lieli zari. 
Ģeogrāfiskās koordinātes X 06224671, Y 00608958. 
8.1.2.7. Parastā liepa (4,10 m). Koks aug V. Āboliņa saimniecības „Kaktiņi” mežā, 
blakus izcirtumam, gravas malā. Koka vainagu veido 2 lieli zari. Veselības stāvoklis 
apmierinošs. Ģeogrāfiskās koordinātes X 06223081, Y 00610218. 
8.1.2.8. Parastā vīksna (5,0 m). Koks aug Alberta Kurklieta saimniecības „Ūta” lauka 
malā, novadgrāvja krastā. Vispārīgais stāvoklis labs. Ģeogrāfiskās koordinātes X 
06229677, Y 00612401. 
8.1.2.9. Parastais ozols – Vilkupes ozols (6,05 m). Koks aug gravas malā, 200 m no 
ceļa Aknīste – Subate. Zemes īpašnieks A.Kuzma. Stumbrā dobums. Koks dedzis. 
Apakšējie zari nokaltuši. Ģeogrāfiskās koordinātes X 06221863, Y 00613633. 
8.1.2.10. Rietumu tūjas – 3 koki (katrs 1,4 m). Koki aug Vikupes kapos, pie Antoneviču 
dzimtas apbedījumu vietām. Koki ir labā stāvoklī. Ģeogrāfiskās koordinātes X 
06222545, Y 00613270. 
8.1.2.11. Parastā priede (3,70 m). Koks aug VAS „Latvijas meži” Dienvidlatgales 
mežsaimniecības valdījumā esošajā 7.Aknīstes meža iecirkņa zemē. Koks ir labā 
stāvoklī. Kadastra numurs 56250030026. 
8.1.2.12. Parastā kļava (~4,95 m). Koks augs Parka ielā 1, Aknīstē, Jēkabpils 
virsmežniecības piederošā zeme. Kokam 2005. gada janvāra vētrā nolūza 2 zari, līdz ar 
to arī atšķēlās stumbra daļa. Lai saglābtu koka augtspēju nepieciešams vietas, kur 
nolūza zari apstrādāt ar antiseptisku līdzekli. Ģeogrāfiskās koordinātes X 06225211, Y 
00608350. 
8.1.2.13. Parastā priede (3,30 m). Koks aug ceļa Aknīste Lietuvas robeža malā. Zeme 
atrodas valsts ceļu dienesta pārziņā. Koks labā stāvoklī. Ģeogrāfiskās koordinātes 
06223482, Y 00606971. 
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8.1.2.14. Parastais ozols. Koks aug Radžupes kreisajā krastā uz nogāzes. Zemes 
īpašnieks I.Kalnietis. Ģeogrāfiskās koordinātes ~ X 06226357, Y 00609855. 
8.1.2.15. Rietumu tūja (1,50 m). Koks aug Parka ielā 1, Aknīstē. Savdabīgs koks no 4 
stumbriem, kuri savijušies. Jēkabpils virsmežniecības piederošā zeme. Ģeogrāfiskās 
koordinātes X 06225184, Y 00608309. 
8.1.2.16. Parastā priede (3,1 m). Koks aug saimniecības „Kaļķinieki” teritorijā. Uz 
ziemeļiem no Aknīstes, ceļa uz Jēkabpili labajā pusē, drīz pēc izbraukšanas no pilsētas. 
8.1.2.17. Parastā liepa ( m) Aknīstē, Dzirnavu ielā. 

 
8.1.3. Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzības un izmantošanas noteikumus nosaka 
citi normatīvie akti. 
 
8.1.4. Ap dižkokiem, mērot no aizsargājamā koka vainaga projekcijas ārējās malas, noteikta 
10 m aizsargjosla. 

 
8.2.Mikroliegumi. 
 

8.2.1. Aknīstes mežniecības 2.kvartāla 2., 10., 11., 16. nogabalā 6,2 ha platībā; 
 
8.2.2. Aknīstes mežniecības 1.kvartālā 7., 8.,10.,11.,19.,20.,22.-24. nogabalā 15,0 ha platībā; 
 
8.2.3. Aknīstes mežniecības 1. un 2.kvartālā mikroliegums Nr. 70009 īpaši aizsargājamai 
putnu sugai. 

 
8.2.4. Mikroliegumu teritoriju un to buferzonu aizsardzības prasības un izmantošanas 
noteikumus nosaka citi normatīvie akti. 
 
