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IEVADS 

 

Dunavas pagasta teritorijas plānojums (2007.-2019.) ir Dunavas pagasta 

administratīvās teritorijas plānojums, kurā attēlota teritorijas pašreizējā izmantošana, 

noteikta plānotā (atļautā) izmantošana un apbūves noteikumi.   

 

Pagasta teritorijas plānojums sastāv no šādām sastāvdaļām:   

• paskaidrojuma raksta;   

• grafiskās daļas;  

• teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem (turpmāk 

tekstā apbūves noteikumi); 

• pārskata par vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma izstrādi. 

Teritorijas plānojums izstrādāts, pamatojoties uz Dunavas pagasta padomes 

2006. gada 22.novembra sēdes lēmumu (protokola Nr.11., 1.§) „Par Dunavas pagasta  

teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu”, Dunavas pagasta padomes apstiprināto darba 

uzdevumu Dunavas pagasta teritorijas plānojuma izstrādei un saskaņā ar noslēgto 

līgumu starp Dunavas pagasta padomi un SIA „Reģionālie projekti”. 

Teritorijas plānojums ir izstrādāts atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 

883 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” (19.10.2004.).  

Plānojums izstrādāts par pamatu izmantojot Latvijas ģeotelpiskās informācijas 

aģentūras sagatavoto vienkāršoto topogrāfisko karti ar mēroga noteiktību M 1:10 000. 

Plānojuma izstrādāšanā izmantotas arī ortofoto ainas un zemes kadastra plāns. 

Apbūves noteikumi ir izstrādāti, balstoties uz pagasta esošās situācijas un 

attīstības iespēju izvērtējumu. Dunavas pagasta teritorijas attīstības perspektīva ir 

aprakstīta sējumā „Paskaidrojuma raksts”.   

Apbūves noteikumi nosaka prasības zemes izmantošanai, ēkām, būvēm. Tie ir 

saistoši visiem zemes īpašniekiem.  

Ja, noskaidrojot Apbūves noteikumus (prasības), ir radušās kādas neskaidrības 

vai jautājumi, ieteicams griezties Dunavas pagasta padomē vai Jēkabpils rajona 

pašvaldību apvienotā Būvvaldē.  
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NOTEIKUMOS LIETOTIE TERMINI 

Aizmugures pagalma dziļums – mazākais horizontālais attālumu starp zemes vienības 

aizmugures robežu un tuvāko galvenās būves sienu. 

Aizmugures pagalms – zemes vienības daļa starp zemes vienības sānpagalmiem no 

zemes vienības aizmugures robežas līdz tuvākajai galvenās būves aizmugures fasādes 

sienai. 

Apbūves blīvums - zemes vienības apbūves laukuma attiecība pret tā platību izteikta 

procentos. 

Apbūves laukums – visas apbūvētās platības summa, izņemot pazemes būves, 

piebraucamos ceļus un labiekārtojumu. 

Ārējais sānpagalms – sānpagalms, kas tieši robežojas ar ielu. 

Atklāta uzglabāšana – teritorijas palīgizmantošana preču, būvmateriālu un citu 

priekšmetu uzglabāšanai ārpus ēkām (būvēm). 

Autobusu pieturvieta – kas ietver būves autobusu satiksmes apkalpes dienesta un 

pasažieru vajadzībām, pastāvīgas pieturas vietas autobusiem. 

Automašīnu novietošana – visus automašīnu novietošanas veidi to lietošanas laikā, 

izņemot novietošanu apkopei un remontam. 

Autostāvvieta – teritorija vienas vai vairāku automašīnu novietošanai uz laiku. Šajā 

teritorijā ietilpst arī stāvvietas piebraucamie ceļi un vertikālās komunikācijas. 

Brīvā teritorija – ir zemes vienības apbūvētā platība, no kā atskaitīta autostāvvietu un 

piebraucamo ceļu platība. 

Būtisks piesārņojums – ir valsts kompetentu iestāžu noteikta jebkādas kaitīgas vielas 

koncentrācija gaisā, augsnē vai ūdenī, kā arī skaņas līmenis, ko nav atļauts pārsniegt 

vispār vai kādā konkrētā teritorijā. 

Būve mājlopiem – saimniecības ēka mājlopu izmitināšanai (kūts), kā arī citas būves 

mājlopiem, kā arī kūtsmēslu glabātuvi un vircas bedri.  

Būvlaide – minimālais attālums starp ielas sarkano līniju vai ceļa zemes nodalījuma 

joslas robežu un jebkuru virszemes būvi līniju zemes vienības iekšpusē. Teritorijas 

plānojumā Būvlaidi iezīmē ar līniju, kas parasti atrodas paralēli ielas sarkanajai līnijai 

vai ceļa zemes nodalījuma joslas robežai. 

Būvtiesības – fizisko un juridisko personu tiesības veikt būvniecību. 
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Ciems – blīvi apdzīvota vieta un kurai ir pašvaldības noteikts ciema statuss un robeža. 

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, dabas piemineklim un tā tuvākajai apkārtnei tiesību akti un šie 

noteikumi nosaka īpašas aizsardzības un izmantošanas prasības. 

Dabas teritorija – ir  teritorijas, kurās galvenie zemes izmantošanas veidi ir dabas 

teritorijas (meži, pļavas, krūmāji, krastmalu apstādījumi un dabiskie biotopi) parki, 

mežaparki un skvēri. 

Degvielas uzpildes stacija (DUS) – degvielas (arī gāzes), eļļas un smērvielu 

tirdzniecības uzņēmums, teritorijas vai būves palīgizmantošanas parasti ir 

mazumtirdzniecība, automašīnu mazgāšana un citi pakalpojumi un degvielas uzpildes 

stacijas izvietošanas iespēju ielas (ceļa nodalītajā joslā) sarkanajās līnijās nosaka, 

izstrādājot detālplānojumu. 

Dzīvojamā māja -  ēka, kas nodrošina  mājokļa funkcijas, kurā  ir vismaz viena 

apkurināma istaba, virtuve vai virtuves niša un sanitārais mezgls. 

Galvenā būve – teritorijas (zemes vienības) galvenajai izmantošanai paredzēta būve 

(parasti ēka). 

Garāža – būve teritorijas vai tās daļa, automašīnas vai automašīnu pastāvīgai 

novietošanai. Šajos apbūves noteikumos garāža privātas garāžas nozīmē netiek lietota, 

ja tā ir ietverta dzīvojamā vai saimniecības ēkā.  

Hidrotehniska būve – būve krastmalu nostiprināšanai, laivu piestātnēm un līdzīgām 

izmantošanām, izņemot meliorācijas būves. 

Iedibinātā būvlaide – esošās apbūves veidota līnija, ja kvartāla robežās vismaz pusei 

zemesgabalos galvenās būves pie ielas atrodas uz šīs līnijas. 

Iekšējais sānpagalms – sānpagalms, kas norobežojas ar ielu. 

Insolācija – (izsauļojums) - rādītājs, kas norāda iekštelpu nepieciešamo izsauļojumu 

ilgumu. Nepieciešamo insolāciju nosaka būvnormatīvi. 

Inženierbūves – būves, kas nepieciešams enerģisko resursu piegādei, ūdensapgādei, 

sakaru sistēmai, kanalizācijas sistēmas darbībai un atkritumu apsaimniekošanai. 

Inženierkomunikācijas – gāzes apgādes, siltumapgādes, ūdensapgādes, kanalizācijas, 

drenāžas, ārējo pneimatisko atkritumu cauruļvadu, telekomunikāciju līniju, 

elektroapgādes līnijas un iekārtas. 
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Karjers – teritorija derīgo izrakteņu (kūdras, būvmateriāli) ieguvei ar atklāto 

paņēmienu. 

Kravas stacija - teritorijas (būves) izmantošana kravas mašīnu un citu transporta 

līdzekļu kā pārvadātāju nosūtīšanai un preču pagaidu uzglabāšanai vēlākai nosūtīšanai, 

arī kravas automašīnu uzglabāšanai, nomāšanai īrēšanai un novietošanai par samaksu. 

Kultūras iestāde – kultūras centrs (nams), kinoteātris, koncertzāle, universālas 

izmantošanas zāle, klubs, muzejs, bibliotēka, mēdiju centrs un līdzīgas iestādes. 

Labiekārtojuma elementi apstādījumos - atkarībā no apstādījumu veida un funkcijas - 

ceļi, takas, laukumi, autostāvvietas (izņemot parkos un skvēros vispārējā gadījumā), 

mākslīgi veidotas ūdenstilpes, pieminekļi, skulptūras, vides mākslas objekti, strūklakas, 

sētas un žogi, lapenes, pergolas, augu konteineri, atbalsta sienas, soli, atkritumu 

tvertnes, apgaismes ķermeņi u.c. dizaina elementi, bērnu rotaļu ierīces, aktīvās atpūtas 

iekārtas (nelieliem sporta spēļu laukumiem, skeitparkiem u.tml.). 

Laukums - kā atklātās publiskās ārtelpas teritorija nozīmē zemi un būvi vai tās daļu, 

kas izmantota vai nodomāta līdzīgiem nolūkiem kā iela, nodrošinot pulcēšanās iespēju. 

Laukums ietver teritoriju, ko plānā iezīmē laukuma sarkanās līnijas, ielu vai vietējo 

piebrauktuvju sarkanās līnijas vai no apbūves brīvās kvartālu teritorijas, bet telpiski – 

aiz sarkanajām līnijām atļauto izmantošanu apbūve un/vai apstādījumi. Laukuma 

robežās var būt arī apstādījumi, pieminekļi, strūklakas un citas ar rekreāciju saistītas 

būves, pazemes vai virszemes autonovietnes, ja to ierīkošana netraucē satiksmei, kā arī 

citas šajā izbūves teritorijā atļautās izmantošanas. 

Maģistrālās inženierkomunikācijas – valsts vai pagasta inženiertehniskās apgādes 

maģistrālie tīkli, arī maģistrālie transportvadi un līdzīgas būves, kas nepieciešamas 

apgādei ar izejvielām, sakariem, enerģētiskajiem un citiem resursiem, arī slēgtai 

notekūdeņu novadīšanai. 

Mazumtirdzniecības un pakalpojumu objekts – uzņēmums preču pārdošanai tieši 

patērētājam;, sadzīves un citu pakalpojumu sniedzējs, tirdzniecības centrs, veikals, 

aptieka, restorāns, bārs, kafejnīca, pakalpojumu darbnīca, citi uzņēmumi, kas neveic 

rūpniecisku ražošanu, montēšanu, pārstrādi vai vairumtirdzniecību. 

Meliorācijas būves – būves, kas nepieciešamas pasākumu sistēmai augsnes radikālai 

uzlabošanai, galvenokārt tās ūdens režīma regulēšanai (nosusinot, apūdeņojot, stādot 

kokus) un augsnes erozijas novēršanai. 

Noliktava – teritorija (būve), materiālu, vielu, lietu un preču uzkrāšanai, uzglabāšanai 

un saglabāšanai (saldēšanai). 



DUNAVAS PAGASTA APBŪVES UN TERITORIJAS IZMANTOŠANAS NOTEIKUMI 
      2007.-2019. 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 

SIA „Reģionālie projekti”, 2007        9

Paaugstināta riska objekts – teritorija vai būve, kuras izmantošanas veids rada 

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

 Pagalms – ēku, būvju vai stādījumu ierobežots laukums. Apbūves teritorijās, šo 

sasitošo noteikumu nozīmē šis termins izmantots arī zemes vienības daļu apzīmēšanai, 

piemēram, priekšpagalms, iekšējais vai ārējais sānpagalms, aizmugures pagalms. 

Pagasta ceļš – ceļš, kas nodrošina transporta un gājēju sakarus starp pagasta teritorijas 

daļām, kā arī nodrošina izeju uz valsts autoceļiem. Pagasta ceļš ietver teritoriju ceļa 

zemes nodalījuma joslas platumā, bet neietver krustojumus ar valsts autoceļiem. 

Pagasta grāvis – būve atklātai virszemes ūdeņu notecei, kas iekļaujas pagasta noteču 

sistēmā un ir pagasta pārziņā. 

Palīgizmantošana – teritorijas vai būves izmantošana, kas ir pārkārtota galvenajai 

izmantošanai un papildina to. 

Parcele – zemesgabala projekts, detālplānojuma priekšlikums zemes vienības robežu 

maiņai, parasti tās sadalīšanai. 

Pārvaldes iestāde - nekomerciālas iestādes, valsts un pašvaldību dienesti, pārvaldes, 

pasta, un ugunsdzēsības iestādes. 

Piesārņota teritorija – teritorija, kurā augsne, zemes dzīles, ūdens, dūņas,, kā arī ēkas, 

ražotnes vai citi objekti satur piesārņojošās vielas. 

Priekšpagalma dziļums– mazākais horizontālais attālums starp zemes vienības fronti 

(sarkano līniju) un tuvāko jebkuras galvenās būves sienu. 

Priekšpagalms – zemes vienības daļa visā tā platumā no zemes vienības frontes 

(sarkanās līnijas) un tuvāko jebkuras galvenās būves sienu. 

Reliģiska iestāde – teritorija vai būve reģistrētas reliģiskas kopienas darbības veikšanai, 

arī kulta ēka. 

Sabiedriskie pakalpojumi – labiekārtotas koplietošanas teritorijas, sabiedrības ērtības, 

veselības un labklājības labā apzaļumotas un labiekārtotas teritorijas, kas ir brīvi 

pieejama sabiedrībai un ietver parku, dārzu, meža parku, ielu un ceļu stādījumus.  

Saimniecības ēka – ēka palīgizmantošanai, var ietvert privātu garāžu, nojumi 

automašīnas novietošanai, darbnīcu, siltumnīcu, kā arī dārza inventāra, materiālu un 

sadzīves priekšmetu glabāšanai, ja šāda ēka piebūvēta vai iebūvēta galvenajā būvē, to 

uzskata par daļu no galvenās būves, nevis par saimniecības ēku. 

Sānpagalma platums – mazākais horizontālais attālums starp zemes vienības sānu 

robežu un tuvāko galvenās būves sienu. 
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Sānpagalms – nozīmē zemes vienības daļa no priekšpagalma līdz aizmugures robežai 

un no zemes vienības sānu robežas līdz tuvākajai jebkuras galvenās būves sānu fasādes 

sienas. 

Sarkanā līnija – pašvaldības apstiprinātajā teritorijas plānojumā noteiktā līnija, kas 

norobežo ceļa, ielas vai piebrauktuves teritoriju no apbūvējamās vai citādā veidā 

izmantojamās teritorijas. 

Savrupmāja – brīvi stāvoša vienas vai divu ģimeņu dzīvojamā māja, sporta un atpūtas 

objekts – teritorijas, būve vai tās daļa, ko izmanto sporta, spēļu, fizisku nodarbību vai 

izklaidēšanās nolūkā. 

Stāvu platība – zemes vienības kapitālās apbūves visu stāvu, izņemot pagrabstāvus, 

platību summa, stāva platība ir platība, ko ierobežo ēkas ārējā kontūra, ietverot ēkas 

iekšējās un ārējās sienas. 

Stāvu skaits – ir ēkas visu virszemes stāvu skaits. Stāvu skaitā ietver pagrabstāvu, ja 

vairāk kā puse no pagraba augstuma starp pabeigtām griestu un grīdas virsmām ir virs 

pieguļošās teritorijas virsmas projektā vidējā līmeņa ēkas vidū ielas vai ceļa pusē. Stāvu 

skaitā ieskaita arī atļautās izmantošanas vajadzībām izbūvētu jumta stāvu, ja jumta 

izbūves platība ar 2,5 m un lielāku augstumu pārsniedz 50 % no ēkas apbūves laukuma. 

Tehniskās apkopes stacija – teritorija vai būve, ko izmanto automašīnu apkopei un 

labošanai arī pilnīgai to korpusu, rāmja, motora un autoriepu remontam, krāsošanai, 

mazgāšanai un tīrīšanai, kā arī eļļu, smērvielu, akumulatoru un rezerves daļu 

tirdzniecībai. 

Tūrisma pakalpojumu objekts – viesu māja, motelis, lauku tūrismam izmantojamās 

mājas, kempingi, telšu laukumi. 

Valsts autoceļa teritorija – ietver valsts autoceļa zemes nodalījuma joslu un 

krustojumus ar pagasta ceļiem un ielām. 

Vieglā rūpniecība – izstrādājumu sastāvdaļu ražošana un montēšana, preču 

komplektēšana un iesaiņošana, izņemot jeb kuru darbību, kas rada būtisku 

piesārņojumu, kā rezultātā ķīmiskie, fizikālie, radioloģiskie un bakterioloģiskie faktori 

pārsniedz pieļaujamo higiēnas normatīvus. 

Viensēta (zemnieku saimniecība) – dzīvojamā māja ar saimniecības ēkām un citām 

būvēm zemnieku saimniecības teritorijā. 

Vispārīgā rūpniecība – rūpnieciska ražošana, montēšana, pārstrādāšana, remontēšana, 

materiālu un iekārtu, kā arī jebkādu citu preču, vielu un lietu glabāšana, uzkrāšana, 

komplektēšana, iesaiņošana un nosūtīšana.  
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Zemes vienība – teritorijas pamatvienība (nekustamais īpašums) ar piešķirtu kadastra 

apzīmējumu. 

Zemes vienības, sadalīšanas un apvienošanas projekts – zemes īpašuma sadalījuma 

vai apvienošanas plāns, kurā noteiktas zemes gabalu robežas, apgrūtinājumi, ja tādi ir, 

adreses, zemes gabalu lietošanas mērķi. Zemesgabala sadalīšanas projektu tiesīgi 

izstrādāt atbilstošās jomas speciālisti – arhitekti teritorijas plānotāji, zemes ierīcības 

speciālisti. 

Zemes vienības dziļums – horizontālā attālumā starp zemes vienības fronti un 

aizmugures robežu. Tur, kur šīs robežas nav paralēlas, zemes vienības dziļums nozīmē 

taisnas līnijas garumu, kas savieno zemes vienības frontes un zemes vienības 

aizmugures robežas viduspunktus.  

Zemes vienības fronte – horizontālais attālums pa ielas sarkano līniju starp zemes 

vienības sānu robežām. 
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I DAĻA. APBŪVES UN IZMANTOŠANAS NOTEIKUMI 

I. NODAĻA. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 

(1) Dunavas pagasta apbūves noteikumi (turpmāk tekstā – apbūves noteikumi), ir 

juridiski noformulētas prasības zemesgabaliem, ēkām un citām būvēm. Prasības 

teritorijas plānotām /atļautām/ izmantošanām noteiktas gan apbūvētām, gan 

neapbūvētām teritorijām - dabas teritorijām, apdzīvotām vietām – Dunavas, 

Sudrabkalna, Tadenavas un Cukuriņu ciemos, gan ārpus apdzīvotām vietām - lauku 

apvidū Dunavas pagastā.  

(2) Apbūves noteikumu prasības ir saistošas visām fiziskajām un juridiskajām 

personām – zemes īpašniekiem un lietotājiem, veicot jebkādu zemesgabalu 

sadalīšanu vai apvienošanu, būvju un zemes ierīcības projektēšanu, būvdarbus, 

restaurāciju, rekonstrukciju, modernizāciju vai nojaukšanu. 

(3) Apbūves noteikumi neatbrīvo fiziskas un juridiskas personas no nepieciešamības 

ievērot spēkā esošo valsts likumu un citu tiesību aktu prasības. 

(4) Jebkura fiziskā vai juridiskā persona, kura pārkāpj Apbūves noteikumus, ir vainīga 

šo noteikumu pārkāpumā un sodāma saskaņā ar Latvijas Administratīvo 

pārkāpumu kodeksa 26.pantu. Vainīgajai fiziskajai vai juridiskajai personai ir 

pienākums novērst Apbūves noteikumu pārkāpumu. 

(5) Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa noteiktajā kārtībā lēmumu par soda 

apjomu, atkarībā no pārkāpuma veida, pieņem pagasta padome, balstoties uz 

Administratīvās komisijas priekšlikumu. 

(6) Pārsūdzība par pagasta pašvaldības lēmuma atbilstību Apbūves noteikumiem, kā 

arī pārsūdzība būvprojekta akceptēšanas lietā, ir iesniedzama LR Administratīvajā 

rajona tiesā. 