8.2.5. Mikroliegumu atrašanās vietas teritorijas plānojuma grafiskajā daļā nav attēlotas. 
Informācija par to atrašanās vietām pieejama normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

 
8.3. Aizsargājamie biotopi: 

 
8.3.1. Velna ala; 
 
8.3.2. Dienvidsusējas krasta dolomītiežu atsegumi; 
 
8.3.3. aizsargājamo biotopu aizsardzības režīmu nosaka citi normatīvie akti. 

 
8.4. Vietējas nozīmes aizsargājamās dabas teritorijas 
 

8.4.1.Vietējas nozīmes dižkoki: 
8.4.1.1.Parastā priede (apkārtmērs 2,80 m) Vilkupes vecajos kapos, zemes vienības 
kadastra Nr.56250090050; 
8.4.1.2.Rietumu tūjas (3 vienības) (apkārtmērs virs 1,00 m) bijušajā mājvietā, zemes 
vienības kadastra Nr.56250060019, saimniecība “Ūta”; 
8.4.1.3.Parastās priedes ar apkārtmēru virs 2,50 m Tuņķeļu vecajā kapsētā, zemes 
vienības kadastra Nr.56250050156; 
8.4.1.4.Parasto ozolu aleja gar pašvaldības ceļu Nr.49 Lazdas – Krustceļi (Kukutenes 
ceļu), kadastra numurs Nr.56250070223. 

 
8.4.2. Kukutines ozolu aleja. 
 
8.4.3.vietējas nozīmes bioloģiski vērtīgā teritorija „Radžupes ieleja”. 

 
8.4.4. Aizsardzības prasības vietējas nozīmes bioloģiski vērtīgajā teritorijā „Radžupes ieleja”: 

8.4.4.1.nav pieļaujama koku izciršana kailcirtē 
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8.4.4.2.nav pieļaujama zemes transformācija (zemes lietošanas kategorijas maiņa) citos 
lietošanas veidos.  
8.4.4.3.Radžupes ielejā nepieciešams ierobežot bebru darbību un regulēt to skaitu; 
8.4.4.4.plānota jauna saimnieciskā darbība jāsaskaņo ar pašvaldību. 

 
8.4.5. Kukutines ozolu alejas teritorijā un 10 m rādiusā ap to aizliegts: 

8.4.5.1. bez rakstiskas saskaņošanas ar pašvaldību veikt jebkādu saimniecisko vai cita 
veida darbību, kuras rezultātā tiek vai var tikt bojāts vai iznīcināts aizsargājamais 
objekts vai mazināta tā dabiskā estētiskā nozīme; 
8.4.5.2.aizsargājamā koka nociršana (novākšana) pieļaujama tikai gadījumos, ja tas 
kļuvis bīstams (apdraud cilvēku dzīvību un veselību, tuvumā esošās ēkas vai 
infrastruktūras objektus) un ir saņemta vietējās pašvaldības atļauja. 
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9.nodaļa BŪVTIESĪBU ĪSTENOŠANAS KĀRTĪBA 

 
9.1. Visu veidu būvju projektēšanas sagatavošanas, būvprojekta izstrādāšanas, būvatļaujas 
saņemšanas, būvniecību un būvju nodošanu ekspluatācijā, kā arī rekonstrukcijas, renovācijas un 
būvju nojaukšanas procesa kārtību nosaka normatīvie akti būvniecībā.  
 

 
10.nodaļa SPĒKĀ ESOŠO DETĀLPLĀNOJUMU SARAKSTS 

 
 

Nosaukums Pieņemšanas 
datums 

Robežu apraksts Piezīmes 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 
Spēkā esošo detālplānojumu sarakstu uztur un aktualizē Būvvalde.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AKNĪSTES PILSĒTAS AR LAUKU TERITORIJU TERITORIJAS PLĀNOJUMS 2006. - 2018. 
TERITORIJAS IZMANTOŠANAS UN APBŪVES NOTEIKUMI AR GROZĪJUMIEM  

SIA „Reģionālie projekti” 
67

 
TERITORIJAS PLĀNOJUMA GROZĪJUMU  

PASKAIDROJUMA RAKSTS 
 
 

IEVADS 
Aknīstes pilsētas ar lauku teritoriju teritorijas plānojuma 2006.–2018. grozījumi ir 

Aknīstes pilsētas ar lauku teritoriju administratīvās teritorijas daļu plānotās (atļautās) 
izmantošanas un izmantošanas aprobežojumu izmaiņas. 