(7) Apbūves noteikumi stājas spēkā ar dienu, kad lēmums par to pieņemšanu Dunavas 

pagasta padomes sēdē, ir publicēts laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.  

(8) Apbūves noteikumi nosaka, ka jebkurš zemesgabals un būve izmantojami tikai 

tādā veidā, ka šī izmantošana nerada draudus videi, cilvēka dzīvībai un veselībai, 

kā arī nepasliktina citu personu dzīves apstākļus, neapgrūtina šo personu īpašuma 

izmantošanu un nepazemina šo īpašumu vērtību. 

(9) Tie apbūves noteikumu punkti, kuros ir atsauces uz iespēju noteikt vai precizēt 

papildus darbības, piemēram, izstrādājot detālplānojumu, uzskatāmi par 
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nosacījumiem un nav klasificējami kā teritorijas plānojuma un šo apbūves 

noteikumu grozījumi. 

(10) Dunavas pagasta teritorijas plānojums ir brīvi pieejams visiem interesentiem 

pagasta padomē. Dunavas pagasta padome regulāri informē par pieņemtajiem 

teritorijas plānojuma un apbūves noteikumu grozījumiem un papildinājumiem. 
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II NODAĻA. NOTEIKUMI VISĀM APBŪVES TERITORIJĀM 

2.1. VISĀS TERITORIJĀS ATĻAUTĀ IZMANTOŠANA 

(1) Jebkuru teritoriju, ievērojot apbūves noteikumus, atļauts izmantot ēku un citu 

būvju izvietošanai saskaņā ar attiecīgajā teritorijā atļautajām izmantošanām, kā arī: 

a) apstādījumu ierīkošanai; 

b) inženiertehniskās apgādes tīklu un būvju izvietošanai, ja to paredz teritorijas 

plānojums, detālplānojums vai būvprojekts; 

c) vietējās ielas/ceļa un piebrauktuves izbūvei; 

d) automašīnu (līdz 3,5 t) novietošanai, ja tas nenonāk pretrunā ar vides 

aizsardzības prasībām; 

e) palīgizmantošanai, kas: 

i. ir pakārtota galvenajai izmantošanai, nodrošina un papildina to; 

ii. ir izvietota tajā pašā zemesgabalā, kur galvenā izmantošana, ēka vai būve; 

iii. nav izmantojama dzīvošanai, ja šajos apbūves noteikumos nav noteikts 

citādi, bet ne vairāk kā 30 % no galvenās izmantošanas platības.   

2.2 VISĀS TERITORIJĀS AIZLIEGTĀ IZMANTOŠANA 

(1) Dunavas pagasta apbūves noteikumi aizliedz izmantot teritoriju veidos, kas pārkāpj 

normatīvo aktu prasības vides aizsardzības un vides veselības jomā: 

a) vākt un uzkrāt atkritumus, lupatas, metāllūžņus, nolietotu tehniku (t.sk. 

autotransporta līdzekļus, lauksaimniecības tehniku) un būvgružus, ja vien šim 

nolūkam izmantotā zeme nav projektēta un ierīkota to savāktuvei. Šī prasība 

neattiecas uz speciālo atkritumu savākšanu tvertņu (konteineru) izvietošanu; 

b) izmantot ceļojumu treilerus un vagoniņus kā dzīvojamās telpas (arī ēdamtelpas 

un guļamtelpas), izņemot būvlaukumus un tūristu izmitināšanai paredzētās 

teritorijas, kurās atļauts šāds izmantošanas veids; 

c) ja nekustamā īpašuma teritorijā atrodas grāvis, zemesgabalu nedrīkst apbūvēt 

tuvāk par 1,5 m no grāvja malas. 
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 2.3.PIEKĻŪŠANA 

(1) Jebkuram zemesgabalam ir jābūt nodrošinātai piekļūšanai (t.sk. privātas vai 

publiskas piebrauktuves vai servitūta ceļš). Apbūves teritorijās piebrauktuves vai 

caurbrauktuves paredz normatīviem atbilstošas, kas nodrošina ugunsdzēsības un 

glābšanas tehnikas piekļuvi. 

(2) Plānojot jaunas vai rekonstruējot esošās koplietošanas piebrauktuves, tās noslēdz 

ar apgriešanās laukumu, ja ceļš, iela vai piebrauktuve veido strupceļu. 

(3) Pagasta publiskās teritorijās, kā arī sabiedriskās un darījumu iestādēs nodrošina 

vides pieejamību cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Esošās ēkās, kurās tehniski nav 

iespējams nodrošināt iekļūšanu personām ar īpašām vajadzībām, nodrošina iespēju 

attiecīgās iestādes pakalpojumu saņemt citā veidā. 

(4) Publiskajiem ūdeņiem jānodrošina publiska piekļūšana ik pēc diviem īpašumiem vai 

vismaz ik pēc 400 m, nosakot piekļūšanas risinājumus detālplānojumā vai zemes 

sadalīšanas projektā 

2.4. ZEMESGABALU DALĪŠANA UN APVIENOŠANA 

(1) Nekustamā īpašuma sadalīšanu vai apvienošanu atļauts veikt tikai nekustamajiem 

īpašumiem, kas nostiprināti Zemesgrāmatā.  

(2) Nekustamo īpašumu (zemes vienību) drīkst sadalīt vai apvienot ar kādu citu 

nekustamo īpašumu (zemes vienību) šo noteikumu noteiktajā kārtībā, ja 

jaunveidojamās zemes vienības atbilst pagasta teritorijas plānojuma un šo 

noteikumu prasībām.  

(3) Aizliegts sadalīt zemes vienību, ja kāda no jaunveidojamām zemes vienībām ir 

mazāka par konkrētajā Dunavas pagasta teritorijas daļā noteikto minimālo zemes 

vienību (apbūves gabalu).  

(4) Sadalot vai apvienojot zemes gabalus, jāsaglabā esošie satiksmes infrastruktūras 

objekti, kas ir nodrošinājuši piekļūšanu nekustamajiem īpašumiem (zemes 

vienībām).  

(5) Pirms darījuma slēgšanas par nekustamā īpašumā sadalīšanu vai apvienošanu, 

nekustamā īpašuma īpašnieks iesniedz Dunavas pagasta padomē iesniegumu par 

nekustamā īpašuma sadalīšanu (apvienošanu). Iesniegumam pievieno 

Zemesgrāmatas apliecības kopiju, zemes robežu plānu, nekustamā īpašuma 

sadalīšanas (apvienošanas) priekšlikumu.  
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(6) Izskatot nekustamā īpašuma sadalīšanas (apvienošanas) priekšlikumu, Dunavas 

pagasta    padome pieņem vienu no šādiem lēmumiem: 

a) uzdot īpašniekam izstrādāt nekustamā īpašuma zemes ierīcības projektu  

(„Zemes ierīcības likuma” (03.10.2006.) 8. pantā noteiktajos gadījumos); 

b) uzdot izstrādāt detālplānojumu; 

c) atteikt sadalīt (apvienot) zemes vienību (-as) un sagatavot atteikuma 

pamatojumu. 

(7) Pašvaldības padomei ir tiesības atļaut sadalīt (apvienot) nekustamo īpašumu, 

nepieprasot detālplānojuma izstrādi, ja nekustamā īpašuma sadalīšanas 

(apvienošanas) priekšlikumā atbilstoši teritorijas plānojuma prasībām ir noteikts un 

atzīmēts:  

a) teritorijas plānotā izmantošana, arī palīgizmantošana; 

b) ēku stāvu skaits un būvju augstums; 

c) piebraucamie ceļi un ielas, paredzot piekļūšanu katram zemes gabalam     

atbilstoši  šo noteikumu sadaļas “Piekļūšana” prasībām; 

d) ielu sarkanās līnijas un ceļu zemes nodalījuma joslu robežas inženiertehnisko 

komunikāciju izvietošanai; 

e) būvlaides, apbūves līnijas; 

f) inženierapgādes principiālais risinājums, kas parāda: 

i. pieslēguma iespējas maģistrālajam ūdensvadam, kanalizācijas 

vadam; 

ii. plānotai mazstāvu dzīvojamo māju apbūvei – lokālās attīrīšanas 

iekārtas 4 un vairāk māju kompaktai grupai; 

iii. notekūdeņu attīrīšanas risinājums, paredzot videi draudzīgu 

tehnoloģiju izmantošanu. 

(8) Pēc pozitīva lēmuma (pašvaldības padomes sēdes protokola izraksta) saņemšanas 

nekustamā  īpašuma īpašnieks veic pasūtījumu licencētai organizācijai vai 

zvērinātam mērniekam par uzmērīšanu un zemes robežu plānu izgatavošanu 

jaunizveidotajiem zemes īpašumiem saskaņā ar izstrādāto projektu.  

(9) Nav pieļaujama zemes gabala sadalīšana vai apvienošana:  

a) ja to neakceptē visi kopīpašnieki; 
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b) ja zemes gabala kopējais apbūves laukums pārsniedz attiecīgajā teritorijā 

pieļaujamo; 

c) ja zemes gabals sadalīšanas rezultātā būs mazāks par attiecīgajā teritorijā 

pieļaujamo; 

d) ja zemes gabala konfigurācija sadalīšanas vai apvienošanas rezultātā neveido 

konfigurāciju, kas atbilst apkārtējās teritorijas zemes gabalu struktūrai un 

formai, kā arī šajos noteikumos minētajiem apbūves gabalu parametriem; 

e) ja nav iespējams reāli sadalīt kopīpašumā esošās būves, ko apliecina 

nepieciešamie dokumenti – katrai ēkai sava tehniskās inventarizācijas lieta, 

sertificēta speciālista sagatavots tehniskās apsekošanas atzinums par ēku reālu 

sadales iespēju. 

2.5. TERITORIJU IZMANTOŠANAS VEIDU MAIŅA  
(1) Lai mainītu teritorijas plānojumā noteikto atļauto teritorijas izmantošanas veidu uz 

kādu citu, ir nepieciešams izstrādāt teritorijas plānojuma grozījumus likumdošanā 

noteiktajā kārtībā. 

(2) Mainot teritoriju izmantošanas veidu no neapbūvēta uz apbūvētu, pašvaldība 

nosaka, vai ir nepieciešamība izstrādāt detālplānojumu, pamatojoties uz šo apbūves 

noteikumu un attiecīgajā izmantošanas veidā noteiktajām prasībām.  

(3) Detāplānojuma izstrāde nav nepieciešama, ja ir paredzēts vienā zemes gabalā būvēt 

dzīvojamo māju un atļautajā izmantošanā noteiktās saimniecības ēkas (zemnieku 

saimniecība, piemājas saimniecība, brīvdienu māja, viesu māja u.c.). 

(4) Detāplānojuma izstrāde nav nepieciešama gadījumos, kad apbūvei nav 

nepieciešama zemes gabalu sadalīšana vai apvienošana plānotajiem sabiedriskās 

apbūves, ražošanas un darījumu objektiem, kā arī piekļūšanu un būvju novietojumu 

var atrisināt tehniskajā projektā.  

(5) Pirms lēmuma pieņemšanas, pašvaldība ir tiesīga attīstītājam pieprasīt objekta 

skiču projektu ar pamatojumu, kā plānotais objekts iekļausies esošajā apbūvē un 

apkārtnes ainavā.  

(6) Jaunbūvējamo infrastruktūras objektu ierīkošanai (ceļiem, inženiertehniskiem 

tīkliem, būvēm u.c.) to izbūves teritorija ir jāparedz kā atsevišķs zemes gabals, 

nepieciešamības gadījumā nododot pašvaldībai bez maksas līdz 20 % no 

neapbūvēto teritoriju platības. 

(7) Katrā atsevišķā gadījumā bez maksas atsavināmo teritoriju lielums ir jāpamato 

detālplānojumā. Ja izstrādājot detālplānojumus, jaunās teritorijas inženierapgādes 

infrastruktūrai ir nepieciešams vairāk par 20 % no neapbūvēto teritoriju platības, 
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tad papildus nepieciešamā platība no zemes īpašnieka ir jāizpērk likumā 

paredzētajā kārtībā.  

(8) Plānojot atsevišķu lauksaimniecības zemju platību apmežošanu nepieciešams 

pagasta padomes lēmums. Lauksaimniecības zemes transformācija uz meža zemi 

jāveic likumdošanā noteiktajā kārtībā.  

2.6. APBŪVI RAKSTUROJOŠIE RĀDĪTĀJI 
 
(1) Apbūvi raksturojošie rādītāji ir apbūves blīvums un intensitāte. Katram zemes 

izmantošanas veidam šie rādītāji ir noteikti Apbūves noteikumu 9. nodaļā 

“Atsevišķu teritoriju izmantošanas noteikumi”, atbilstoši konkrētās teritorijas 

izmantošanai. Katrā apbūves teritorijā ir noteikti arī augstuma ierobežojumi. 

(2) Apbūves intensitāti nosaka procentos (%) kā ēkas virszemes stāvu platības summas 

attiecību pret zemesgabala platību. Stāva platību nosaka kvadrātmetros (m2) ēkas 

ārējā perimetra robežās. 

2.1. attēls. Apbūves parametru aprēķināšanas metode  
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2.1. tabula. Apbūves parametru aprēķināšanas metode  
Numurs 

zīmējumā 
Nosaukums Platība m2 % 

 Apbūves teritorija (50x50)= 2500 100 
1.2. Būves, ēkas 20x15 + 10x12= 420 16,8 
3 Terase 20x10 =200  
4 Baseins 15x6 =90  
5 Grantēti celiņi 3x4+2x17+2x6= 58  
7 Piebraucamais ceļš, celiņš, stāvvietas 

(bruģēti) 
(7x21)+(20x4)+(10x10)=327  

8 Grantēta autostāvvieta 6x6=36  
1.,2.,3.,4 Apbūves blīvums 420+200+90= 710 28,4 
1-4 Teritorijas kopējais apbūvētais laukums 420+200+90=710 28,4 
9 Brīvā teritorija 2500 – 710=1790 71,6 
(3) 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) Ja zemes gabala daļa atrodas sarkanajās līnijās, tad, aprēķinot apbūves intensitāti, 

brīvās teritorijas un apbūves blīvuma rādītāju, to neskaita zemes gabala platībā. 

2.7. ĒKU UN BŪVJU AUGSTUMS, STĀVU SKAITS 

(1) Ēkas un citas būves augstumu mēra ielas vai piebraucamā ceļa pusē no zemes 

līmeņa līdz jumta korei, vai tai ēkas daļai, kas aiztur gaismas iekļūšanu zem 45o 

leņķa (dzegai, jumta malai, jumta korei, kas stāvāka par 45o).  

(2) Ja dažādās fasādēs ir atšķirīgs stāvu skaits, tad ēkas vai būves stāvu skaitu un 

augstumu aprēķina no augstākās fasādes puses.  

(3) Apbūves noteikumos noteiktie ēku un citu būvju augstumi nav attiecināmi uz 

arhitektoniskām izbūvēm, virsgaismu, skursteni, torni, karoga mastu, radio vai 

televīziju uztverošu vai pārraidošu iekārtu, vējrādītāju, zibens novadītāju, 

baznīcas torni vai kupolu. 

(4) Jumta stāva izbūvi ieskaita ēkas stāvu skaitā, ja tās platība 2,5 m augstumā 

pārsniedz 66% no ēkas pirmā stāva platības. 

(5) Pagrabstāvu ieskaita ēkas stāvu skaitā, ja pagrabstāva griestu augstums virs 

zemes līmeņa pārsniedz 1,25 m un pagrabstāva augstums ir 2,5 m. 

2.8. PAGALMA NOTEIKUMI 

(1) Nevienu pagalmu vai citu brīvas ārtelpas daļu, kas nepieciešama jebkurai ēkai vai 

būvei, nedrīkst uzskatīt par kādai citai ēkai vai būvei līdzīgi piederīgu pagalma vai 

brīvās telpas daļu. 
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(2) Pagalmu drīkst aizņemt tikai tās ēkas, būves, vai to daļas, kas atļautas attiecīgajā 

teritorijā, tajā skaitā funkcionālas un dekoratīvas būves, atklātas ugunsdzēsības vai 

āra kāpnes, kas projicējas pagalmā ne vairāk par 1,5 m, saulessargus, erkerus, kas 

projicējas nepieciešamajā pagalmā ne vairāk par 1 m, balkonus, segtas un atklātas 

terases, kas projicējas nepieciešamajā pagalmā ne vairāk par 2,5 m. 

(3) Attālums no zemesgabalu aizmugures un sānu robežas līdz ēkas vai būves tuvākai 

sienai nedrīkst būt mazāks par 3 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, ir jāveido ugunsdrošs 

mūris. 

(4) Daudzdzīvokļu māju koplietošanas pagalmus drīkst apbūvēt tikai ar pagasta 

padomes un ēkas īpašnieku vai apsaimniekotāju piekrišanu. Koplietošanas 

pagalmos jāsaglabā vai jāizveido bērnu rotaļu laukumi, pieaugušo atpūtas vietas, 

saimnieciskie laukumi atkritumu konteineru izvietošanai, kā arī īslaicīgas 

autostāvvietas iedzīvotājiem. 

2.9. REDZAMĪBAS NODROŠINĀŠANA 

(1) Apbūvējot jebkuru zemesgabalu, kas piekļaujas ceļiem vai ielai, jāievēro 

normatīvajos aktos noteikto pārredzamības zonu, ko nedrīkst apbūvēt. 

(2) Nevienā izbūves teritorijā nedrīkst būvēt, pārbūvēt vai ierīkot nekādu būvi tādā 

veidā, ka tā traucē skatu starp 0,5 m un 3,0 m līmeņiem virs krustojošos ielu vai 

ceļu viduslīniju līmeņa trīsstūra teritorijā, ko ierobežo stūra zemesgabala sarkanās 

līnijas un līnija, kas savieno punktus uz šīm sarkanajām līnijām 10 m attālumā no 

minēto sarkano līniju krustpunkta atbilstoši LVS 190-3:1999 “Ceļu vienlīmeņa 

mezgli” prasībām vai LR SM VAS „Latvijas Valsts ceļi” reģiona nodaļas noteiktā 

(ievērojot ielu transporta intensitāti un kustības aprēķina ātrumu) attālumā no 

minēto sarkano līniju krustpunkta, ja sarkanās līnijas jau nav noteiktas, ievērojot 

redzamības trīsstūri. 

(3) Ja esošā kapitālā apbūve neļauj izveidot nepieciešamos redzamības trīsstūrus, 

gājēju un transporta kustības drošība jānodrošina ar kustības regulēšanas vai 

speciālām tehniskām ierīcēm. 

2.10. APBŪVES ATBILSTĪBA ZEMESGABALA ROBEŽĀM 

(1) 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: 
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a) ja būve ir žogs starp zemesgabaliem; 

b) ja saņemta kaimiņu zemesgabala īpašnieka rakstiska piekrišana. 

2.11. ZEMESGABALA NEATBILSTOŠA IZMANTOJUMA STATUSS 
 

(1) Ja kāda zemesgabala izmantošana ir likumīgi iesākta, pirms pašvaldība ir 

pieņēmusi teritorijas plānojumu, kurā šim zemesgabalam tiek noteikts cits 

izmantošanas veids, tad uz šo zemesgabalu ir attiecināms neatbilstoša izmantojuma 

statuss. 

(2) Neatbilstoša izmantojuma statusa zemesgabala īpašnieks ir tiesīgs turpināt likumīgi 

iesākto izmantošanu, bet jebkura jauna būvniecība, esošo ēku pārbūve, restaurācija 

vai nojaukšana jāveic atbilstoši apbūves noteikumu prasībām. 

(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. 

(4) Ja pirms teritorijas plānojuma un šo apbūves noteikumu spēkā stāšanās spēkā ir 

uzsākta būvprojektēšana likumdošanā noteiktajā kārtībā, bet ir izbeidzies 

Plānošanas un arhitektūras uzdevuma (PAU) termiņš, tad Būvvaldei ir jāpārskata 

būvniecības ieceres atbilstība teritorijas plānojumam un apbūves noteikumu 

prasībām, veicot nepieciešamās korekcijas.  

(5) Visos gadījumos kad mainās zemesgabala īpašnieks, zemesgabals zaudē 

neatbilstoša izmantojuma statusu un jaunajam zemesgabala īpašniekam ir jāievēro 

šo apbūves noteikumu prasības. 

(6) Ja saskaņā ar šiem apbūves noteikumiem ir jāgroza nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķis, tad to veic ar brīdi, kad tiek uzsākta jebkura jauna būvniecība vai cita 

saimnieciskā darbība, kā arī ja nekustamais īpašums tiek pārdots vai atdāvināts. 

2.12. ESOŠIE NEATBILSTOŠA IZMANTOJUMA ZEMESGABALI 

(1) Esošus zemesgabalus, kuru platība, ielas fronte vai dziļums ir mazāki par noteikto, 

vai arī to platība ir mazāka par apbūves noteikumos 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: 

a) ja šādiem zemesgabaliem tiek nodrošināta būvnormatīvos noteiktā 

inženiertehniskā apgāde; 

b) ja ir ievēroti apbūves noteikumi un visi citi nosacījumi, tai skaitā būvnormatīvi. 
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2.13. PRASĪBAS ĒKAS, BŪVES VAI TO DAĻU FUNKCIONALITĀTES MAIŅAI 

(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.  

(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. 

(3) Par publiskām telpām atļauts pārbūvēt dzīvokļus daudzdzīvokļu ēku pirmos stāvos, 

kā arī dzīvojamai vai citai funkcijai projektētas un izbūvētas ēkas, ja tos iespējams 

nodrošināt ar atsevišķu ieeju no galvenā ceļa vai piebrauktuves un šo telpu 

ekspluatācijā pēc pārbūves ir nodrošinātas nepieciešamā vides un sanitārās 

prasības, kā arī nepasliktinās citu ēkas iedzīvotāju dzīves apstākļi. 

2.14. ESOŠĀS ĒKAS UN BŪVES, UZSĀKTĀ PROJEKTĒŠANA UN 
BŪVNIECĪBA 
(1) Ja šo apbūves noteikumu 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: 

a) esošās ēkas un citas būves drīkst rekonstruēt, pārbūvēt vai atjaunot, ievērojot 

nosacījumus, ka: 

i. pārbūvētas vai atjaunotas šīs ēkas vai citas būves atbildīs visiem šo apbūves 

noteikumu nosacījumiem; 

ii. nekādas pārbūves nedrīkst palielināt neatbilstību apbūves noteikumiem. 

b) esošās ēkas un citas būves drīkst paplašināt, ievērojot nosacījumu, ka: 

i. jebkura ēkas vai citas būves paplašināšana atbilst šiem apbūves 

noteikumiem; 

ii. paplašināšana, ievērojot citu būvju un zemesgabala izmantošanu, 

nepalielina neatbilstību apbūves noteikumiem. 

(2) Likumīgi uzsāktos projektēšanas, būvēšanas, pārbūvēšanas vai ierīkošanas darbus 

drīkst turpināt, ja pašvaldība nekompensē zaudējumus. 

2.15. ĒKU UN BŪVJU REKONSTRUKCIJA, RESTAURĀCIJA UN REMONTS 

(1) Ēkas rekonstrukcija (pārbūve) ir pieļaujama, lai uzlabotu plānojuma kvalitāti, 

paaugstinātu labiekārtojuma tehnisko līmeni, veiktu konstruktīvos uzlabojumus, 

vai arī pielāgotu tās citai atļautai izmantošanai. 



DUNAVAS PAGASTA APBŪVES UN TERITORIJAS IZMANTOŠANAS NOTEIKUMI 
      2007.-2019. 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 

SIA „Reģionālie projekti”, 2007        23

(2) Pārbūvējot vēsturiski nozīmīgas ēkas, nav atļauta to fasāžu arhitektūras 

vienkāršošana un redzamo arhitektonisko veidojumu (ailu aizpildījums, restojums, 

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.  

(3) Jebkāda ēku rekonstrukcija, arī paplašināšana, nedrīkst pasliktināt esošo ēku 

izsauļojumu. Gatavojoties jebkādas ēkas rekonstrukcijai vai pārbūvei ir jāizņem 

būvatļauja, izņemot vienkāršotas rekonstrukcijas un renovācijas gadījumus. 

(4) 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. 

(5) Ja ēkas vai būves tehniskais stāvoklis ir pasliktinājies, tad īpašnieka vai lietotāja 

pienākums ir veikt ēkas vai būves renovāciju. Veicot renovāciju arhitektūras 

pieminekļos, nedrīkst pārveidot to plānojumu un būves vēsturisko apjomu, kā arī 

ārējo un iekšējo arhitektonisko apdari. 

(6) Pirms renovācijas uzsākšanas ir jāizstrādā projekts un, ja nepieciešams, jāsaņem 

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspektora noteikumi, kas ietver prasības 

maksimāli tuvināt esošo situāciju spēkā esošajām normām un standartiem. 

2.16.PRASĪBAS TERITORIJAS, ĒKU UN BŪVJU UZTURĒŠANAI 

(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 un aizaudzēšana ar nezālēm. Pagalmi jāuztur 

kārtībā, tīri un sausi, no teritorijas ir jānodrošina lietus ūdens novadīšana. 

(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 un jumtu maiņa jāveic 

saskaņā ar pašvaldības izdoto krāsu paleti. 

(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. 



DUNAVAS PAGASTA APBŪVES UN TERITORIJAS IZMANTOŠANAS NOTEIKUMI 
      2007.-2019. 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 

SIA „Reģionālie projekti”, 2007        24

2.17. PRASĪBAS LAUKSAIMNIECĪBĀ IZMANTOJAMĀS ZEMĒS UN MEŽA 
ZEMĒS, KURĀM NEPIECIEŠAMA TRANSFORMĀCIJA 
(1) Lauksaimniecībā izmantojamo zemju transformāciju par lauksaimniecībā 

neizmantojamu zemi kārtību nosaka MK 20.07.2004. noteikumi Nr.619 „Kārtība, 

kādā lauksaimniecībā izmantojamo zemi transformē par lauksaimniecībā 

neizmantojamu zemi un izsniedz transformācijas atļaujas”. 

(2) Lauksaimniecībā izmantojamo zemju un mežu zemju transformāciju, kas atrodas 

īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumu teritorijās regulē MK 

22.07.2003. (ar grozījumiem) noteikumi Nr.415 „Īpaši aizsargājamo dabas 

teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” un individuālie 

aizsardzības un izmantošanas noteikumi, kā arī MK 30.01.2001. (ar grozījumiem) 

noteikumi Nr.45 „Mikroliegumu izveidošanas, aizsardzības un apsaimniekošanas 

noteikumi”. 

(3) Meža zemju transformācijas kārtību regulē MK 28.09.2004. noteikumi Nr.806 

„Meža zemes transformācijas noteikumi”. 

2.18. PRASĪBAS DABAS TERITORIJU IZMANTOŠANAI UN APSTĀDĪJUMU 
IERĪKOŠANAI 

(1) Izstrādājot skiču projektu vai tehnisko projektu lauksaimniecības zemēs un meža 

teritorijās ir atļauta telšu/atpūtas vietu, tūrisma pakalpojumu objektu un peldvietu 

izvietošana. Tās ir veidojamas kā daļēji labiekārtotas atpūtas vietas, ar speciāli 

iekārtotām ugunskuru, atkritumu novietošanas vietām, ar tualetēm, piebraucamo 

ceļu un vietām automašīnu novietošanai, apzīmētas dabā ar informācijas zīmēm.  

(2) Oficiāli reģistrētas peldvietas izveidojamas saskaņā ar MK 1998. gada 11. augusta 

noteikumiem Nr. 300 “Peldvietu iekārtošanas un higiēnas noteikumi” (ar 

grozījumiem), saskaņojot to ar Sabiedrības veselības aģentūru, reģionālo vides 

pārvaldi likumdošanā noteiktajā kārtībā. 

(3) Skatu vietām u.c. tūrisma objektiem jānodrošina objektu ērta pieejamība, norādes 

un informācijas zīmes, atkritumu novietošanas vietas, tualetes. 

2.19. PRASĪBAS PIESĀRŅOTO UN POTENCIĀLI PIESĀRŅOTO VIETU 

IZMANTOŠANAI 

(1) Aizliegts izmantot zemi, ēkas un citas būves, nenovēršot esošo vides piesārņojumu. 

(2) Aizliegts veikt būvniecību piesārņotā teritorijā. 
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2.20. STIHIJU POSTĪJUMU ATJAUNOŠANA 

(1) 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. 

(2) Aizliegts objektu teritorijās, kā arī mežos, purvos un rugājos un tiem pieguļošajās 

teritorijās dedzināt kūlu. 

2.21. PRASĪBAS DERĪGO IZRAKTEŅU IEGUVEI 

(1) Apzinātās derīgo izrakteņu atradnes ir norādītas plānojuma grafiskajā daļā. Līdz 

derīgo izrakteņu ieguves uzsākšanai atradņu teritorijās atļauts turpināt esošo 

izmantošanu, izmantot lauksaimniecības vai mežsaimniecības vajadzībām, 

sezonāla rakstura ēku saimnieciskām vajadzībām celšanai un izmantošanai 

teritorijas plānojuma realizācijas laikā var tikt izpētītas un noteiktas jaunas 

atradnes.  

(2) Derīgo izrakteņu ieguves uzsākšana esošajās un no jauna izpētītajās atradnēs  

notiek normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.  

(3) Pēc derīgo izrakteņu karjeru ekspluatācijas beigām, tie ir jārekultivē saskaņā ar 

projektu. Pēc rekultivācijas teritorijai nosakāms jauns izmantošanas mērķis. 

(4) Karjeru teritorijās nav atļauta atkritumu izgāšana. 

2.22. PLŪDU RISKA TERITORIJAS 

(1) Teritorijas plānojumā ir noteiktas un iezīmētas 1% plūdu riska teritorijas Daugavai. 

Ja tās sakrīt ar upes aizsargjoslu, saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 37. punkta 4. 

apakšpunktu, šajās teritorijās ir aizliegts celt ēkas un būves, izņemot īslaicīgas 

lietošanas būves, tai skaitā laivu piestātnes, glābšanas stacijas u.c. ar sportu un 

rekreāciju saistītas būves, kā arī mazēkas lauku apvidū un šim nolūkam īpaši 

paredzētās aizsargbūves vai teritorijas uzbēršanu. 

(2) Plūdu riska teritorijās aizliegts ierīkot jaunas kapsētas, atkritumu apglabāšanas 

poligonus un atkritumu izgāztuves.  

(3) Ņemot vēra teritorijas plānojuma kartogrāfiskā materiāla mēroga noteiktību (M 1:15 

000), 1% plūdu varbūtības riska teritorijas un maksimālās plūdu augstuma atzīmes 

jāprecizē, licenzētā mērniecības firmā izgatavojot topogrāfisko uzmērījumu (plānu) 

ar mēroga precizitāti M 1:500, kurā applūduma līnija tiek precizēta atbilstoši 

konkrētajā vietā aprēķinātajam ūdensteces maksimālajam ūdens līmenim ar 1% 

nodrošinājumu Baltijas augstumu sistēmā. 
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III NODAĻA. PRASĪBAS ĒKU UN BŪVJU ELEMENTIEM 

3.1. FASĀDES UN JUMTI 

(1) Katram īpašniekam vai lietotājam ir pienākums uzturēt kārtībā ēkas fasādes, jumtu 

un lietus ūdens novadīšanas sistēmu. 

(2) Fasādes krāsojumu uztur labā tehniskā stāvoklī, tas nedrīkst bojāt apkārtējās vides 

kvalitāti. Jaunbūvētu vai restaurētu fasāžu krāsošanu veic atbilstoši akceptēta 

būvprojekta noteiktajai krāsai. 

(3) Sabiedrisko ēku un daudzdzīvokļu dzīvojamo māju siltināšanai (vismaz 2 m 

augstumā no zemes virsmas) nodrošina siltumizolācijas un apdares slāņa 

mehānisko izturību uz spiedi. 

(4) Jumta segumu nomaiņu, nemainot jumta seguma tipu (vai materiālu), var veikt bez 

būvprojekta saskaņošanas. 

(5) Satelītantenu, elektropārvades sadales skapju, u.tml. lielgabarīta tehnisko 

konstrukciju izvietošana pie ēku galvenajām fasādēm atļauta tikai pēc 

saskaņošanas ar Dunavas pagasta padomi. 

3.2. LOGI, DURVIS, BALKONI, REKLĀMA 

(1) Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju logu maiņa veicama saskaņojot logu nomaiņu ar 

pašvaldību. 

(2) Lodžiju un balkonu pārbūvēšana un aizstiklošana ir būvniecība, un to veic 

atbilstoši saskaņotam projektam, kas ir vienots visai ēkai. 

(3) Jaunu skatlogu un ieejas durvju izbūvēšanu fasādēs veic atbilstoši saskaņotam 

fasādes projektam. 

(4) Izkārtnes, reklāmas un sludinājumus izvieto pēc individuāli saskaņota projekta līdz 

brīdim, kamēr nav izstrādāti pagasta noteikumi reklāmas izkārtņu, sludinājumu un 

citu vizuālās informācijas objektu izvietošanas publiskās vietās. 

3.3. PAGRABU IEEJAS, LŪKAS UN LOGI 

(1) Saimniecisko pagrabu ieejām un lūkām no ceļiem un ielām ir jābūt pietiekami lielā 

attālumā, lai jebkāda saimnieciskā darbība netraucētu brīvi pārvietoties. 
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IV NODAĻA. PRASĪBAS PAGASTA ĀRTELPAS ELEMENTIEM 

4.1. ŽOGI, PRETTROKŠŅA SIENAS, SMAKAS 

(1) Žogus drīkst ierīkot: 

a) ielas vai ceļa pusē – pa ielas vai ceļa sarkano līniju; 

b) stūra zemesgabalos – pa redzamības trīsstūra līniju; 

c) gar ūdenstilpēm un ūdenstecēm – pa tauvas joslas robežu; 

d) pārējos gadījumos – pa zemesgabala robežām. 

(2) Robežžogi abiem kaimiņiem jāizbūvē un jāuztur kārtībā kopīgi, bet ja viņi nevar 

vienoties, tad katram jāizbūvē un jāuztur kārtībā tā žoga puse, kas, skatoties no 

zemesgabala uz robežu, atrodas pa labi, turklāt žogam gar visu robežu jābūt pēc 

iespējas vienā veidā. Gadījumos, ja uz robežas ir būves, kaimiņiem uz pusēm 

jāizbūvē un jāuztur atlikušās robežžoga daļas. 

(3) Žogu un vārtu augstumu, caurspīdīgumu, krāsu un materiālu saskaņo ar ēku stilu 

un esošajiem kaimiņu žogiem. 

(4) Aizliegta surogātmateriālu (metāllūžņi, plastmasas atgriezumi utt.) izmantošana 

žogu būvniecībā. 

(5) Žogu maksimālais augstums ir 1,75 m, augstāki žogi pieļaujami tikai izņēmuma 

gadījumā, ja tas ir nepieciešams saimnieciskai darbībai un nesamazina vides 

estētisko vērtību. 

(6) Ja kaimiņi nevar vienoties par robežžoga veidu un augstumu, to ar lēmumu nosaka 

pagasta padome. 

(7) Aizliegts krāsot dabisko akmeni, keramiku un cēlapmetumu žogos. 

(8) Pieļaujamo trokšņa līmeni dzīvojamām mājām un sabiedriskiem objektiem un to 

teritorijām, trokšņa līmeņa rādītājus galvenajiem trokšņa avotiem, kā arī galvenās 

prasības projektēšanai jāpieņem atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 

(9) Aizsardzību pret smakām nodrošina atbilstošie LR MK noteikumi.  

(10) Apbūve ir jāplāno tādā attālumā no ceļa, kas neprasa tehniskus risinājumus tās 

aizsardzībai pret autotransporta radīto troksni un izplūdes gāzēm. 

4.2. APGAISMES ĶERMEŅI 

(1) Dzīvojamo ēku, sabiedrisko un darījumu iestāžu ieejas nodrošina ar 

apgaismojumu. 
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(2) Izvietojot apgaismes ķermeņus sabiedriskās vietās, ievēro, lai to novietojums 

netraucē satiksmes kustības drošību un nepasliktina iedzīvotāju sadzīves apstākļus. 

4.3. CITI PAGASTA ĀRTELPAS ELEMENTI 

(1) Katra atsevišķa nekustamā īpašuma pret ceļu vērsto galveno ēku fasādi nodrošina 

ar mājas nosaukuma plāksni un karoga turētāju vai atsevišķi stāvošu karoga mastu 

pēc pagasta teritorijā akceptēta vienota principa. Lauku teritorijās norādei ar mājas 

nosaukumu jāatrodas arī galvenā piebraucamā ceļa sākumā. 

(2) Pie mazumtirdzniecības un pakalpojumu objektiem, kā arī sabiedrisko un darījumu 

iestāžu un daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ieejām to īpašnieki vai lietotāji izvieto 

atkritumu urnas. 

(3) Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku teritorijā atkritumu tvertnes izvieto speciāli šim 

nolūkam iekārtotās, saskaņotās vietās. 

(4) Labiekārtojuma elementu izvietojumu sabiedriskās koplietošanas teritorijās 

saskaņo ar pagasta padomi. 

(5) Katra atsevišķa nekustamā īpašuma robežu apstādīšana ar kokiem vai krūmiem bez 

saskaņošanas ar blakus esošā nekustamā īpašuma īpašnieku atļauta tādā veidā, kas 

nodrošina, ka koka vai krūma vainags sniedzas tikai līdz kopīgajai nekustamā 

īpašuma robežai, neskarot blakus esošā īpašuma teritoriju. 
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V NODAĻA. NOTEIKUMI TEHNISKAJĀM BŪVĒM 

5.1. DEGVIELAS UN GĀZES UZPILDES STACIJAS (DUS, GUS) 

(1) Degvielas uzpildes staciju izvietošana (projektēšana, būvniecība, ekspluatācija) 

nav pieļaujama: 

a) bez attiecīgās Reģionālās vides pārvaldes tehnisko noteikumu saņemšanas un 

ekspertu atzinuma par grunts, gruntsūdeņu un gaisa piesārņojuma līmeni; 

b) kultūras pieminekļu aizsargjoslās; 

c) memoriālu piemiņas vietu, pieminekļu un kulta celtņu tuvumā vai vizuālā 

saistībā ar tiem; 

d) īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un objektos, augu un dzīvnieku sugu 

atradņu teritorijās; 

e) ūdenstilpju un ūdensteču aizsargjoslās – 10 m platā joslā;  

f) ūdens ņemšanas vietu aizsargjoslās;  

g) gāzes vada, gāzes noliktavu un krātuvju aizsargjoslās, naftas un naftas produktu 

vadu, noliktavu un krātuvju aizsargjoslās; 

h) valsts hidrometeoroloģisko novērojumu staciju, posteņu un stacionāro valsts 

nozīmes monitoringa punktu aizsargjoslās; 

i) elektrisko tīklu, siltumtīklu, ūdensvadu, kanalizācijas tīklu aizsargjoslās;  

j) valsts ģeodēzisko atbalsta punktu aizsargjoslās; 

k) karjeru aizsargjoslās. 

(2) Degvielas uzpildes vietām jābūt segtām. 

(3) Jāparedz lietus notekūdeņu un izlijušās degvielas savākšana un attīrīšana. 

(4) Jāparedz novērojumu tīkla izveide pazemes ūdeņu un grunts kvalitātes kontrolei. 

(5) Jāparedz atgāzu savākšanas sistēma. 

(6) Jebkuros tehnoloģiskos procesos kaitīgo vielu izmešu koncentrācija DUS teritorijā, 

uz robežas un ārpus tās nedrīkst pārsniegt šo vielu maksimāli pieļaujamās 

koncentrācijas apdzīvotās vietās. 

(7) Attālums no degvielas uzpildes stacijām ar pazemes rezervuāriem šķidrās 

degvielas glabāšanai līdz pirmsskolas bērnu iestāžu, vispārizglītojošu skolu,  

ārstniecības iestāžu ar stacionāru zemesgabalu robežām vai līdz dzīvojamo un 
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sabiedrisko ēku un būvju sienām jāpieņem ne mazāk par 50 m. Šis attālums 

jānosaka no degvielas pildnēm un degvielas pazemes rezervuāriem. 