Aknīstes pilsētas ar lauku teritoriju teritorijas plānojuma 2006.–2018. grozījumu (turpmāk- 
teritorijas plānojuma grozījumi) izstrāde uzsākta, pamatojoties uz Aknīstes pilsētas ar lauku 
teritoriju domes 24.09.2008. lēmumu (sēdes protokols Nr.12, 10.#) „Par grozījumu izstrādāšanu 
Aknīstes pilsētas ar lauku teritoriju teritorijas plānojumā (2006.-2018.)”. 

Teritorijas plānojuma grozījumi izstrādāti saskaņā ar 19.10.2004. Ministru kabineta 
noteikumiem Nr.883 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” un 28.10.2008. 
apstiprināto Darba uzdevumu teritorijas plānojuma grozījumu izstrādei. 
 
 

1. TERITORIJAS PLĀNOJUMA GROZĪJUMU PAMATOJUMS UN 
IZSTRĀDES MĒRĶIS 

 
 

1.1. Teritorijas plānojuma grozījumu pamatojums 
 
1.1.1. 28.10.2008. apstiprinātais Darba uzdevums teritorijas plānojuma grozījumu 

izstrādei. 
 

Teritorijas plānojuma grozījumu pamatojums noteikts ar Aknīstes pilsētas ar lauku 
teritoriju domes 28.10.2008. lēmumu (sēdes protokols Nr.14., 13.#) apstiprinātajā Darba 
uzdevumā teritorijas plānojuma grozījumu izstrādei: 

 
1) 06.03.2008. grozījumi Aizsargjoslu likumā;  
2) fizisko un juridisko personu iesniegumi; 
3) teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes Darba grupas lēmumi; 
4) redakcionāli un tehniski grozījumi. 
 
1.1.2. grozījumi normatīvajos aktos. 
 
- 06.03.2008.grozījumi Aizsargjoslu likumā nosaka, ka vietējo pašvaldību domes 

(padomes) izvērtē savus teritorijas plānojumus un, ja nepieciešams, ne vēlāk kā 18 mēnešu laikā 
pēc tam, kad stājušies spēkā grozījumi Aizsargjoslu likuma 1., 7. un 37.pantā, izstrādā un 
apstiprina nepieciešamos grozījumus teritoriju plānojumos, lai nodrošinātu virszemes 
ūdensobjektu aizsargjoslas noteikšanu atbilstoši likumā paredzētajam. 

 
1.2. Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes mērķis un uzdevumi. 
 

Noteikt atsevišķu Aknīstes pilsētas ar lauku teritoriju administratīvās teritorijas daļu 
plānotās (atļautās) izmantošanas un izmantošanas aprobežojumu izmaiņas: 
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1) pamatojoties uz Aknīstes pilsētas ar lauku teritoriju teritorijas plānojuma grozījumu 
izstrādes Darba grupas lēmumiem; 

2) pamatojoties uz grozījumiem normatīvajos aktos. 
 

 
2. TERITORIJAS PLĀNOJUMA GROZĪJUMU APRAKSTS 

 
2.1.Grozījumi, pamatojoties uz grozījumiem normatīvajos aktos. 

 
06.03.2008. grozījumi Aizsargjoslu likumā (spēkā ar 01.04.2008.) nosaka, ka applūstošā 

teritorija likuma izpratnē ir ūdensteces ielejas vai ūdenstilpes ieplakas daļa, kura palos vai plūdos 
pilnīgi vai daļēji applūst un kuras platums ūdensteces vai ūdenstilpes aizsardzības nolūkos tiek 
noteikts vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā atbilstoši Ministru kabineta izdotai virszemes 
ūdensobjekta aizsargjoslu noteikšanas metodikai. 