(8) Degvielas uzpildes stacijas tvertnes un pildnes jāizvieto speciālos laukumos ne 

tuvāk par 50 m no dzīvojamām, sabiedriskām un administratīvām ēkām, 30 m no 

skuju koku mežu masīviem, 25 m no lapu koku masīviem, 40 m no gaisa 

elektropārvades līnijām attālumā, kas vienlīdzīgs 1,5 balsta augstumam.  

(9) Degvielas tvertnes jāizvieto ne tuvāk par 15 m no kopējās lietošanas ceļiem, 10 m 

no vadības pults būves un 9 m no pildnēm. Ja tvertnes ir apakšzemes, tad šos 

attālumus var samazināt par 50 procentiem. 

(10) 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 projektēšanas 

paredzami projektā. 

(11) Lai novērstu iespējamo degvielas noplūdi, degvielas uzpildes staciju rezervuāru 

pārbaudi periodiski jāveic licencētai firmai. 

(12)  Pie degvielas uzpildes stacijām jāierīko sabiedriskās tualetes. 

5.2. CEĻI 

(1) Jaunu jebkuras nozīmes ceļu, ielu, gājēju celiņu vai veloceliņu izbūvei izstrādā 

projektu un/ vai detālplānojumu. 

(2) Pamata attālumus starp ceļa sarkanajām līnijām nosaka atbilstoši ceļa klasifikācijai 

un saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. 

(3) Inženierkomunikāciju izvietojumu nosaka šo apbūves noteikumu noteiktās 

prasības. 

(4) Ceļam piegulošā zemesgabala īpašnieks vai lietotājs uztur kārtībā ceļa nodalījuma 

zonai pieguļošo teritoriju, ietves (kur tās ir izbūvētas), ietvju pārbrauktuves un 

pagasta grāvi gar zemesgabala robežu. 

(5) Pagasts uztur savu ceļu un laukumu brauktuves kārtībā. 

(6) Ceļus projektē un izbūvē tā, lai nodrošinātu vides pieejamību cilvēkiem ar īpašām 

vajadzībām. 
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5.3. PRASĪBAS AUGSNES VIRSKĀRTAS, GRĀVJU UN DABĪGO NOTEČU 

AIZSARDZĪBAI 

(1) Veicot būvniecību un teritorijas cita veida izmantošanu, pēc iespējas saglabā 

reljefu un dabīgo augsnes virskārtu. Pēc būvniecības pabeigšanas augsnes virskārtu 

atjauno. 

(2) Lai novērstu gruntsūdeņu līmeņa izmaiņas, saglabā esošos grāvjus un dabīgās 

ūdens teces, iekļaujot grāvjus vienotā noteces sistēmā. 

(3) Ūdens novadīšanai un caurvadīšanai zemesgabalu īpašniekiem atļauts izbūvēt 

grāvjus sava zemesgabala robežās saskaņā ar projektu, saskaņojot to ar pieguļošo 

teritoriju īpašniekiem.. 

(4) Pagastam ir tiesības pārbūvēt un ierīkot maģistrālos pagasta grāvjus privātos 

zemesgabalos, kā arī veikt to apkopi, savlaicīgi informējot par to zemesgabala 

īpašnieku. 

(5) Hidromelioratīvā būvniecība, rekonstrukcija un renovācija veicama atbilstoši 

Būvniecības likumam un 2003. gada 8. jūlija noteikumiem Nr.383 „Meliorācijas 

sistēmu un hidrotehnisko būvju būvniecības kārtība”. 

(6) Zemesgabalu nedrīkst apbūvēt tuvāk par 5 m no pagasta grāvju augšmalas, ja tie 

atrodas zemesgabala robežās mazstāvu dzīvojamās teritorijās. Pārējās teritorijās 

ēkas un citas būves nedrīkst būvēt tuvāk par 10 m no pagasta grāvju augšmalas. 

5.4.DĪĶU UN GRĀVJU IERĪKOŠANA 

(1) Ierīkojot dīķus vai kanālus ar platību līdz 0,1 ha, to novietne jāsaskaņo pašvaldībā. 

(2) Ierīkojot dīķus un citas mākslīgās ūdenstilpes ar platību virs 0,1 ha, ir jāizstrādā 

projekts, kas jāsaskaņo Būvvaldē. Mākslīgās ūdenstilpes nedrīkst atrasties tuvāk 

par 6 m kaimiņu zemes gabala robežai, izņemot gadījumus, kad saņemta kaimiņu 

zemes īpašnieka rakstiska piekrišana. 

(3) Ierīkojot vietējas nozīmes grāvjus, to augšmala nedrīkst atrasties tuvāk kaimiņu 

zemes gabala robežai par 2 m, ja nav saņemta kaimiņu zemes gabala īpašnieka 

rakstiska piekrišana.  

5.5. VISPĀRĪGAS PRASĪBAS VELOSIPĒDU UN AUTOMAŠĪNU 
NOVIETOŠANAI 

 
(1) Apbūves noteikumu prasības velosipēdu un 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, vai kāds cits 



DUNAVAS PAGASTA APBŪVES UN TERITORIJAS IZMANTOŠANAS NOTEIKUMI 
      2007.-2019. 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 

SIA „Reģionālie projekti”, 2007        32

raksturojošs lielums, kas prasītu palielināt transporta līdzekļu novietošanai 

nepieciešamo laukumu. Tad šāds laukums ir jānodrošina līdz atbilstošam 

lielumam. 

(2) Minimālo autostāvvietu skaitu sabiedriskajām iestādēm un ražošanas objektiem 

nosaka, ievērojot šādus autostāvvietu vietējos normatīvus.  

                              5.1.tabula 
 

Ēkas un būves 
 

Aprēķinu vienība 
Automašīnu 

vietas uz 
aprēķina 
vienību 

Pārvaldes, darījumu un 
zinātnes iestādes 

1 strādājošais 0,3 

 
Ražošanas uzņēmumi 

 
1 strādājošais 

 
0,1 

 
Tirdzniecības centri un veikali ar tirdzniecības 
zāles platību lielāku par 200 m2 

 
10 m2  tirdzniec. platības. 

 
1 

Tirgi 1 tirdzniec. vieta  
0,5 

Restorāni un kafejnīcas 10 vietas  
1,5 

Teātri, kinoteātri, koncertzāles, muzeji, izstādes 10 vietas vai vienlaicīgi 
apmeklētāji 

 
1,5 

 
Viesnīcas 

 
10 vietas 

 
2 

Pludmales (apmeklētas), sporta un tūrisma 
bāzes 
 

10 vienlaicīgo 
apmeklētāju vietas 

 
0,5 

 
(3) Nepieciešamo velosipēdu novietņu, autostāvvietu un garāžu skaitu un to 

izvietojumu nosaka attiecīgie LR būvnormatīvi un apbūves noteikumi. Ja tie 

paredz mazāku automašīnu novietņu skaitu kā šajos apbūves noteikumos, t.i., 

rēķinot vienu autostāvvietu uz katriem 100 m2 stāvu platības, tad jāpieņem 

lielākais nodrošinājums.  

(4) Attālumi no virszemes un daļēji ieraktām (iegremdētām) garāžām, atklātām 

autostāvvietām pastāvīgai un īslaicīgai glabāšanai līdz dzīvojamām un 

sabiedriskām ēkām, kā arī līdz skolu, pirmskolas bērnu iestāžu, stacionāru 

ārstniecības iestāžu zemesgabaliem ir jāpieņem ne mazāk, kā 5.2.tabulā.  
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5.2.tabula 

no garāžām un autostāvvietām ar automobiļu skaitu  
Attālumi <10 10-50 50-100 100-300 >300 

 līdz dzīvojamām 
mājām 

12 m 15 m 25 m 35 m 50 m 

līdz sabiedriskajām 
ēkām 

12 m 12 m 15 m 25 m 35 m 

līdz skolām un bērnu 
dārziem 

15 m 25 m 25 m 50 m * 

līdz ārstniecības 
iestādēm 

25 m 50 m * * * 

* attālumi jānosaka saskaņā ar Sabiedrības veselības aģentūras prasībām 

5.6. GARĀŽAS UN SAIMNIECĪBAS ĒKAS 

(1) Saimniecības ēkas un garāžas aizliegts novietot priekšpagalmā un ārējā 

sānpagalmā. 

(2) Apbūvētajās lauku teritorijās garāžas un saimniecības ēkas jānovieto saskaņā ar 

projektu. 

(3) Mājlopiem paredzētas saimniecības ēkas izvieto atbilstoši veterinārajām prasībām 

un sanitāri higiēniskajām normām. 

(4) Mājlopiem paredzētu saimniecības ēku aizliegts ierīkot tuvāk par 50 m no kaimiņu 

dzīvojamo telpu logiem, apbūves teritorijās, kur mājlopu turēšana atļauta. 

(5) Jaunbūvējamās saimniecības ēkas ciemos nav atļauts novietot priekšpagalmā un 

ārējā sānpagalmā. 

(6) Minimālie noteiktie attālumi no lopkopības fermām (10 un vairāk lopu) ir: 

a) līdz valsts autoceļiem – 200 m; 

b) līdz pagasta ceļiem - 50 m; 

c) līdz dzīvojamai apbūvei, atkarībā no fermas specifikas, bet ne mazāk par 100 m. 
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 VI NODAĻA. NOTEIKUMI INŽENIERKOMUNIKĀCIJĀM 

6.1. INŽENIERTEHNISKĀ APGĀDE 

(1) Visās apbūves teritorijās nodrošina objektu inženiertehnisko apgādi saskaņā ar 

teritorijas plānojumu, detālplānojumiem un institūciju izsniegtajiem tehniskajiem 

noteikumiem.   

(2) Inženierkomunikāciju līniju un objektu izbūve atļauta visās teritorijās. 

(3) Galvenos objektus inženierkomunikāciju nodrošināšanai izvieto komunālās un 

tehniskās apbūves teritorijās. 

(4) Jaunas inženierkomunikāciju līnijas izvieto galvenokārt joslā starp ceļa sarkanajām 

līnijām, joslā starp ceļa sarkano līniju un būvlaidi, vai ar detālplānojumu speciāli 

noteiktos inženierkomunikāciju koridoros. 

(5) Komunikāciju īpašnieks nodrošina plānveidīgu maģistrālo tīklu izbūvi. Ēkas 

īpašnieks vai lietotājs nodrošina pieslēguma izbūvi no maģistrālā vada līdz katrai 

izmantošanas vietai ēkā. Pēc būvniecības darbu veikšanas pasūtītājs ir atbildīgs par 

teritorijas sakārtošanu un seguma atjaunošanu. 

(6) Jaunas teritorijas apbūvē tikai pēc maģistrālo inženierkomunikāciju izbūves 

attiecīgajā teritorijā, šis punkts neattiecas uz savrupus esošām viensētām, šādos 

gadījumos inženiertehnisko apgādi veic pēc individuāli saskaņota projekta. 

(7) Inženierkomunikāciju izbūves pasūtītājs nodrošina iebūvēto inženierkomunikāciju 

uzmērīšanu un iesniedz pagasta padomē topogrāfisko plānu digitālā un izdrukas 

veidā. 

(8) Pēc inženierkomunikāciju pārbūves ekspluatācijā nelietojamās 

inženierkomunikāciju sistēmas daļas nojauc. 

(9) Ierīkojot inženierkomunikācijas ir jāņem vērā atbilstošie MK noteikumi, kuri 

nosaka ārējo inženierkomunikāciju izvietojumu pilsētās, ciemos un lauku 

teritorijās. 
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6.2. ŪDENSAPGĀDE 

(0) 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. 

(1) Ūdens resursi izmantojami atbilstošajos MK noteikumos noteiktajā kārtībā. 

(2) Visa veida ūdens ņemšanas vietu apkārtnei ir jābūt labiekārtotai un novērstām 

notekūdeņu infiltrācijas un piesārņošanas iespējām. 

(3) Izbūvējot grodu akas, to minimālo augstumu virs zemes paredz 0,8 m. 

(4) Grodu akas maksimāli attālina no iespējamiem ūdens piesārņojuma avotiem 

(Izsmeļamajām kanalizācijas bedrēm, kūtsmēslu novietnēm un komposta 

kaudzēm.) 

(5) Par artēzisko urbumu ierīkošanu, apsaimniekošanu un likvidāciju atbild urbuma 

īpašnieks. Urbumus, kuru turpmākā izmantošana dažādu iemeslu dēļ nav 

iespējama, nepieciešams likvidēt, nodrošinot pazemes ūdens resursu aizsardzību. 

Urbumu likvidāciju var veikt uzņēmējsabiedrība, kurai ir Latvijas Vides, 

ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūras izsniegta licence šāda veida darbu 

veikšanai. 

(6) Izmantotajiem urbumiem ir nepieciešams: 

a) ierīkot stingrā režīma aizsargjoslu; 

b) nodrošināt urbuma atveres hermetizāciju; 

c) novērst urbuma un stingra režīma aizsargjoslas teritorijas applūšanas vai 

piegružošanas iespēju; 

d) nodrošināt urbuma aizsardzību no tā fiziskas bojāšanas. 

(7) Pirms atkārtotas urbumu izmantošanas atsākšanas vēlams veikt tā tehniskā stāvokļa 

pārbaudi un ūdens atsūknēšanu, kā arī ūdens paraugu noņemšanu tā kvalitātes 

pārbaudei. 

(8) Katram ūdens apgādes urbumam jābūt Urbuma pasei. 

(9) Ja vidēji diennaktī tiks iegūts 10 m3 un vairāk pazemes ūdens vai arī ūdensapgādes 

pakalpojumiem tiks nodrošinātas vairāk nekā 50 fiziskas personas, tad Reģionālajā 

vides pārvaldē jāsaņem ūdens resursu lietošanas atļauja. 

(10) Ja pazemes ūdeņus izmanto centralizētās ūdensapgādes nodrošināšanai vai 

fasēšanai un tirgošanai cilvēku patēriņam, nepieciešams veikt hidroģeoloģiskās 

izpētes darbus, lai aprēķinātu pazemes ūdens krājumus, noteiktu bakterioloģisko un 

ķīmisko aizsargjoslu un akceptētu tos Pazemes ūdens krājumu akceptācijas 
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komisijā, kā arī saņemt Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūrā 

pazemes ūdens atradnes pasi un zemes dzīļu izmantošanas licenci. 

(11) Teritorijas ūdensapgādes nodrošinājums ugunsgrēku dzēšanas vajadzībām jāplāno 

saskaņā ar LBN 222-99 prasībām. 

6.3. KANALIZĀCIJA 

(7) 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. 

(8) Izsmeļamo kanalizācijas bedru sienām ir jābūt no ūdensnecaurlaidīgiem 

materiāliem. 

(9) Vircas bedrēm un mēslu krautuvēm jābūt betonētām, ūdensnecaurlaidīgām. 

(10) Mēslu krātuves, vircas bedres un komposta kaudzes Dunavas pagasta ciemu 

teritorijās izvieto iekšpagalmā vai aizmugures pagalmā, iespēju robežās mazinot to 

redzamību no galvenajiem ceļiem. 

(11) Attālums no dzīvojamām un sabiedriska rakstura ēkām līdz notekūdeņu pazemes 

filtrācijas laukiem ar caurlaidi 15 m3 diennaktī nedrīkst būt mazāks par 15 m, ja 

notekūdeņu filtrācijas lauki ir atļauti. 

(12) Notekūdeņu filtrācijas laukus drīkst ierīkot, ja dziļums no filtrācijas drenām līdz 

gruntsūdens līmenim ir vismaz 1m. 

(13) 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. 

6.4. ELEKTROAPGĀDE UN SAKARU APGĀDE 

(1) Izbūvējot jaunas vai rekonstruējot vecās elektroapgādes un sakaru apgādes 

sistēmas ciemu teritorijās, gaisa vadu līnijas nomaina pret pazemes kabeļiem. 

Gaisa vadu nomaiņu uz pazemes kabeļiem pārējās lauku teritorijās ir ieteicama un 

veicama iespēju robežās. 

(2) Privātiem telekomunikāciju tīkliem, kurus paredzēts pieslēgt SIA „Lattelecom” 

publiskajiem telekomunikāciju tīklam, jāatbilst Sabiedrisko pakalpojumu 

regulēšanas komisijas apstiprinātajiem tehniskajiem noteikumiem, kuros norādīti 

tīklu savienošanas nosacījumi. 
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(3) Privātie un publiskie telekomunikāciju tīkli jāierīko un jāizbūvē atbilstoši LR MK 

apstiprinātajiem noteikumiem. 

(4) Izbūvējot elektroapgādes tīklus, no gaisvadu elektrisko tīklu vadiem līdz būvēm, 

zemes un ūdens virsmai pieļaujami minimālie attālumi (m), ņemot vērā vada 

pieļaujamās novirzes no normāla stāvokļa (Izņemot vadu nokares palielināšanos no 

slodzes strāvas atbilstoši tabulai: 

Spriegums, kV Attāluma veids 

Līdz 1 6-20 110 

Attālums (m) no vada līdz zemes vai ūdenstilpnes virsmai 6 6 6 

Avārijas režīmā pie trūkuša vada blakus pārlaidumā  4,5 4,5 

Attālums (m) no vada līdz būvei 1 2 4 

Attālums (m) no elektropārvades līnijas ass līdz koka 

vainagam 

1 4,5 11 

Attālums (m) no vada līdz atsevišķiem koka zariem 1 2 3 

6.5.UGUNSDROŠĪBAS PRASĪBAS  

(1) Ugunsdrošības attālumi starp dzīvojamām ēkām, publiskām ēkām, kā arī 

rūpniecības uzņēmumu saimniecības ēkām un starp rūpnieciskās un 

lauksaimniecības nozīmes ražošanas ēkām jāpieņem atbilstoši normatīvo aktu, 

LBN 201-96 „Ugunsdrošības normas,” prasībām. 

(2) Katram objektam paredzēt ārējo ugunsdzēsības ūdensapgādi saskaņā ar LBN 222-

99 ‘ūdensapgādes ārējie tīkli un būves” un LBN 201 – 96 „Ugunsdrošības normas” 

prasībām, kā arī izveidot piebraucamos ceļus pie dabiskajām ūdenskrātuvēm un 

ierīkot ugunsdzēsības ūdens ņemšanas vietas. 
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VII NODAĻA. AIZSARGJOSLAS 

(1) Visu veidu aizsargjoslu konkrētās robežas nosaka teritoriju plānojumos, 

ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības.  

(2) Aizsargjoslu robežas jāatzīmē zemes gabalu plānos un jāieraksta zemesgrāmatā 

Aizsargjoslu likuma 60. un 62.pantā noteiktajā kārtībā.  

(3) Gadījumos, kad pārklājas vairāku veidu aizsargjoslas, spēkā ir stingrākās 

prasības un lielākais minimālais platums. Visu veidu rīcība šajās vietās 

jāsaskaņo ar ieinteresētajām institūcijām.  

(4) Vispārīgos aprobežojumus aizsargjoslās nosaka likumi un Ministru kabineta 

noteikumi, tos var noteikt arī ar pašvaldību saistošajiem noteikumiem, kas 

izdoti to kompetences ietvaros.  

(5) Ja objektam ir noteikta aizsargjosla, tā īpašniekam, ir atļauts aizsargjoslā veikt 

attiecīgā objekta ekspluatācijai, remontam, renovācijai un rekonstrukcijai 

nepieciešamos darbus. Par to rakstveidā jābrīdina zemes īpašnieks vai tiesiskais 

valdītājs vismaz divas nedēļas pirms darbu uzsākšanas, izņemot avāriju 

novēršanas vai to seku likvidācijas darbus, kurus var veikt jebkurā laikā.  

(6) Aizsargjoslās, kas ir lauksaimniecības zemēs, plānotie ekspluatācijas, remonta, 

renovācijas un rekonstrukcijas darbi veicami laikposmā, kad šīs platības 

neaizņem lauksaimniecības kultūras vai kad it iespējama lauksaimniecības 

kultūru saglabāšana, izņemot avāriju novēršanas vai to seku likvidācijas darbus, 

kurus var veikt jebkurā laikā. 

(7) Pēc minēto darbu veikšanas objekta īpašniekam jāsakārto zemes platības tādā 

stāvoklī, lai tās būtu derīgas izmantošanai paredzētajām vajadzībām, kā arī 

jāatlīdzina zemes īpašniekam vai lietotājam nodarītie zaudējumi. To noteikšanu 

un atlīdzību veic likumos noteiktajā kārtībā vai pēc savstarpējas vienošanās. 