 
 

Teritorijas plānojuma grozījumi: 
 
„Grafiskajā daļā”  
1) kartē „Aknīstes pilsētas ar lauku teritoriju plānotā (atļautā) izmantošana un 

aizsargjoslas” grozīta Dienvidsusējas aizsargjosla, nosakot applūstošās teritorijas, saskaņā ar 
Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūras speciālistu veiktajiem aprēķiniem 
atbilstoši 03.06.2008. Ministru kabineta noteikumiem Nr.406 „Virszemes ūdensobjektu 
aizsargjoslu noteikšanas metodika”; 
 

 „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu”: 
1) 4.21.1.1. apakšpunkta tabula papildināta ar tekstu „vai ne mazāk kā visas applūstošās 

teritorijas platumā līdz ūdens līmenim”; 
 
Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūras sniegto informāciju skatīt 

Pārskata par teritorijas plānojuma grozījumu izstrādi 7.2.apakšpunktā. 
 

2.2.Grozījumi, pamatojoties uz Aknīstes pilsētas ar lauku teritoriju teritorijas plānojuma 
grozījumu izstrādes Darba grupas lēmumiem 

 
07.05.2008. plkst. 11:00 Aknīstes pilsētas ar lauku teritoriju domes telpās tika organizēta 

teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes Darba grupas sanāksme.  
 
1) Pamatojoties uz Darba grupas lēmumiem, grozīta sekojošu zemesgabalu plānotā 

(atļautā) izmantošana: 
 

Zemesgabala 
kadastra numurs 

Spēkā esošā plānotā (atļautā) 
izmantošana 

Ar grozījumiem noteiktā plānotā 
(atļautā) izmantošana 

5625 002 0100 Lauksaimniecības teritorijas, L 
Meži, ZM 

Derīgo izrakteņu ieguves teritorijas, 
Rk 

5625 002 0075 Lauksaimniecības teritorijas, L 
 Meži, ZM  

Derīgo izrakteņu ieguves teritorijas, 
Rk 

5625 004 0204 Ražošanas teritorijas, R Lauksaimniecības teritorijas, L 
5625 007 0240 Lauksaimniecības teritorijas, L Ražošanas teritorijas, R 
5625 007 0088 Lauksaimniecības teritorijas, L Ražošanas teritorijas, R 

5625 001 0119 Lauksaimniecības teritorijas, L Jauktas ražošanas un darījumu 
teritorijas, JRD 



AKNĪSTES PILSĒTAS AR LAUKU TERITORIJU TERITORIJAS PLĀNOJUMS 2006. - 2018. 
TERITORIJAS IZMANTOŠANAS UN APBŪVES NOTEIKUMI AR GROZĪJUMIEM  

SIA „Reģionālie projekti” 
69

Zemesgabala 
kadastra numurs 

Spēkā esošā plānotā (atļautā) 
izmantošana 

Ar grozījumiem noteiktā plānotā 
(atļautā) izmantošana 

5625 007 0005 Ražošanas teritorijas, R Lauksaimniecības teritorijas, L 
5625 002 0060 Ražošanas teritorijas, R Lauksaimniecības teritorijas, L 

5605 001 0447 Savrupmāju apbūves teritorijas, DzS 
Lauksaimniecības teritorijas, L Palīgsaimniecību teritorijas, P 

5605 001 0433 Savrupmāju apbūves teritorijas, Dz Palīgsaimniecību teritorijas, P 
5605 001 0435 Savrupmāju apbūves teritorijas, DzS Palīgsaimniecību teritorijas, P 
5605 001 0444 Savrupmāju apbūves teritorijas, DzS Palīgsaimniecību teritorijas, P 

5605 001 0431 Savrupmāju apbūves teritorijas, DzS* 
Lauksaimniecības teritorijas, L Palīgsaimniecību teritorijas, P 

5605 001 0437 Savrupmāju apbūves teritorijas, DzS* Palīgsaimniecību teritorijas, P 
5605 001 0438 Savrupmāju apbūves teritorijas, DzS* Palīgsaimniecību teritorijas, P 
5605 001 0427 Savrupmāju apbūves teritorijas, DzS* Palīgsaimniecību teritorijas, P 

5605 001 0428 Lauksaimniecības teritorijas, L 
Rekultivējamās teritorijas, Rt  

5605 001 0429 Lauksaimniecības teritorijas, L Palīgsaimniecību teritorijas, P 

5605 001 0426 Jauktas dzīvojamās un darījumu 
teritorijas, JDzD Rekreācijas teritorijas, A 