(8) Ja aizsargjoslas sakrīt vai krustojas, ar attiecīgo objektu ekspluatāciju un 

remontu saistītos darbus kopīgajos aizsargjoslu iecirkņos veic ieinteresētās 

juridiskās vai fiziskās personas pēc savstarpējas vienošanās.  

(9) Juridiskajām un fiziskajām personām, veicot aizsargjoslās darbus, kuru dēļ ir 

nepieciešams pārbūvēt objektus vai aizsargāt tos no bojājumiem, pārbūves vai 

aizsardzības darbi jāveic par saviem līdzekļiem pēc saskaņošanas ar attiecīgā 

objekta īpašnieku vai pēc savstarpējas vienošanās jāsamaksā par šiem darbiem.  

(10) Juridiskajām vai fiziskajām personām aizsargjoslās jāizpilda attiecīgā objekta 

īpašnieka likumīgās prasības.  
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(11) Pašvaldību, atbildīgo valsts institūciju un objektu īpašnieku dienestiem 

kontroles un uzraudzības nolūkos atļauts apmeklēt aizsargjoslu teritorijas 

jebkurā laikā, iepriekš brīdinot zemes īpašnieku, bet, ja tiesības lietot zemi 

nodotas citai personai, - zemes lietotāju.  

(12) Aizsargjoslu noteikšanas metodikas projektus izstrādā “Aizsargjoslu likumā” 

noteiktās ministrijas vai valsts dienesti un LR Ministru kabinets apstiprina kā 

noteikumus. 

(13) Saskaņā ar Aizsargjoslu likumu Dunavas pagastā tiek noteikti šādi aizsargjoslu 

veidi: 

a) vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas: 

virszemes ūdensobjektu aizsargjoslas, 

aizsargjoslas (aizsardzības zonas) ap kultūras pieminekļiem, 

aizsargjoslas ap ūdens ņemšanas vietām. 

b) ekspluatācijas aizsargjoslas: 

aizsargjoslas gar ielām, autoceļiem, 

aizsargjoslas gar elektronisko sakaru tīkliem, 

aizsargjoslas ap valsts meteoroloģisko un hidroloģisko 

novērojumu stacijām un posteņiem un ap citiem stacionāriem 

valsts nozīmes monitoringa punktiem un posteņiem, 

aizsargjoslas gar elektriskajiem tīkliem, 

aizsargjoslas gar siltumtīkliem, 

aizsargjoslas ap meliorācijas būvēm un ierīcēm, 

aizsargjoslas gar ūdensvadu un kanalizācijas tīkliem, 

aizsargjoslas ap ģeodēziskajiem punktiem, 

aizsargjoslas ap gāzesvadiem, gāzes apgādes iekārtām un 

būvēm, gāzes noliktavām un krātuvēm. 

c) sanitārās aizsargjoslas: 

aizsargjoslas ap kapsētām, 

aizsargjoslas ap atkritumu apglabāšanas poligoniem, atkritumu, 

izgāztuvēm un ūdens attīrīšanas ietaisēm. 
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7.1. Vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas 

Virszemes ūdensobjektu aizsargjoslas 

(1) Virszemes ūdensobjektu aizsargjoslas tiek noteiktas, lai samazinātu piesārņojuma 

negatīvo ietekmi uz ūdens ekosistēmām, novērstu erozijas procesu attīstību, 

ierobežotu saimniecisko darbību applūdināmajās zonās, kā arī saglabātu apvidum 

raksturīgo ainavu.  

(2) Lauku apvidos (neatkarīgi no zemes kategorijas un īpašuma) minimālos  

ūdenstilpju un ūdensteču aizsargjoslu platumus nosaka: 

Nosaukums Garums, km 

Baseina 

platība, km2 
Aizsargjoslas 

platums, m 

Aizsargjosla 

ciemu 

robežās, m 

Daugava 

kopējais 

garums  

1020 km, 

Latvijas terit. 

upes garums 

357 km, 

pagasta terit. 

21,9 km 

 

 

 

- 
500 

 

 

Sudrabkalna, 

Cukuriņu 

ciemu robežās 

10 m 

Eglona 36 
 

325 
100 

Dunavas ciema 

robežās 10 m 

Skujupīte 4,1  46 10 - 

Akņupīte 5,5 - 10 - 

Rožupīte 7,4 
 

- 
10 

Dunavas ciema 

robežās 10 m 

  Platība, ha   

Daudzvārdu 
(Līču) ezers - 

 
4,2 10 

 
- 

Ezernieku 
ezers -  

0,4 10 - 

 

(3) Aizsargjoslas platumu nosaka, ņemot vērā gada vidējo ūdens līmeni, bet, ja ir 

skaidri izteikts stāvs pamatkrasts, – no tā augšējās krants.  

(4) Visi aizsargjoslas noteikumi attiecināmi arī uz teritoriju starp ūdens līmeni un 

vietu, no kuras mēra aizsargjoslas platumu.  

(5) Visām upēm, kas īsākas par 10 km un visām ūdenstilpnēm, kas mazākas par 10 ha 

aizsargjosla ir 10 m.  
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(6) Uz salām un pussalām (Daugavas upē Ploņu salai) – ne mazāk kā 20 metrus plata 

josla. 

(7) Ūdenstilpnēm un ūdenstecēm pagasta ciemu robežu teritorijās aizsargjosla ir 10 m. 

(8) Lai nodrošinātu pretplūdu aizsardzību, jāņem vērā, ka Daugavas 1% plūdu riska 

maksimālais līmenis ar 1% varbūtību Dunavas pagastā pēc LVĢMA 2007. gada 

datiem mainās no 89,40 m BS ziemeļos pie pagasta robežas ar Dignājas pagastu 

līdz 92,20 m BS dienvidos pie pagasta robežas ar Dvietes pagastu.   

Aizsargjoslas (aizsardzības zonas) ap kultūras pieminekļiem  

(1) Aizsargjoslas (aizsardzības zonas) ap kultūras pieminekļiem tiek noteiktas, lai 

nodrošinātu kultūras pieminekļu aizsardzību un saglabāšanu, kā arī samazinātu 

dažāda veida negatīvu ietekmi uz nekustamiem kultūras pieminekļiem. 

(2) Ja aizsargjosla (aizsardzības zona) ap kultūras pieminekli nav noteikta īpaši, tās 

minimālais platums lauku apvidos ir 500 m.  

Nr. 

p. k. 

Valsts 

aizsardz. 

Nr. 

Pieminekļa veids Pieminekļa nosaukums 
Aizsargjoslas 

 platums, m 

1. 26 Vēstures 
piemineklis 

Dzejnieka Raiņa dzīves 
vieta (1865. – 1869.) 500 

2. 887 Arheoloģijas 
piemineklis Avotiņu apmetne 500 

3. 889 Arheoloģijas 
piemineklis Drancānu apmetne 500 

4. 890 Arheoloģijas 
piemineklis Galenieku apmetne 500 

5. 891 Arheoloģijas 
piemineklis 

Dignājas pilskalns un 
apmetne 500 

6. 888 Arheoloģijas 
piemineklis 

Dobkalnu viduslaiku 
kapsēta 500 

7. 892 Arheoloģijas 
piemineklis Ružu senkapi 500 

8. 893 Arheoloģijas 
piemineklis Strautmaļu senkapi 500 

 

Aizsargjoslas ap ūdens ņemšanas vietām  

(1) Aizsargjoslas ap ūdens ņemšanas vietām nosaka, lai nodrošinātu ūdens resursu 

saglabāšanos un atjaunošanos, kā arī samazinātu piesārņojuma negatīvo ietekmi uz 

iegūstamo ūdens resursu kvalitāti visā ūdensgūtnes ekspluatācijas laikā (ne mazāk 

kā uz 25 gadiem).  

(2) 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), 
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aizsargjoslu nenosaka, ja ir veikta labiekārtošana un novērsta notekūdeņu 

infiltrācija un ūdens piesārņošana. 

(3) Aizsargjoslas ap centralizētās ūdens ņemšanas vietām aprēķina, ņemot vērā ūdens 

ņemšanas vietas dabiskos apstākļus un prognozējamo ūdens patēriņu.  

(4) Ja centralizētai ūdensapgādei tiek izmantots gruntsūdeņu (neaizsargāts) ūdens 

horizonts vai pazemes ūdens krājumu mākslīgas papildināšanas metode, stingrā 

režīma aizsargjoslu aprēķina tā, lai nodrošinātu ūdens filtrācijas laiku no 

aizsargjoslas robežas līdz ūdens ieguves urbumiem ne mazāk par gadu. 

(5) Stingra režīma aizsargjosla domāta pazemes ūdeņu aizsardzībai  no tiešas 

piesārņojuma iekļūšanas urbumā. Ņemot vērā ūdens horizonta dabiskās 

aizsargātības pakāpi, to nosaka: 

a) 50 m platu joslu ap ūdens ņemšanas vietu neaizsargātam ūdens horizontam, kur 

nav mazcaurlaidīgu nogulumu, 

b) 30-50 m platu joslu ap ūdens ņemšanas vietu relatīvi aizsargātam ūdens 

horizontam, kur mazcaurlaidīgo nogulumu biezums ir 1,0-10 m, 

c) 10-30 m platu joslu ap ūdens ņemšanas vietu labi aizsargātam ūdens 

horizontam, kur mazcaurlaidīgo nogulumu biezums ir 10-20 m, 

d) 10 m platu joslu ap ūdens ņemšanas vietu ļoti labi aizsargātam ūdens 

horizontam, kur mazcaurlaidīgo nogulumu biezums ir lielāks par 20 m. 

(6) Bakterioloģiskā aizsargjosla paredzēta pazemes ūdeņu aizsardzībai no 

bakterioloģiskā piesārņojuma. Šajā joslā aizliegts izdarīt sanitārās labiekārtošanas 

pasākumus - ierīkot kanalizācijas ūdeņu nosēdlaukus vai filtrācijas laukus, iekārtot 

kapus, lopu kapsētas, apūdeņojamos laukus, skābsiena bedres, lopkopības fermas 

u. c. objektus, kas veicina pazemes ūdeņu bioloģisko piesārņošanu, kā arī lietot 

mēslojumus un ķīmiskās indes un veikt rūpniecisku meža izciršanu un citus darbus. 

To aprēķina tā, lai nodrošinātu mikroorganismu dzīvotspējas izbeigšanos ūdens 

dabiskās plūsmas laikā līdz ūdens ņemšanas vietai, kur mikroorganismu 

izdzīvošanas laiks ir noteikts: 

a) 400 diennaktis, ja nav dabiski aizsargāts ūdens horizonts, 

b) 200 diennaktis, ja ir dabiski aizsargāts ūdens horizonts. 

(7) Ķīmiskā aizsargjosla paredzēta pazemes ūdeņu aizsardzībai no ķīmiskā 

piesārņojuma. To aprēķina tā, lai nodrošinātu, ka ūdens ņemšanas vietā 

ekspluatācijas laikā ķīmiskais piesārņojums nav iespējams. 

(8) Katram artēziskajam urbumam, atkarībā no patērēta ūdens daudzuma 

(m3/diennaktī) tiek aprēķinātas un noteiktas aizsargjoslas (Latvijas Vides, 

ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra un Sabiedrības veselības aģentūra). Dunavas  
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pagastā aizsargjoslas aprēķinātas dzeramā ūdensapgādes urbumiem Dunavas un 

Sudrabkalna ciemos. 

 

Ūdens apgādes urbumi, kuriem noteiktas un aprēķinātas aizsargjoslas [LVĢMA] 

Aizsargjoslu rādiuss (m) Urbuma Nr. 

Stingra režīma Bakterioloģiskā Ķīmiskā 

LVĢMA DB 
Nr.13462 (Dunavas 
ciemā) 

10 - 90 

LVĢMA DB 
Nr.13463 
(Sudrabkalna ciemā) 

10 - - 

7.2. EKSPLUATĀCIJAS AIZSARGJOSLAS 

Aizsargjoslas gar ielām, autoceļiem 

(1) Aizsargjoslas gar ielām, autoceļiem tiek noteiktas, lai samazinātu ielu, autoceļu 

negatīvo ietekmi uz vidi, nodrošinātu transporta maģistrāļu ekspluatāciju un 

drošību, kā arī izveidotu no apbūves brīvu joslu, kas nepieciešama ielu un autoceļu 

rekonstrukcijai. 

(2) Gar ielām un autoceļiem aizsargjoslas nosaka šādi:  

a) ciemos gar ielām un autoceļiem – teritoriju plānojumos likumā noteiktajā 

kārtībā un atzīmē zemes gabalu plānos kā sarkano līniju (esoša vai projektēta 

ielas robeža) un būvlaidi (līnija, kas nosaka attālumu no sarkanās līnijas līdz 

apbūvei);  

b) lauku apvidos (ārpus ciemu robežām) aizsargjoslu platums gar autoceļiem no 

ceļa ass uz katru pusi ir: 

a) valsts galvenajiem autoceļiem – 100 m; 

b) valsts 1.šķiras autoceļiem – 60 m; 

c) valsts 2.šķiras autoceļiem un pašvaldību autoceļiem – 30 m. 

(3) Pašvaldības ceļiem noteikta aizsargjosla 30 m uz katru pusi no ceļa ass.  

Dunavas pagasta autoceļu aizsargjoslu platums 

Ceļa šifrs Ceļa nosaukums 

Garums 

pagasta 

teritorijā, 

km 

Ceļa zemes 

nodalījuma 

josla, m 

Aizsargjosla, 

m no a/ceļa 

ass uz abām 

pusēm 

Apbūves līnija, m 

no a/ceļa ass uz 

abām pusēm 

Valsts 2. šķiras autoceļi 

V 14(5)783 
Jēkabpils – Dignāja - 

Ilūkste 
25,610 19 30 30 
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V 14 778 Daugava - Lapas 0,600 19 30 30 

V 14 801 Rubeņi - Dunava 8,950 19 30 30 

 

Dunavas ciema ielu klasifikācija un platums sarkanajās līnijās (esoša vai 

projektēta ielas robeža) 

Nr. 
p. k. 

Ielas nosaukums Ciema 
nosaukums 

Ielu klasifikācija Platums 
sarkanajās 
līnijās, m 

1. Baznīcas iela Dunava Dzīvojamā 12 

2. Skolas iela Dunava Dzīvojamā 12 

3. Žagaru iela Dunava Dzīvojamā 12 

4. Liepu iela Sudrabkalns Dzīvojamā 12 

5. Dumbrāju iela Sudrabkalns Dzīvojamā 12 

 

Aizsargjoslas gar elektronisko sakaru tīkliem 

(1) Aizsargjoslas gar visu veidu un piederības elektronisko sakaru tīkliem un to 

infrastruktūras būvēm tiek noteiktas, lai nodrošinātu to maksimālu aizsardzību no 

cilvēka, dabas vai citu faktoru nevēlamas ietekmes, kuras rezultātā var tikt traucēta 

elektronisko sakaru tīklu droša ekspluatācija, radīti zaudējumi tautsaimniecībai un 

valstij.  

(2) Gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līnijām un kabeļu kanalizāciju, elektronisko 

sakaru tīklu gaisvadu līnijām – zemes gabals un gaisa telpa elektronisko sakaru 

tīkla līnijas augstumā, ko norobežo nosacītas vertikālas virsmas elektronisko 

sakaru tīkla līnijas katrā pusē 2,5 metru attālumā no elektronisko sakaru tīkla 

līnijas vai kabeļu kanalizācijas ass. 

(3) Gar elektronisko sakaru tīklu jūras kabeļu līnijām un elektronisko sakaru tīklu 

kabeļu līnijām, kuras šķērso kuģojamās vai plostojamās upes, ezerus, 

ūdenskrātuves un kanālus, - ūdens platība, ko visā tās dziļumā no ūdens virsmas 

līdz gultnei ietver paralēlas plaknes, kas atrodas 0,25 jūdžu attālumā no 

elektronisko sakaru tīkla jūras kabeļu līnijas (katrā tās pusē) un 100 metru attālumā 

no kabeļa (katrā tā pusē) upēs, ezeros, ūdenskrātuvēs un kanālos. 

(4) Ap virszemes un pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju neapkalpojamiem 

pastiprināšanas un reģenerācijas punktiem, kabeļu sadales skapjiem un kastēm – 

zemes gabals un gaisa telpa elektronisko sakaru tīkla līnijas augstumā, ko norobežo 

nosacīta vertikāla virsma 3 metru attālumā no pastiprināšanas punkta, kabeļu 

sadales skapja vai kabeļu sadales kastes vistālāk izvirzīto daļu projekcijas uz zemes 

virsmas. 
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(5) Stigām mežu masīvos un stādījumos, kur koku augstums nav lielāks par 4 metriem 

- 2,5 metri katrā pusē no līnijas ass līdz koku zariem. 

(6) Stigām mežu masīvos un stādījumos, kur koku augstums ir lielāks par 4 metriem - 

3,5 metri katrā pusē no līnijas ass līdz koku zariem. 

(7) Vietās, kur iespējami bieži koku krišanas gadījumi, stigas platums nedrīkst būt 

mazāks par stādījumu vidējo augstumu katrā elektronisko sakaru tīkla līnijas pusē. 

Atsevišķi koki vai koku grupas, kas aug stigas malās, jānocērt, ja to augstums ir 

lielāks nekā koku vidējais augstums. Ja elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līnija 

šķērso parkus, dārzus, dabas rezervātus, dabas liegumus vai citu īpaši aizsargājamo 

dabas teritoriju dabas rezervāta, stingrā režīma, dabas lieguma vai regulējamā 

režīma zonas vai mikroliegumus, pēc savstarpējas vienošanās ar attiecīgajiem 

uzņēmumiem, organizācijām vai institūcijām atļauts noteikt mazāku stigas 

platumu.  

(8) Ap elektronisko sakaru tīklu radiosakaru līniju torņiem un antenu mastiem – zemes 

gabals un gaisa telpa torņa vai masta augstumā, ko norobežo nosacīta vertikāla 

virsma 1 metra attālumā ārpusē no to nožogojuma vai 5 metru attālumā no to 

vistālāk izvirzīto daļu projekcijas uz zemes vai citas virsmas, ja tornis vai masts 

nav nožogots. 

(9) Ap elektronisko sakaru tīklu radiosakaru līniju torņu un antenu mastu atsaitēm – 

zemes gabals un gaisa telpa torņa vai masta augstumā, ko norobežo nosacīta 

vertikāla virsma 2,5 metru attālumā no atsaites projekcijas uz zemes virsmas un 

atsaites nostiprinājuma vietas zemē vai citā virsmā. 

(10) Teritorijas plānojumā aizsargjoslas gar elektronisko sakaru tīklu līnijām, antenu 

mastiem un mobilo sakaru torņiem nav grafiski parādītas, jo to neļauj plānojuma 

mērogs 1:15 000. Tādēļ aizsargjoslas gar visa veida elektronisko sakaru tīklu 

līnijām un objektiem ir jānorāda un jāprecizē detālplānojumos vai būvprojektos. 

Aizsargjoslas ap valsts meteoroloģisko un hidroloģisko novērojumu stacijām un 

posteņiem un ap citiem stacionāriem valsts nozīmes monitoringa punktiem un 

posteņiem 

(1) Aizsargjoslas ap valsts meteoroloģisko un hidroloģisko novērojumu stacijām un 

posteņiem un ap citiem stacionāriem valsts nozīmes monitoringa punktiem un 

posteņiem nosaka, lai nodrošinātu novērojumu precizitāti un nepārtrauktību. 

(2) Dunavas pagastā atrodas viena hidroloģiskā novērojumu stacija Jersika pie 

Daugavas upes. 

(3) Aizsargjoslas platumu nosaka Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas 

aģentūra, un tas nedrīkst pārsniegt: 
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a) ap sauszemes hidrometrisko (hidroloģisko) novērojumu posteni Jersika – 5 m 

no iekārtas ārējās robežas uz sauszemes. 

Aizsargjoslas gar elektriskajiem tīkliem 

(1) Aizsargjoslas gar visu veidu un jebkuras piederības elektriskajiem tīkliem, to 

iekārtām un būvēm tiek noteiktas, lai nodrošinātu elektrisko tīklu, to iekārtu un 

būvju ekspluatāciju un drošību. 

(2) Aizsargjoslas gar elektriskajiem tīkliem veido:  

a) gar elektrisko tīklu gaisvadu līnijām ciemos – zemes gabals un gaisa telpa, ko 

norobežo nosacītas vertikālas virsmas abpus līnijai: 

1. līdz 20 kilovatiem – 2,5 metru attālumā no līnijas ass; 

2. vairāk par 20 kilovatiem – 110 kilovatiem – 4 metru attālumā no malējiem 

vadiem uz ārpusi no līnijas; 

b) gar elektrisko tīklu gaisvadu līnijām ārpus ciemiem – zemes gabals un gaisa 

telpa, ko norobežo nosacītas vertikālas virsmas abpus līnijai: 

3. līdz 20 kilovatiem – 6,5 metru attālumā no līnijas ass; 

4. vairāk par 20 kilovatiem – 110 kilovatiem – 20 metru attālumā no 

malējiem vadiem uz ārpusi no līnijas; 

(3) Gar elektrisko tīklu kabeļu līnijām – zemes gabals vai gaisa telpa, ko norobežo 

nosacītas vertikālas virsmas kabeļu līnijas katrā pusē 1 metra attālumā no kabeļu 

līnijas ass. Ja kabelis atrodas tuvāk par 1 metru no ēkas vai būves, tad šajā kabeļa 

pusē aizsargjoslu nosaka tikai līdz ēkas vai būves pamatiem. 

(4) Gar elektrisko tīklu kabeļu līnijām, kuras zem ūdens līmeņa šķērso virszemes 

ūdensobjektus - ūdens platība, ko visā dziļumā no ūdens virsas līdz gultnei ietver 

paralēlas plaknes 100 metru attālumā katrā pusē no kabeļu līnijas ass. 

(5) Ap elektrisko tīklu sadales iekārtām, fīderu punktiem un  transformatoru 

apakšstacijām – zemes gabals un gaisa telpa, ko norobežo nosacīta vertikāla virsma 

1 metra attālumā ārpus šo iekārtu nožogojuma vai to vistālāk izvirzīto daļu 

projekcijas uz zemes vai citas virsmas.  

(6) Prasības elektrisko tīklu valdītājam: 

a) elektrolīniju trases mežos jāuztur ugunsdrošā stāvoklī un jāattīra minētās trases 

no krūmiem un kokiem, ja attiecīgās elektrolīnijas spriegums: 

1. nepārsniedz 0,4 kilovatus – 5 metrus platā joslā; 

2. no 6 – 20 kilovatiem – 13 metrus platā joslā; 

3. 110 kilovati – 26 metrus platā joslā; 

4. 330 kilovati – 48 metrus platā joslā. 

b) kabeļlīniju trases jāuztur ugunsdrošā stāvoklī un jāattīra no krūmiem un kokiem 

- 4 metrus platā joslā; 
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c) jāizcērt bīstamie koki, kuri aug ārpus elektrolīniju trasēm, bet var krist uz to 

vadiem vai balstiem. 

(8) Dunavas pagastā ir 0,4 kV un 20 kV elektrotīklu pārvades līnijas, kā arī 6 gabali 

transformatoru apakšstacijas (dati uz 09.2007.). 

(9) Teritorijas plānojumā aizsargjoslas gar elektriskajiem tīkliem nav grafiski 

parādītas, jo to neļauj plānojuma mērogs 1:15 000. Tādēļ aizsargjoslas gar visa 

veida elektrolīnijām un objektiem ir jānorāda un jāprecizē detālplānojumos vai 

būvprojektos. 

Aizsargjoslas gar siltumtīkliem 

(4) Ekspluatācijas aizsargjoslas gar siltumtīkliem, to iekārtām un būvēm tiek noteiktas, 

lai nodrošinātu siltumtīklu, to iekārtu un būvju ekspluatāciju un drošību. 

(5) Dunavas pagastā ap virszemes siltumvadiem, sadales iekārtām un siltuma 

punktiem tiek noteikts – zemes gabals, kuru aizņem siltumvadi, iekārtas un būves, 

kā arī zemes gabals un gaisa telpa, ko norobežo nosacītas vertikālas virsmas 1 m 

attālumā katrā pusē no siltumvada, iekārtu un būvju nožogojuma vai to vistālāk 

izvirzīto daļu projekcijas uz zemes vai citas virsmas. 

Aizsargjoslas ap meliorācijas būvēm un ierīcēm 

(1) Aizsargjoslas ap meliorācijas būvēm un ierīcēm tiek noteiktas, lai nodrošinātu 

meliorācijas būvju un ierīču ekspluatāciju un drošību.  

(2) Aizsargjoslu nosaka ap valsts un koplietošanas meliorācijas būvēm un ierīcēm: 

a) ūdensnotekām (regulētām vai ierīkotām) lauksaimniecībā izmantojamās zemēs 

– 10 metru attālumā no ūdensnotekas krotes abās pusēs; 

b) regulētām ūdensnotekām (maģistrālajiem kanāliem) meža zemēs – 8 – 10 

metru attālumā (atkarībā no atbērtnes platuma) no ūdensnotekas krotes 

atbērtnes pusē; 

c) ap liela diametra (30 cm vai lielāks) kolektoriem – 8 metru attālumā uz katru 

pusi no kolektora ass līnijas; 

d) ja ūdensnotekas un ūdenstilpes krastu veido aizsargdambis – 5 metru attālumā 

no aizsargdambja sausās nogāzes pakājes; 

e) ap polderu sūkņu stacijām, krājbaseiniem un slūžām – 20 metru attālumā, ap 

hidrometriskajiem posteņiem – 5 metru attālumā no būves ārējās malas. 

(3) Aizsargjoslu precizēšana un grafiskā attēlošana ir jāveic izstrādājot 

detālplānojumus un zemes ierīcības plānus. Teritorijas plānojumā tiek attēlotas 

valsts nozīmes ūdensnotekas (pēc LAD datiem, uz 01.01.2007). 
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Nosaukums ŪSI kods Regulētais posms, 
m 

Aizsargjoslas 
platums, m 

Eglona 

N-1 promteka 

4336 6137 10 

Skujupīte N-3 4332 4050 10 

Puntouka N-36 43372 3930 10 

Rožupīte N-2 43362 7500 10 

 

Aizsargjoslas gar ūdensvadu un kanalizācijas tīkliem  

(1) Aizsargjoslas gar ūdensvadu un kanalizācijas tīkliem, lai nodrošinātu ūdensvadu un 

kanalizācijas tīklu ekspluatāciju un drošību.  

(2) Aizsargjoslu minimālais platums: 

a) gar ūdensvadiem un kanalizācijas spiedvadiem, ja tie atrodas līdz 2 metru 

dziļumam - 3 metri katrā pusē no cauruļvada ārējās malas; 

b) gar ūdensvadiem un kanalizācijas spiedvadiem, ja tie atrodas dziļāk par 2 

metriem - 5 metri katrā pusē no cauruļvada ārējās malas; 

c) gar pašteces kanalizācijas vadiem – 3 metri katrā pusē no cauruļvada ārējās 

malas. 

(3) Šīs aizsargjoslas kartē nav grafiski parādītas. Tās ir jāuzrāda un jāprecizē 

detālplānojumos un būvprojektos. 

Aizsargjoslas ap ģeodēziskajiem punktiem  

(1) Aizsargjoslas ap ģeodēziskajiem punktiem nosaka, lai nodrošinātu ģeodēzisko 

punktu ilgstošu saglabāšanos un stabilitāti. 

(2) Aizsargjoslā ap ģeodēzisko punktu ir 1 metru plata zemes josla no ģeodēziskā 

punkta konstrukcijas ārējās malas. 

(3) Aizsargjoslā ap ģeodēziskajiem punktiem iekļaujami tie zemes gabali, kuros 

atrodas ģeodēziskie punkti, kā arī vismaz 1 metru plata zemes josla ap to robežām. 

(4) Ar aizsargjoslām aizsargājami visā LR teritorijā atrodošies ģeodēziskie punkti, kas 

nostiprināti ar pastāvīgām ģeodēziskām zīmēm. Pie ģeodēziskajiem punktiem 

pieder: 

a) globālās pozicionēšanas tīkla punkti (GPS); 

b) triangulācijas tīkla punkti; 

c) poligonometrijas tīkla punkti; 

d) nivelēšanas tīkla punkti; 

e) gravimetriskā tīkla punkti; 

f) astronomisko novērojumu punkti. 
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(5) Informācija par ģeodēziskajiem punktiem, to atrašanās vietām un zīmju 

konstrukciju glabājas Valsts zemes dienesta Nacionālās mērniecības centra datu 

bāzē un rajona nodaļā.  

(6) Dunavas pagastā ir 7 triangulācijas punkti un 1 GPS punkts (dati uz 01.10.2007.). 

(7) Aizsargjoslas veids un lielums atkarīgs no ģeodēziskās zīmes konstrukcijas, ārējā 

noformējuma un atrašanās vietas. Aizsargjoslā ietilpst punkta centrs un visi ārējā 

noformējuma elementi. Ģeodēzisko punktu aizsargjoslas apvidū nenorobežo. 

(8) Grunts ģeodēziskā punkta aizsargjoslas robeža atrodas 1,0 m attālumā no 

aprakumgrāvīša ārējās malas, nožogojuma vai virsbūves pamatiem. Ja šo ārējā 

noformējuma elementu nav, tad aizsargjoslas robeža atrodas 1,0 m rādiusā ap 

punkta centru vietās ar cietu zemes virsmas segumu (asfalts, bruģis u.c.) vai 3,0 m 

rādiusā pārējās vietās. 

(9) Sienas ģeodēziskā punkta aizsargjoslas robeža atrodas vertikālā plaknē gar būves 

sienu 0,5 m attālumā pa horizontāli uz abām pusēm no punkta un 3,1 m uz augšu 

no sienas repera, 1,0 m uz augšu un leju no nivelēšanas markas, 0,5 m uz augšu un 

leju no poligonometrijas sienas zīmes un gravimetriskā punkta markas. 

(10) Ģeodēziskos punktus un to aizsargjoslas kā apgrūtinājumu ietver zemes īpašuma 

(lietojuma) dokumentos. Ģeodēziskos punktus parāda zemes robežu un situācijas 

plānos, bet ēkās ierīkotos – arī ēku inventarizācijas plānos.  

(11) Dunavas pagastā ģeodēziskie punkti un to aizsargjoslas ir jāparāda un jāprecizē 

detālplānojumos, kā arī visa veida būvprojektos. 

Aizsargjoslas ap gāzesvadiem, gāzapgādes iekārtām un būvēm, gāzes noliktavām 

un krātuvēm 

(1) Ekspluatācijas aizsargjoslas ap gāzesvadiem, gāzapgādes iekārtām un būvēm, gāzes 

noliktavām un krātuvēm tiek noteiktas, lai nodrošinātu gāzesvadu, gāzapgādes 

iekārtu un būvju, gāzes noliktavu un krātuvju ekspluatāciju un drošību. 

(2) Dunavas pagastā ar gāzes balonu grupu iekārtām aizsargjosla noteikta – 10 m 

attālumā no objektu būvju ārsienām, iežogojuma vai norobežojošām konstrukcijām. 

7.3. SANITĀRĀS AIZSARGJOSLAS 

(1) Sanitārās aizsargjoslas tiek noteiktas ap objektiem, kuriem ir noteiktas 

paaugstinātas sanitārās prasības. To galvenais uzdevums ir sanitāro prasību 

nodrošināšana. 

(2) Uzņēmumiem, iestādēm un organizācijām, kurām noteiktas sanitārās vai citas 

aizsargjoslas, tās parasti nedrīkst pārsniegt ražošanas zemesgabala robežas.  
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(3) Sanitārajās aizsargjoslās nav ieteicams izvietot dzīvojamās ēkas, bērnu pirmsskolas 

iestādes, izglītības iestādes, ārstniecības iestādes un atpūtas iestādes, sporta būves, 

sabiedriskos apstādījumus, augļu un sakņu dārzus.  

(4) Ja ražošanas objektu kaitīgā ietekme izplatās ārpus to teritorijas, sanitārās 

aizsargjoslas ietvaros jāveido funkcionālā aizsargjosla, kurā veicami pasākumi šīs 

ietekmes novēršanai. Šī funkcionālā aizsargjosla pieskaitāma pie attiecīgā 

ražošanas objekta teritorijas, nosakot izmantošanas ierobežojumus.  

(5) To objektu izvietošanai, kuriem var būt nepieciešamas sanitārās aizsargjoslas, katrā 

konkrētā gadījumā pamato detālplānojumā vai tehniskajā projektā.  

(6) No mājlopu fermām līdz dzīvojamai apbūvei ir ieteicami šādi minimālie attālumi: 

Cūku fermām: 

ar gada apgrozību līdz 12 tūkst.cūku gadā        500 m  

ar gada apgrozību 12-54 tūkst.cūku gadā      1500 m 

govju fermām –                                    300 m 

aitu fermām –                                    300 m 

kažokzvēru, trušu fermām –           300 m 

putnu fermām –                                     300 m 

zirgu fermām –                                   100  m 

līdz mājlopu kūtīm zemnieku saimniecībās –             50 m 

līdz vircas bedrēm, kas atrodas pie mājlopu kūtīm –       50 m 

līdz kūtsmēslu kompostēšanas laukumam –              100 m 

līdz dzīvnieku barības pārstrādes uzņēmumiem –        1000 m 

(6) No karantīnas telpām ir ieteicami minimālie attālumi: 

līdz mājdzīvnieku novietnēm –      200 m, 

līdz putnu novietnēm            –        500 m. 

(7) No dzīvnieku fermām ir ieteicami šādi minimālie attālumi: 

līdz valsts galvenajiem autoceļiem –                          300 m, 

līdz valsts I un II šķiras autoceļiem –            150 m, 

līdz pašvaldības ceļiem –                  50 m, 

līdz dzīvojamiem kvartāliem ciematā –    300 m. 

(8) Ir ieteicami šādi minimālie attālumi no lopkopības produktu pārstrādes 

uzņēmumiem: 

a) līdz dzīvojamajai apbūvei –     1000 m, 

b) līdz dzīvnieku novietnēm –              1500 m, 

c) līdz autoceļiem –      500 m. 
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Aizsargjoslas ap kapsētām 

(1) Aizsargjoslas ap kapsētām tiek noteiktas, lai nepieļautu tām pieguļošo teritoriju 

sanitāro apstākļu pasliktināšanos. 

(2) Aizsargjoslas platums ir 300 m no kapsētas teritorijas robežas ārējās malas. 

(3) Lai nodrošinātu vides un cilvēka sanitāro aizsardzību, kapsētas aizsargjoslas 

teritorijā aizliegts būvēt jaunas rūpnieciskās, saimnieciskās, sabiedriskās un 

dzīvojamās ēkas, izņemot kapsētas saimniecībai nepieciešamās ēkas.  

(4) Lai nodrošinātu vides un cilvēka sanitāro aizsardzību, kapsētas aizsargjoslas 

teritorijā aizliegts ierīkot jaunas dzeramā ūdens ņemšanas vietas, izņemot 

gadījumus, ja ir veikti iespējamās dzeramā ūdens ņemšanas vietas bakterioloģiskās 

aizsargjoslas aprēķini un konstatēts, ka iespējams nodrošināt kvalitatīvu dzeramo 

ūdeni ievērojot MK 20.01.2004. Nr. 43 “Aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas vietām 

noteikšanas metodika” 8.2.apakšpunktā noteiktās prasības.  

(5) Pašvaldībām ir tiesības apbūves noteikumos vai teritorijas plānojumos noteikt 

papildu aprobežojumus aizsargjoslu apbūvei un izmantošanai.  

(6) Ja kapsēta vai atsevišķa apbedījuma vieta ir kultūras piemineklis, aizsargjosla 

nosakāma saskaņā ar likumu „Par kultūras pieminekļu aizsardzību”, bet ne šaurāka, 

kā noteikts šajos noteikumos. 

(7) Kapsētām, kurās apbedīšana ir pārtraukta vismaz 25 gadus, aizsargjosla nav 

nepieciešama, izņemot kapsētas, kurās apbedīti mēra upuri, un kapsētas vai 

apbedījuma vietas, kuras ir kultūras pieminekļi. 

(8) Aizsargjoslu likvidē pašvaldība pēc saskaņošanas ar sabiedrības veselības aģentūru 

un Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju. 

(9) Dunavas pagasta teritorijā ir 7 darbojošās tradicionālas apbedīšanas veida kapsētas, 

kurām noteikta aizsargjosla 300 m no kapsētu teritorijas robežas ārējās malas: 

 Daugavas kapsēta; 

 Dunavas kapsēta; 

 Vuškāņu kapsēta; 

 Skudru kapsēta; 

 Kriškinānu kapsēta; 

 Celminieku kapsēta; 

 Līču kapsēta.  

(10) Dunavas pagasta teritoriju skar Vāverīšu kapsētas, kas atrodas Daugavpils rajona 

Dvietes pagastā, 300 m aizsargjosla. 
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Aizsargjoslas ap atkritumu apglabāšanas poligoniem, atkritumu izgāztuvēm un 

notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm 

(1) Aizsargjoslas ap atkritumu apglabāšanas poligoniem, atkritumu izgāztuvēm un 

notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm nosaka, lai nodrošinātu tām pieguļošo teritoriju 

aizsardzību no šo objektu negatīvās ietekmes. 

(2) Ap Dunavas pagasta sadzīves atkritumu izgāztuvi „Prūsāni” noteikta 

aizsargjosla – 100 m.  

(3) Aizsargjoslas platumu ap notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm nosaka atkarībā no 

izmantotās tehnoloģijas un ietaises tehniskā raksturojuma: 

a) attīrīšanas ietaisēm ar slēgtu apstrādi visā ciklā (bez vaļējām virsmām 

notekūdeņu un dūņu uzglabāšanai vai pārstrādei), kuru jauda ir lielāka par 

5 kubikmetriem notekūdeņu diennaktī – 50 m; 

b) atklātām notekūdeņu apstrādes tilpēm un slēgtai dūņu apstrādei vai slēgtai 

to uzglabāšanai – 100 m; 

c) atklātai notekūdeņu apstrādei un atklātiem dūņu laukiem – 200 m; 

d) atklātiem filtrācijas laukiem – 50 m; 

e) slēgta tipa bioloģiskajām attīrīšanas ietaisēm un tiem filtrācijas laukiem, 

kuros ietek attīrīts ūdens no slēgta tipa bioloģiskajām attīrīšanas ietaisēm, 

ja attīrīšanas ietaišu jauda nepārsniedz 15 m3 diennaktī – 2 m. 

(2) Aizsargjoslas nosaka no objekta ārējās robežas vai ārējās malas (žoga, vaļņa 

ārējās robežas vai apvadgrāvja ārējās malas). 

(3) Dunavas ciemā atrodas bioloģiskā attīrīšanas iekārtas BIO- 100 (2 gab.) - 

noteikta 200 metri plata aizsargjosla. 

7.4. APROBEŽOJUMI AIZSARGJOSLĀS 

(1) Aprobežojumus aizsargjoslās nosaka “Aizsargjoslu likums” (25.02.1997. ar 

grozījumiem) no 35. panta līdz 585. pantam. 

(2) Dunavas pagasta teritorijas plānojums nosaka visa veida aizsargjoslas saskaņā ar 

„Aizsargjoslu likumu”. Tā kā kartogrāfiskajā materiālā ar mēroga noteiktību M 

1:15 000 daudzas aizsargjoslas nav iespējams grafiski parādīt, tās jāprecizē un 

jāuzrāda detālplānojumos un arī būvprojektos. 

(3) Aizsargjoslu robežas jāatzīmē zemes gabalu plānos un jāieraksta Zemesgrāmatā 

likumā noteiktajā kārtībā. Gadījumos, kad pārklājas vairāku veidu aizsargjoslas, 

spēkā ir stingrākās prasības un lielākais minimālais platums. Visu veidu darbība 

šajās vietās jāsaskaņo ar ieinteresētajām institūcijām. 
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7.5. TAUVAS JOSLA 

(1) Tauvas josla ir sauszemes josla gar ūdeņu krastu, kas paredzēta ar zveju vai 

kuģošanu saistītām darbībām un kājāmgājējiem. 