5605 001 0423 Jauktas dzīvojamās un darījumu 
teritorijas, JDzD Tehniskās apbūves teritorijas, T 

5605 001 0422 Rekultivējamās teritorijas, Rt Jauktas ražošanas un darījumu 
teritorijas, JRD 

5605 001 0350 Parki, ZP Rekreācijas teritorijas, A 
5605 001 0386 Parki, ZP Rekreācijas teritorijas, A 
5605 001 0374 Lauku apbūves teritorijas, LA* Palīgsaimniecību teritorijas, P 
5625 001 0372 Lauku apbūves teritorijas, LA* Palīgsaimniecību teritorijas, P 
5605 001 0375 Lauku apbūves teritorijas, LA* Palīgsaimniecību teritorijas, P 
5605 001 0387 Lauku apbūves teritorijas, LA* Palīgsaimniecību teritorijas, P 

5605 001 0360 Lauksaimniecības teritorijas, L2 
Meži, ZM Rekreācijas teritorijas, A 

5605 001 0607 Lauksaimniecības teritorijas, L 
Meži, ZM Rekreācijas teritorijas, A 

5605 001 0606 Lauksaimniecības teritorijas, L2 
Meži, ZM Tehniskās apbūves teritorijas, T 

5605 001 0605 Meži, ZM Rekreācijas teritorijas, A 
5605 001 0604 Meži, ZM Rekreācijas teritorijas, A 

5605 001 0279 Savrupmāju apbūves teritorijas, DzS Jauktas dzīvojamās un darījumu 
teritorijas, JDzD 

5605 001 0271 Darījuma iestāžu teritorijas, D Jauktas dzīvojamās un darījumu 
teritorijas, JDzD 

5605 001 0725 Savrupmāju apbūves teritorijas, DzS Palīgsaimniecību teritorijas, P 
5605 001 0193 Savrupmāju apbūves teritorijas, DzS Palīgsaimniecību teritorijas, P 
5605 001 0185 Savrupmāju apbūves teritorijas, DzS Palīgsaimniecību teritorijas, P 
5605 001 0714 Savrupmāju apbūves teritorijas, DzS Palīgsaimniecību teritorijas, P 

5605 001 0168 Darījuma iestāžu teritorijas, D Jauktas dzīvojamās un darījumu 
teritorijas, JDzD 

5605 001 0717 Savrupmāju apbūves teritorijas, DzS Palīgsaimniecību teritorijas, P 
5605 001 0729 Lauksaimniecības teritorijas, L Palīgsaimniecību teritorijas, P 
5605 001 0162 Lauksaimniecības teritorijas, L Tehniskās apbūves teritorijas, T 
5605 001 0730 Savrupmāju apbūves teritorijas, DzS Palīgsaimniecību teritorijas, P 
5605 001 0155 Lauksaimniecības teritorijas, L Palīgsaimniecību teritorijas, P 

5605 001 0704 
Lauksaimniecības teritorijas, L 
Meži, ZM 
Lauku apbūves teritorijas, LA 

Rekreācijas teritorijas, A 
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Zemesgabala 
kadastra numurs 

Spēkā esošā plānotā (atļautā) 
izmantošana 

Ar grozījumiem noteiktā plānotā 
(atļautā) izmantošana 

5605 001 0600 Ražošanas teritorijas, R Jauktas ražošanas un darījumu 
teritorijas, JRD 

5605 001 0613 Ražošanas teritorijas, R Jauktas ražošanas un darījumu 
teritorijas, JRD 

5605 001 0614 Ražošanas teritorijas, R Jauktas ražošanas un darījumu 
teritorijas, JRD 

5605 001 0610 Ražošanas teritorijas, R Jauktas ražošanas un darījumu 
teritorijas, JRD 

5605 001 0616 Ražošanas teritorijas, R Jauktas ražošanas un darījumu 
teritorijas, JRD 

5605 001 0627 Ražošanas teritorijas, R Jauktas ražošanas un darījumu 
teritorijas, JRD 

5605 001 0603 
Jauktas dzīvojamās un darījumu 
teritorijas, JDzD  
Savrupmāju apbūves teritorijas, DzS 

Palīgsaimniecību teritorijas, P 

5605 001 0212 Jauktas dzīvojamās un darījumu 
teritorijas, JDzD  Darījuma iestāžu teritorijas, D 