(2) Tauvas josla tiek noteikta zvejas, kuģošanas un ar tām saistīto darbību 

nodrošināšanai gar ūdeņu krastiem neatkarīgi no īpašuma veida saskaņā ar 

„Zvejniecības likumu” (12.04.1995. ar grozījumiem), bet ne platāka par 40 

metriem. 

(3) Tauvas josla nav jānosaka, ja privātie ūdeņi visā to platībā un tiem pieguļošās 

sauszemes daļa pieder vienam un tam pašam īpašniekam un zvejas tiesības šajos 

ūdeņos nepieder valstij. 

(4) Gar upēm un ezeriem tauvas josla nav jānorobežo ar speciālām zīmēm. Zemes 

īpašumu plānos tā apzīmējama kā lietošanas tiesību ierobežojums.  

(5) Tauvas josla gar mākslīgi izbūvētiem kanāliem, hidrotehniskām būvēm un citām 

būvēm uz ūdens (mākslīgi izbūvēta tauvas josla) nosakāma saskaņā ar šo būvju 

plāniem. To uztur un apsaimnieko attiecīgie īpašnieki (lietotāji).  

(6) Piekrastes zemes īpašniekiem ir tiesības lietot tauvas joslu, ciktāl šīs tiesības 

neierobežo „Zvejniecības likums”, citi likumi un normatīvie akti.  

(7) Tauvas joslas bezmaksas lietošana bez iepriekšējas saskaņošanas ar zemes 

īpašnieku ir paredzēta: 

a) kājāmgājējiem; 

b) zivju resursu un ūdeņu uzraudzībai un izpētei; 

c) robežapsardzībai; 

d) vides aizsardzībai, ugunsdrošības un glābšanas pasākumu veikšanai. 

(8) Pēc saskaņošanas ar zemes īpašnieku tauvas joslā ir atļauta: 

a) laivu un kuģu piestāšana, to kravu izkraušana un pagaidu uzglabāšana; 

b) laivu un kuģu pārziemošana, būve un remonts; 

c) zvejnieku apmetņu ierīkošana, atpūta, zvejas rīku žāvēšana un citas ar zveju 

saistītas darbības; 

d) ūdenstūristu apmetņu ierīkošana.  

(9) „Zvejniecības likuma” 9.panta sestajā un septītajā punktā minētās darbības drīkst 

veikt, ievērojot vides aizsardzības normas, bet pie robežas ūdenstilpēm – arī valsts 

robežas režīma prasības.  

(10) Dabiskās tauvas joslas platums ir: 

a) gar privāto ūdeņu krastiem - 4 m; 

b) gar pārējo ūdeņu krastiem - 10 m. 
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(10) Tauvas joslas platumu šaurāku vai platāku var noteikt Zivsaimniecības pārvalde 

zvejas vajadzībām un kuģošanas vajadzībām Satiksmes ministrijas Jūrniecības 

departaments, tomēr tas nedrīkst pārsniegt 40 metrus. 

(11) Mākslīgi izbūvētās tauvas joslas platums tiek noteikts attiecīgās būves plānā.  

(12) Tauvas joslas platums tiek skaitīts:  

a) gar upju un ezeru lēzeniem krastiem – no normālās ūdenslīnijas; 

b) gar upju un ezeru kraujiem krastiem – no krasta nogāžu augšmalas, turklāt 

tauvas joslas platumā ietilpst arī zeme no ūdenslīmeņa līdz krasta nogāzei un 

pati nogāze.  

(13) Ja dabiski mainās ūdenslīnija, atbilstoši jaunajai ūdenslīnijai mainās arī tauvas 

josla. Gadījumos, kad upes gultni groza ar mākslīgiem regulēšanas darbiem, ja 

nepieciešams, zemes gabali jaunām gultnēm un tauvas joslai atsavināmi uz 

vispārēja pamata saskaņā ar nekustamās mantas piespiedu atsavināšanas normām.  

(14) Civillikums nosaka, ka tas, kam pieder zvejas tiesības, var lietot tauvas joslu zvejas 

vajadzībām. Ja tās platums nav noteikts, tas ir jāpieņem 4,0 m. Zemesgabala 

īpašnieks nezaudē īpašuma tiesības uz tauvas joslu, tikai viņš nedrīkst to apsēt, 

apbūvēt un izmantot tādā veidā, kas traucētu kuģniecību vai pludināšanu. 

Dunavas pagastā Daugavas upei tauvas josla – 10 m, pārējām upēm un ezeriem 4 

m. 
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VIII NODAĻA. PRASĪBAS DETĀLPLĀNOJUMU IZSTRĀDEI 

(1) Izstrādājot detālplānojumus konkrētai pagasta teritorijai, ir jānosaka un jāprecizē: 

a) zemesgabalu robežas (proporcijas un izmēri); 

b) piekļūšana, izplānojot ielu un ceļu tīklu; 

c) zemesgabala apbūves blīvums un brīvās (zaļās) teritorijas; 

d) zemesgabala minimālā ielas vai ceļa fronte; 

e) minimālie attālumi no zemesgabalu robežām līdz ēkām un citām būvēm; 

f) ēku un citu būvju skaits, to stāvu skaits, apjoms un augstums; 

g) inženiertehniskā apgāde; 

h) automašīnu novietošana un piebrauktuves; 

i) visa veida aizsargjoslas; 

j) konkrētas prasības katrai parcelei – atļautā izmantošana, ierobežojumi utt.; 

k) detālplānojumu realizācijas kārtība, kurā paredz ceļu un inženierkomunikāciju 

izbūves kārtību; 

l)  citas prasības detālplānojuma izstrādāšanai nosaka konkrētajā darba uzdevumā. 

(2) Ja detālplānojuma izstrādāšanas gaitā rodas nepieciešamība grozīt šajos 

noteikumos noteiktās prasības, detālplānojuma izstrādātājs iesniedz Dunavas 

pagasta padomei attiecīgu ziņojumu jautājuma izlemšanai. 

(3) Detālplānojumi ir obligāti jāizstrādā sekojošos gadījumos: 

a) attīstot daudzfunkciju (kas paredz sabiedriskas, darījumu, dzīvojamas, tūrisma) 

objektu apbūvi neapbūvētā teritorijā; 

b) teritorijas apbūvei, kurā jāparedz ielu (satiksmes) un inženierkomunikāciju 

infrastruktūras izbūve; 

c) pārējos gadījumos par detālplānojuma izstrādes nepieciešamību lemj Dunavas 

pagasta padome. 

(5) Apbūves noteikumus papildina ar spēkā esošu detālplānojumu sarakstu. Šie 

papildinājumi nav apbūves noteikumu grozījums.  
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IX NODAĻA. APBŪVES UN IZMANTOŠANAS NOTEIKUMI 

ATSEVIŠĶĀM APBŪVES TERITORIJĀM 
 

9.1. DUNAVAS PAGASTA TERITORIJAS ZONĒJUMS 

9.1.1. TERITORIJU IZMANTOŠANAS VEIDI UN TO APZĪMĒJUMI 

(1) Kartē “Dunavas pagasta plānotā (atļautā) teritorijas izmantošana“ (Dunavas 

pagastam izdrukas oriģināls mērogā 1:15 000, ciemiem - M 1: 5000 (ar mēroga 

noteiktību M 1 : 10 000) attēlots teritorijas plānojumā noteiktais teritorijas 

zonējums (plānotā (atļautā) teritorijas izmantošana). 
 

     9.1.tabula Dunavas pagasta teritorijas izmantošanas veidi 
Nr.p.k. Teritorija Apzīmējumi Galvenie nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 

  Burtu Krāsu NILM kods Definīcija 
Neapbūvētas teritorijas, jeb teritorijas ar zemu apbūves blīvumu 

0201 Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir mežsaimniecība 

0303 Dīķsaimniecība 

1. Mežsaimniecības 
teritorijas 

M 
 
 
 

 
 
 

0401 Derīgo izrakteņu ieguves teritorijas 

   03 Ūdensobjektu zeme 
0301 Publiskie ūdeņi 
0302 Fizisko un juridisko personu īpašumā 

vai lietošana esošo ūdeņu teritorijas 

2. Ūdensteču un 
ūdenstilpju 
teritorijas 

Ū  
 

0303 Dīķsaimniecība 
0801 Komercdarbības objektu apbūve 

 
0501 Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un 

citas rekreācijas nozīmes objektu 
teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā 
darbība nav pieskaitāma pie kāda cita 
klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa. 

0303 Dīķsaimniecība 

3. 
 
 
 
 

Rekreācijas un 
tūrisma attīstības 
teritorijas 
 
Parku teritorijas 

A  
 
 
 
Ap  

 
 
 
 
 
 

0503 Sportam un atpūtai aprīkotas dabas 
teritorijas 

0101 Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība 

1003 Lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu 
apbūve 

1004 Zivsaimniecību un zivjaudzētavu 
apbūve 

0303 Dīķsaimniecība 
0503 Sportam un atpūtai aprīkotas dabas 

teritorijas 
1201 Ar maģistrālajiem elektropārvades un 

sakaru līnijām un maģistrālajiem  naftas, 
naftas produktu, ķīmisko produktu, 
gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto 
būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu 
attīrīšanas būvju apbūve 

4. Lauksaimniecības 
teritorijas 
 
 

L 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

0401 Derīgo izrakteņu ieguves teritorijas 
5. Mazdārziņu  

teritorijas 
MD  0101 Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība 
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Apbūves teritorijas 

0601 Individuālo dzīvojamo māju apbūve 
0701 Vienstāva vai divstāvu daudzdzīvokļu 

māju apbūve 
1201 Ar maģistrālajiem elektropārvades un 

sakaru līnijām un maģistrālajiem  naftas, 
naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes 
un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, 
ūdens ņemšanas un notekūdeņu 
attīrīšanas būvju apbūve 

0902 Ārstniecības, veselības un sociālās 
aprūpes iestāžu apbūve 

0901 Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve 
0910 Pārējie sabiedriskās nozīmes objekti un 

to apbūve 

6. Mazstāvu 
dzīvojamo 
māju apbūves 
teritorijas 

DzM 

 
 

0903 Valsts un pašvaldību pārvaldes iestāžu 
apbūve 

0601 Individuālo dzīvojamo māju apbūve 
0701 Vienstāva vai divstāvu daudzdzīvokļu 

māju apbūve 
0801 Komercdarbības objektu apbūve 
0908 Pārējo sabiedriskas nozīmes objektu 

apbūve 
1201 Ar maģistrālajiem elektropārvades un 

sakaru līnijām un maģistrālajiem  naftas, 
naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes 
un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, 
ūdens ņemšanas un notekūdeņu 
attīrīšanas būvju apbūve 

0902 Ārstniecības, veselības un sociālās 
aprūpes iestāžu apbūve 

7. Jaukta 
dzīvojamā un 
sabiedrisko 
iestāžu 
apbūves 
teritorija 

JDzS  
 

0901 Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve 
0801 Komercdarbības objektu apbūve 
0601 Individuālo dzīvojamo māju apbūve 
0701 Vienstāva vai divstāvu daudzdzīvokļu 

māju apbūve 
1201 Ar maģistrālajiem elektropārvades un 

sakaru līnijām un maģistrālajiem  naftas, 
naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes 
un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, 
ūdens ņemšanas un notekūdeņu 
attīrīšanas būvju apbūve 

8. Jaukta 
dzīvojamā un 
darījumu 
iestāžu 
teritorija 

JDzD  

0908 Pārējo sabiedriskas nozīmes objektu 
apbūve 

0601 Individuālo dzīvojamo māju apbūve 
0503 
 

Sportam un atpūtai aprīkotas dabas 
teritorija 

0801 Komercdarbības objektu apbūve 

9. Lauku apbūves 
teritorijas 

LA 

 
 1003 Lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu 

apbūve, gateris 
0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu 

apbūve 
0801 Komercdarbības objektu apbūve 

10. Daudzdzīvokļu 
dzīvojamo māju 
apbūves 
teritorijas 

DzD  
 

1201 Ar maģistrālajiem elektropārvades un 
sakaru līnijām un maģistrālajiem  naftas, 
naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes 
un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, 
ūdens ņemšanas un notekūdeņu 



DUNAVAS PAGASTA APBŪVES UN TERITORIJAS IZMANTOŠANAS NOTEIKUMI 
      2007.-2019. 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 

SIA „Reģionālie projekti”, 2007        58

attīrīšanas būvju apbūve 
Publiskās apbūves teritorijas 

0901 Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve 
0902 Ārstniecības, veselības un sociālās 

aprūpes iestāžu apbūve 
0903 Valsts un pašvaldību pārvaldes iestāžu 

apbūve 
0905 Reliģisko organizāciju ēku apbūve 
0906 Valsts aizsardzības nozīmes objektu, 

drošības, policijas, ugunsdzēsības un 
glābšanas, robežapsardzes un soda 
izciešanas iestāžu apbūve 

0908 Pārējo sabiedriskas nozīmes objektu 
apbūve 

11. Sabiedrisko iestāžu 
apbūves teritorijas 

S  

1201 Ar maģistrālajiem elektropārvades un 
sakaru līnijām un maģistrālajiem  
naftas, naftas produktu, ķīmisko 
produktu, gāzes un ūdens 
cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens 
ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas 
būvju apbūve 

12. Darījumu iestāžu 
apbūves teritorijas 

D  0801 Komercdarbības objektu apbūve 

Komunālo un tehnisko objektu apbūves teritorijas 
1002 Noliktavu apbūve 
1104 Transporta līdzekļu garāžu apbūve 
0801 Komercdarbības objektu apbūve 
0908 Pārējo sabiedriskas nozīmes objektu 

apbūve 

Komunālās un 
tehniskās apbūves 
teritorijas  

T 
 
 
 
 
 
 

 
 

1201 Ar maģistrālajiem elektropārvades un 
sakaru līnijām un maģistrālajiem  
naftas, naftas produktu, ķīmisko 
produktu, gāzes un ūdens 
cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens 
ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas 
būvju apbūve 

13. 

Kapsētu teritorijas Tk 

 

0907 Kapsētu teritorijas un ar tām saistīto 
ceremoniālo ēku un krematoriju 
apbūve 

Līnijbūvju teritorijas (TL) 
 

14. Valsts autoceļi 2. šķiras 
autoceļš 

 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes 
nodalījuma joslā un ceļu zemes 
nodalījuma joslā 

15. Pašvaldības 
autoceļi 

  1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes 
nodalījuma joslā un ceļu zemes 
nodalījuma joslā 

16. Ielas un 
piebrauktuves 

  
 

111 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes 
nodalījuma joslā un ceļu zemes 
nodalījuma joslā 

1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes 
nodalījuma joslā un ceļu zemes 
nodalījuma joslā 

17. Ceļi    

1105 Atsevišķi nodalītas atklātas 
autostāvvietas 

18. Meliorācijas 
sistēmas 

  
 

1202 Upju un kanālu, ūdens uzkrāšanas, 
ūdens regulēšanas  un krastu 
nostiprināšanas būvju apbūve 

Teritorijas ar īpašu statusu 
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19. Kultūras 
pieminekļu 
aizsardzības zonas 

 

 

 Atbilstoši teritorijas plānotajai 
izmantošanai 

20. Dabas liegums 
„Eglone” 

  
 

 Atbilstoši teritorijas plānotajai 
izmantošanai 

21. Mikroliegumi  

 

 Atbilstoši esošajai teritorijas 
izmantošanai 

(2) Tabulā noteiktie apzīmējumi lietojami, lai attēlotu tekstā un teritorijas plānojuma 

kartogrāfiskajā materiālā atļauto zemes, ēku un būvju izmantošanu minētajās 

apbūves vai izbūves teritorijās.  

9.1.2. Apzīmējumu lietošana 

(1) Punktā 9.1.1. noteiktie burtu, ciparu un krāsu apzīmējumi lietoti, lai tekstā un 

plānos attēlotu apbūves noteikumos atļauto zemes, ēku un būvju izmantošanu. 

(2) Noteiktie apbūves teritoriju apzīmējumi ar burtiem obligāti ievērojami un 

pielietojami apzīmējumos, precizējot un veicot apbūves noteikumu un teritorijas 

plānojuma grozīšanu. 

9.1.3. Robežas 

(1) Ja rodas neskaidrības par plānos 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, ja plānojumā tas nav 

noteikts citādi. 

(2) Dunavas pagasta teritorijas plānojumā ir noteiktas Dunavas, Sudrabkalna, un 

Cukuriņu ciemu un apdzīvotās vietas Tadenava robežas. 
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9.2.LAUKSAIMNIECĪBAS TERITORIJAS (L) 

9.2.1.Definīcija 

(1) Apbūves noteikumos lauksaimniecības teritorijas (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. Lauksaimniecībā izmantojamās 

teritorijās ietilpst piemājas saimniecības, zemnieku saimniecības un pārējās 

lauksaimniecības zemes. 

(2) Pašvaldības teritorijas plānojumā ir noteiktas šādas lauksaimniecībā izmantojamo 

teritoriju kategorijas:  

a) lauksaimniecībā izmantojamā zeme L un Lm (meliorētās lauksaimniecībā 

izmantojamās zemes); 

b) mazdārziņi (MD). 

9.2.2. Pamatprasības teritoriju izmantošanai  

Atļautā 

izmantošana 

MD: 

Esošās mazdārziņu teritorijas 

a) augļu un sakņu dārzi, 

b) siltumnīca, lecekts, 

c) dārza inventāra noliktava. 

L, Lm: 

a) lauksaimnieciskā darbība,  

b) dārzkopība, 

c) dārzeņkopība (ar siltumnīcām un lecektīm), 

d) lopkopības fermas, 

e) biškopība,  

f) dīķsaimniecība, zivju audzētavas, 

g) kokaudzētava,  

h) zemnieku sēta, 

i) savrupmāja,  

j) derīgo izrakteņu ieguve, 

k) saimniecības ēkas, tai skaitā: 
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kūts, piena mājas, klēts, šķūnis, nojume, pirts, 

siltumnīca, lecekts, pagrabs, suņu aploks vai būda, 

pagalms, aka, dzīvojamā māja vai tās daļa 

laukstrādniekiem,  

l) lauksaimniecības zinātnei un izglītībai nepieciešamo 

ēku izbūve, 

m) vides aizsardzībai nepieciešamo objektu izbūve, 

n) lauksaimniecības produkcijas pārstrāde un 

uzglabāšanas vieta, 

o) inženiertehniskās apgādes tīkli un to objekti. 

Zemesgabalos pie valsts un pašvaldības ceļiem: 

a) tirdzniecības un/vai pakalpojumu objekts, 

b) ceļa apkalpes objekts.   

Palīgizmantošana a) pansija, 

b) tūrisma pakalpojumu objekts (viesu māja, kempings 

u.c.), 

c) telpas individuālam darbam, 

d) privāts mājas bērnudārzs, 

e) sporta būve, 

f) telšu laukums, 

g) pirts, 

h) zemesgabalos pie ūdeņiem – peldvieta, 

 i) kokapstrādes uzņēmums. 

Minimālā 

jaunveidojamā 

zemes gabala 

platība 

Jaunveidojamo zemes gabalu minimālā teritorijas platība - 2 ha 

(L; Lm). 

Sadalot mazākās vienībās, ir izstrādājams detālplānojums.  

Inženiertehniskās apgādes tīkliem un to objektiem pēc 

funkcionālās nepieciešamības. 

Apbūves blīvums Zemesgabala maksimālais apbūves blīvums nosakāms katrā 

atsevišķā gadījumā, bet ne vairāk par 10 %. 

Būvju maksimālais 

augstums 

Saimnieciskajiem objektiem un inženiertehniskiem tīkliem un 

to objektiem – atbilstoši funkcionālajai nepieciešamībai. 

Stāvu skaits Dzīvojamai apbūvei - 2 stāvi un bēniņu izbūve.  

Dzīvojamo ēku 2 ēkas. 
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skaits uz zemes 

gabala 

9.2.3.Attālumi starp ēkām un būvēm  

(1) Ieteicamie attālumi no dzīvojamās mājas līdz citām ēkām: 

a) kūtij - 50 m; 

b) kūtsmēslu glabātuvei - 50 m; 

c) vircas bedrei - 50 m; 

d) lopkopības fermai - pēc sanitārajām normām; 

e) klētij, šķūnim, nojumei - pēc ugunsdrošības normām; 

f) akai - 10 m. 