5605 001 0286 Jauktas dzīvojamās un darījumu 
teritorijas, JDzD Darījuma iestāžu teritorijas, D 

5605 001 0299 Lauksaimniecības teritorijas, L 
Meži, ZM Palīgsaimniecību teritorijas, P 

5605 001 0298 Meži, ZM Palīgsaimniecību teritorijas, P 
5605 001 0297 Meži, ZM Palīgsaimniecību teritorijas, P 
5605 001 0262 Applūstošās teritorijas, Lpl Tehniskās apbūves teritorijas, T 

5605 001 0263 Lauksaimniecības teritorijas, L Jauktas dzīvojamās un darījumu 
teritorijas, JDzD 

5605 001 0259 Darījuma iestāžu teritorijas, D Jauktas dzīvojamās un darījumu 
teritorijas, JDzD 

5605 001 0224 Parki un skvēri, ZP Rekreācijas teritorijas, A 
5605 001 0540 Parki un skvēri, ZP Rekreācijas teritorijas, A 

5605 001 0559 Jauktas dzīvojamās un darījumu 
teritorijas, JDzD Palīgsaimniecību teritorijas, P 

5605 001 0509 Jauktas dzīvojamās un darījumu 
teritorijas, JDzD Palīgsaimniecību teritorijas, P 

5605 001 0455 Darījuma iestāžu teritorijas, D Sabiedrisko iestāžu teritorijas, S 
5605 001 0169 Savrupmāju apbūves teritorijas, DzS Tehniskās apbūves teritorijas, T 

5605 001 0520 Jauktas dzīvojamās un darījumu 
teritorijas, JDzD Palīgsaimniecību teritorijas, P 

 
2) Pamatojoties uz Darba grupas lēmumiem: 
 
a) labākai uztveramībai grozīts krāsu apzīmējums sekojošiem zonējuma veidiem – 

Lauku apbūves teritorijas (LA); Jauktas dzīvojamās un darījumu teritorijas 
(JDzD); Sabiedrisko iestāžu teritorijas (S); Jauktas ražošanas un darījumu 
teritorijas (JRD); Ražošanas teritorijas (Rt); Rekreācijas teritorijas (A); 

 
b) dzēsts zonējuma veids „Dabas pamatnes teritorijas” - Ūdeņi (ZŪ), Meži (ZM), 

Parki un skvēri (ZP), Pļavas (ZPļ), Purvi (Zp). 
 

c) Teritorijas izmantošanas noteikumi un Grafiskā daļa papildināta ar zonējuma 
veidiem: 

- „Ūdeņi” (Ū); 
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- „Mežsaimniecības teritorijas” (M); 
- „Palīgsaimniecību teritorijas” (P); 

 
d) Grafiskajā daļā plānotā atļautā izmantošana un aprobežojumi noteikti vienā kartē 
„Aknīstes pilsētas ar lauku teritoriju plānotā (atļautā) izmantošana un aizsargjoslas” 
visai pašvaldības teritorijai un “Aknīstes pilsētas plānotā (atļautā) izmantošana un 
aizsargjoslas“ - pilsētas teritorijai. 

 
3) Veicot redakcionālas korekcijas un precizējumus: 

 
a) Ņemot vērā, ka vietējās pašvaldības teritorijas plānojums ir ilgtermiņa plānošanas 
dokuments, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos dzēstas atsauces uz 
konkrētiem normatīvajiem aktiem, norādot, ka attiecīgo jautājumu jārisina 
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā; 
 
b) Ņemot vērā, ka zemāka līmeņa normatīvajā aktā nav pieļaujama augstāk stāvoša 
normatīvā akta normu dublēšana, dzēstas normas Teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumos, kas dublē citus normatīvos aktus. 

 
c) Ņemot vērā, ka būvju projektēšanas sagatavošanas, būvprojekta izstrādāšanas, 
būvatļaujas saņemšanas, būvniecību un būvju nodošanu ekspluatācijā, kā arī būvju 
nojaukšanas procesa kārtību nosaka citi normatīvie akti būvniecībā, Teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumos dzēstas 9.nodaļas normas, kas nosaka 
būvtiesību īstenošanas kārtību; 
 
d) Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos normas numurētas. 

 
e) Veikti atsevišķi redakcionāli grozījumi, precizējumi un korekcijas.  
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