9.2.4.Lopkopības fermas un kūtis 

(1) Lopkopības fermām un kūtīm jābūt ieteicamajā attālumā no citām fermām, 

apdzīvotām vietām, ceļiem un citiem objektiem. Lopkopības fermu sanitāros 

aizsargjoslu attālumus skatīt nodaļā pie aizsargjoslām. 

(2) Lopkopības ferma un kūts jāizvieto tā, lai tās sanitārā aizsargjosla nepārsniegtu tā 

zemesgabala robežas, uz kuras 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. 

(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 DA. 

(4) Fermas teritorijā jāparedz ceļi, vieta dzīvnieku pastaigu aplokiem, palīgēkām, 

veterinārajiem objektiem un barības noliktavām.  

(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: 

a) govs (ar teļu)  - 1,5 ha; 

b) 1 bullis - 1,5 ha; 

c) 1 zirgs - 1,5 ha; 

d) 1 nobarojams liellops - 0,5 ha; 

e) 10 aitas (ar jēriem) - 1 ha; 
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f) 40 aitas (ar jēriem) - 1 ha; 

g) kultivētas ganības, uz 20 cnt. cūku kopējās dzīvmasas  - 1 ha. 

9.2.5. Citi noteikumi 

(1) Pansijas telpu platība pieļaujama ne vairāk par 50 % no dzīvojamās ēkas platības. 

(2) Lauksaimniecības zemju transformācija par apbūvi atļauta likumdošanā noteiktajā 

kārtībā, ievērojot LR MK 20.07.2004. noteikumus Nr.619 „Kārtība, kādā 

lauksaimniecībā izmantojamo zemi transformē par lauksaimniecībā neizmantojamu 

zemi un izsniedz zemes transformācijas atļaujas” un saskaņojot to ar Dunavas 

pagasta padomi. 

(3) Lauksaimniecības zemes transformācija par mežsaimniecības teritorijām 

veicama likumdošanā noteiktajā kārtībā un pēc saskaņošanas ar pašvaldību 

un apkārtējo zemes gabalu īpašniekiem. 

(4) Lauksaimniecības zemēs (L, Lm) ir atļauta dīķu ierīkošana, kā arī derīgo izrakteņu 

ieguve, ievērojot likumdošanā noteikto kārtību. 

(5) Zemes īpašnieka pienākums ir atbilstoši uzturēt īpašumā esošās 

lauksaimniecības zemes, tās regulāri noganīt vai pļaut, uzturēt koplietošanas 

un privātos meliorācijas grāvjus.  

9.3.MEŽSAIMNIECĪBAS TERITORIJAS (M) 

9.3.1.Definīcija 

(1) Apbūves noteikumos mežsaimniecības teritorijas (M) nozīmē zemesgabalus, vai 

to daļas, kas ietver meža zemes, t.i. mežs, mežu izcirtumi, jaunaudzes, zeme zem 

meža infrastruktūras objektiem, kā arī meža ietilpstošie un tam pieguļošie 

pārplūstošie klajumi, purvi un lauces. 

9.3.2. Pamatprasības teritoriju izmantošanai  

Atļautā izmantošana a) Mežsaimniecība.  

b) Būves teritorijas labiekārtojuma nodrošināšanai, 

tai skaitā ceļi, skatu un novērošanas torņi, 

meliorācijas sistēmas u.c objekti. 

c) Ar tūrismu un rekreāciju saistītas sezonas rakstura 

būves. 

d) Ar mežsaimniecisko darbību, medību saimniecību 

un medību tūrismu saistītas ēkas un būves. 
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e) Savvaļas dzīvnieku audzēšanas dārzs. 

f) Esošo būvju un ēku renovācija un rekonstrukcija. 

g) Derīgo izrakteņu ieguve. 

h) Mežsarga māja ar palīgēkām. 

i) Infrastruktūras objekti – ceļi, skatu torņi u.c. 

j) Inženiertehniskās apgādes tīkli un to objekti. 

Palīgizmantošana a) Kapsētu ierīkošana. 

b) Ar Dunavas pagasta padomes lēmumu atļauta 

vienas dzīvojamās mājas un palīgēku 

(saimniecības ēka, pirts, šķūnis, nojume) 

izvietošana mežsaimniecības teritorijā. 

Minimālā 

jaunveidojamā zemes 

gabala platība 

5 ha. 

Sadalot mazākās vienībās, ir izstrādājams detālplānojums. 

Dabas lieguma „Eglone” teritorijā aizliegts sadalīt zemes 

īpašumus zemes vienībās, kas mazākas par 10 ha. 

Apbūves blīvums Kopējā izbūves teritorija tiek noteikta no visa meža 

nogabala, bet ne vairāk par 5 % un tajā tiek ietverts: ēkas 

un citas būves, piebraucamie ceļi, autostāvvietas, gājēju 

ceļi, celiņi, takas un skatu laukumi. 

Ēku stāvu skaits 2 stāvi, ieskaitot bēniņus. 

9.3.3. Citi teritoriju izmantošanas nosacījumi 

(1)  Teritorijas izmantojamas mežsaimniecības vajadzībām saskaņā ar mežierīcības 

projektiem, meža apsaimniekošanas plāniem LR likumos un normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā.  

(2) Meža ceļu infrastruktūras attīstība plānota tā, lai vidējais pievešanas attālums līdz 

ceļam no meža nogabala nepārsniegtu 800 m. 

(3) Atļauta meža infrastruktūras attīstība un uzturēšana (ceļi, grāvji – meliorācijas 

sistēmas). 

(4) Saņemot likumdošanā noteiktās atļaujas, atļauta derīgo izrakteņu ieguve, izņemot 

dabas lieguma „Eglone” teritoriju. 

(5) Ir atļauts paplašināt meža zemju platības uz iegādāto zemju rēķina (iepirkumi no 

privātā sektora, apmežojot lauksaimnieciski neperspektīvas zemes), kas tiek  

noformētas un saskaņotas normatīvos noteiktajā kārtībā.   
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(6) Meža zemes transformācija saimnieciskos mežos atļauta LR likumdošanā noteiktā 

kārtībā.  

(7) Meža zemes transformācija dabas lieguma teritorijā ir aizliegta. 

(8) Dabas lieguma „Eglone” teritorijā, veicot mežsaimnieciskās darbības jāievēro MK 

22.07.2003.noteikumos Nr.415 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie 

aizsardzības un izmantošanas noteikumi” noteiktās prasības. 

(9) Mikroliegumu teritorijās, kas noteikti meža biotopa aizsardzībai aizliegta meža 

zemju transformācija. 

(7) Precizējumi nosakāmi un pamatojami ar detālplānojumiem. 

 

9.4. ŪDENSTEČU UN ŪDENSTILPJU TERITORIJAS (Ū) 

9.4.1. Definīcija 

(1) Ūdensteču un ūdenstilpju teritorijas (Ū) ir virszemes ūdenstilpes (ezeri, dažādas 

izcelsmes dīķi, citas mākslīgās ūdenstilpes), ūdensteces (upes, strauti un 

meliorācijas grāvji), kā arī ar to izmantošanu saistītā infrastruktūra (pārceltuve, 

laivu piestātnes, laipas u.c.). 

9.4.2. Pamatprasības teritorijas izmantošanai 

(1) Atļautā izmantošana: 

a) Ūdens uzkrāšana un novadīšana. 

b) Sporta nodarbības, rekreācija, atpūta. 

c) Zivju ieguve (atbilstoši valstī spēkā esošiem normatīvajiem aktiem). 

d) Peldvietas. 

9.4.3. Citas prasības teritoriju izmantošanai 
(1) Ūdensteču un ūdenstilpņu teritorijās atļauts veikt laivu piestātņu būvniecību. Visa 

cita veida objektu - rekreācijas objektu apbūve, peldvietu teritorijas, 

kempingi, ar ūdens baseina izmantošanu saistīta apbūve pieļaujama tikai tad, 

ja tā nepieciešama atļautās izmantošanas nodrošināšanai, kā būves teritorijas 

labiekārtojuma nodrošināšanai, ar tūrismu un rekreāciju saistītas sezonas 

rakstura būves.  

(2)Peldvietas izveidojamas saskaņā ar MK noteikumiem un saskaņojot ar Sabiedrības 

veselības aģentūru, Reģionālo vides pārvaldi, likumdošanā noteiktajā kārtībā. 
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(3) Ūdenstecēm un ūdenstilpnēm teritorijas plānojumā ir noteiktas aizsargjoslas un 

tauvas joslas. Ierobežojumi, aizsargjoslu uzturēšanas un to stāvokļa kontroles 

nosacījumi ir spēkā saskaņā ar „Aizsargjoslu likumu” un MK apstiprinātajām 

aizsargjoslu noteikšanas metodikām, Civillikumu un Zvejniecības likumu. 

Neatkarīgi no zemes īpašuma formas, tauvas joslai ir jābūt brīvai, lai pa to 

netraucēti varētu pārvietoties glābšanas dienesti, zivju resursu un kārtības 

uzraudzības dienesti, tauvas joslu bez maksas drīkst izmantot makšķernieki un pa 

to var pārvietoties kājāmgājēji. 

(4) Upju un ezeru krasta joslu drīkst izmainīt tikai krastu nostiprināšanai, lai novērstu 

to tālāku eroziju. 

(5) Aizliegta krasta līnijas un piekrastes joslas patvaļīga pārveidošana. 

(6) Motorizētu transporta līdzekļu izmantošana atļauta Daugavā. 

 

9.5. REKREĀCIJAS UN TŪRISMA ATTĪSTĪBAS TERITORIJAS (A) 

 

9.5.1. Definīcija 

(1) Rekreācijas un tūrisma attīstības teritorijas (A) nozīmē teritorijas, kuru 

izmantošana saistīta ar tūrismu, rekreāciju, sportu, dzīvojamo apbūvi, kvalitatīvas 

dabas vides nodrošināšanu un ietver ar rekreāciju un tūrisma infrastruktūru saistītās 

ēkas un būves. 

(2) Rekreācijas un tūrisma attīstības teritorijas A apakšzonējums: 

a) parku teritorijas - Ap. 

9.5.2. Pamatprasības teritorijas izmantošanai 

Atļautā izmantošana Teritorijas plānojumā atļautā izmantošana rekreācijas un 

tūrisma attīstības teritorijās (A) noteikta: 

a) viesu māja, 

b) savrupmāja, 

c) dārzi, parki, apstādījumi, alejas, atsevišķu koku 

stādījumi, skvēri (sabiedriskie zaļumi), 

        d)mežaparki, 

e) tūrisma un sporta infrastruktūras objekti, 

f) kempingi, 

g) pirts, 

h) teritorijas labiekārtojums un ar rekreāciju saistītās 
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būves, 

i) organizētas peldvietas, 

j) laivu un jahtu piestātnes, 

k) glābšanas stacijas, 

l) specifiskas atrakciju izbūves, 

m) brīvdabas estrādes, 

n) skatu torņi, 

o) spēļu laukumi, 

p) slēpošanas trases, 

q) daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iekšpagalmi un 

zaļās zonas, 

r) inženiertehniskās apgādes tīkli un to objekti. 

Palīgizmantošana a) celiņi, piebrauktuves, laukumu ierīkošana, 

autostāvvietu izbūve apmeklētāju vajadzībām. 

Minimālā 

jaunveidojamā zemes 

gabala platība 

5000 m2 

Apbūves blīvums 15 % 

Minimāla brīvā 
teritorija 

80 % 

Ēku stāvu skaits 2 stāvi, ieskaitot bēniņus (izņemot skatu un novērošanas 

torņus, kā arī inženiertehniskās apgādes tīklus un to 

objektus). 

 

9.5.3. Citas prasības teritoriju izmantošanai 

(1) Parki un skvēri ir pēc projekta veidoti publiskie apstādījumi, mazo arhitektūras 

formu un teritorijas izmantošanas iespēju (klusā un aktīvā, īslaicīgā un ilglaicīgā 

atpūta, izglītība) daudzveidību, estētisko, sanitāro, higiēnisko un rekreācijas 

nozīmi, kuru uzturēšanai nepieciešama stādījumu regulāra kopšana un atjaunošana. 

(2) Parkos un skvēros aizliegta stacionāru būvju būvniecība, izņemot gadījumus, kad 

ēka nepieciešama parku un skvēru apsaimniekošanā. 

(3) Parkos tiek pieļauta īslaicīgas lietošanas būvju (kafejnīcu, kiosku) būvniecība, ja 

tās iekļaujas parka ainavā un nerada paaugstinātu slodzi uz stādījumiem, kā arī nav 

pretrunā ar parka izmantošanas mērķiem. 
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9.6. MAZSTĀVU DZĪVOJAMO MĀJU APBŪVES TERITORIJAS (DZM) 

9.6.1.Definīcija 

(1) Mazstāvu dzīvojamo māju apbūves teritorijas (DzM) nozīmē zemesgabalu, kur 

primārais zemes izmantošanas veids ir dzīvojamo māju apbūve, bet atļautas arī 

citas izmantošanas. 

9.6.2. Pamatprasības teritoriju izmantošanai  

Atļautā izmantošana a) savrupmāja, 

b) vienas ģimenes dzīvojamā māja, 

c) divu ģimeņu dzīvojamā māja, 

d) mazstāvu daudzdzīvokļu nams, 

e) saimniecības ēka, palīgbūve, 

f) telpas individuālam darbam, 

 h) inženiertehniskās apgādes tīkli un objekti. 

Palīgizmantošana Pamatojot ar detālplānojumu, uz atsevišķa zemes 

gabala var izvietot: 

a) pirmsskolas bērnu iestādi vai svētdienas skolu, 

b)   pārvaldes iestādi, 

c) mazumtirdzniecības un pakalpojumu objektu, 

d) sporta būvi, 

e) ārstniecības iestādi. 

Minimālā jaunveidojamā 

zemes gabala platība 

2500 m2 

 

Apbūves blīvums 30 % 

Minimālā brīvā (zaļā) 

teritorija 

70 % 

Būvlaide Ne mazāk kā 6 m. 

Iedibinātas būvlaides gadījumā, izvietojot galveno ēku ir 

jāievēro šī iedibinātā būvlaide. 

Stāvu skaits 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 vai būvprojektu. 
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Ēku skaits uz zemes 

gabala 

Uz zemesgabala ir atļauts izvietot 1 savrupmāju un 

palīgēkas, nepārsniedzot pieļaujamo apbūves blīvumu.  

 

9.6.3. Citi teritoriju izmantošanas nosacījumi 

(1) Jaunu mazstāvu dzīvojamo māju teritoriju apbūve atļauta pēc maģistrālo 

inženierkomunikāciju izbūves. 

(2) Aizliegta jaunu dzīvojamo māju būvniecība zemesgabalos, līdz kuriem nav 

izbūvēti piebraucamie ceļi. 

(3) Ja nav iespējams pieslēgties kopējam ūdensvada un kanalizācijas tīklam, ir 

nepieciešams izbūvēt normatīviem atbilstošas vietējās ūdens ieguves vietas un 

vietējās attīrīšanas ietaises vai izolētu izsmeļamo kanalizācijas bedri. Šīs sadaļas 

risinājums obligāti iekļaujams būvprojekta sastāvā. 

(4) Nav atļauta rūpnieciska rakstura objektu izveide mazstāvu dzīvojamās apbūves 

teritorijās. 

9.7. LAUKU APBŪVES TERITORIJAS (LA) 

9.7.1.Definīcija 

(1) Lauku apbūves teritorija (LA) nozīmē zemesgabalu, kur primārais zemes 

izmantošanas veids ir ģimenes māja (savrupmāja) ar piemājas saimniecību, bet 

papildus atļautas vēl citas izmantošanas. 

9.7.2. Pamatprasības teritoriju izmantošanai  

Atļautā izmantošana a) savrupmāja (viensēta) ar saimniecības ēkām, t.sk. 

kūts, šķūnis, pirts, siltumnīca, lecekts, pagrabs, 

garāža, 

b) lauku tūrisms, viesu māja, kempings, pirts, pansija, 

c) telpas individuālam darbam, 

d) augkopība, sakņkopība, augļkopība, 

e) lopkopība, 

f) biškopība, 

g) cita lauksaimniecības produkcijas ražošana, 

h) lauksaimnieciska rakstura uzņēmums. 

i) komposta sagatavošana, 
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j) kokaudzētava, 

k) dīķu saimniecība, 

l) inženiertehniskās apgādes tīkli un objekti. 

Palīgizmantošana a) derīgo izrakteņu ieguve, 

b) zemesgabalos pie autoceļiem ir atļauts izvietot 

degvielas uzpildes staciju, tirdzniecības un/vai 

pakalpojumu objektu, ja to paredz detālplānojums. 

Minimālā 

jaunveidojamā zemes 

gabala platība 

5000 m
2 

Inženiertehniskās apgādes tīkliem un to objektiem pēc 

funkcionālās nepieciešamības. 

 

Apbūves blīvums a) 12 %, siltumnīcas, lecektis un piebraucamie ceļi netiek 

ieskaitīti zemesgabala maksimālajā apbūves blīvumā. 

b) Darījumu vai sabiedrisko objektu apbūves blīvums – 60 

%. 

Minimālā brīvā zaļā 

teritorija 

a) Viensētai – 70 %. 

b) Darījumu vai sabiedriskam objektam – 20 %. 

Maksimālais stāvu 

skaits 

a) Savrupmājai - 2 stāvi, ieskaitot bēniņus. 

b) Darījumu vai sabiedriskam objektam - 3 stāvi, izņemot 

risinājumus, kas pamatoti detālplānojumā vai publiski 

apspriestā skiču projektā (šādos risinājumos objekta 

stāvu skaitu ierobežo šajos noteikumos noteiktais būvju 

maksimālais augstums). 

c) Inženiertehniskās apgādes tīkliem un to objektiem pēc 

funkcionālās nepieciešamības. 

 

Būvlaide a) 6 m. 

b) Teritorijā ar iedibinātu būvlaidi, galveno ēku novieto uz 

tās, ja risinājums nav noteikts detālplānojumā. 

Attālumi starp ēkām un 

būvēm 

Attālums no savrupmājas līdz citai ēkai vai būvei nedrīkst 
būt mazāks par: 

a) līdz kūtij - 50 m, 
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b) līdz kūtsmēslu krātuvei - 50 m, 

c) līdz vircas bedrei - 50 m. 

Precizējumi un 

papildinājumi 

a) Lauksaimniecības zemju transformāciju veic tikai zem 
ēkām, būvēm un ceļiem saskaņā ar MK noteikumu 
prasībām. 

b) Ierīkojot dīķus un ūdenskrātuves ar platību virs 0,1 ha, ir 

jāizstrādā projekts, kas saskaņojams likumdošanā 

noteiktā kārtībā. 

 

9.8. DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMO MĀJU APBŪVES TERITORIJAS 

(DzD) 

9.8.1.Definīcija 

(1) Apbūves noteikumos daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apbūves teritorija (DzD) 

nozīmē zemesgabalu, kur primārais zemes izmantošanas veids ir dzīvojamā apbūve 

galvenokārt ar vairākstāvu (3 stāvi), ar īres vai privātiem dzīvokļiem, bet 

pieļaujamas arī izmantošanas, ko var izvietot dzīvojamo namu pirmajos stāvos, un, 

kas nerada dzīvojamai videi būtisku piesārņojumu. 

9.8.2. Pamatprasības teritoriju izmantošanai  

Atļautā izmantošana a) daudzstāvu daudzdzīvokļu nams, 

b) mazstāvu daudzdzīvokļu nams, 

c) rindu māja, 

d) pirmsskolas bērnu iestāde, t.sk. privāts mājas 

bērnudārzs, 

e) telpas individuālam darbam, 

f) inženiertehniskās apgādes tīkli un to objekti. 

Palīgizmantošana Atsevišķā zemesgabalā vai daudzstāvu namu pirmajos 

stāvos atļauts vietējas nozīmes :  

a) pārvaldes iestādi, 

b) mazumtirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu, 

c) kultūras iestādi, 

d) ārstniecības iestādi, 

e) sporta būvi, 

f) sadzīves pakalpojumi, 
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g) finanšu iestādi, 

h) sabiedriskās organizācijas un biedrības telpas, 

i) bāru, kafejnīcu un citu apkalpes uzņēmumu 

apbūvi, 

j) izglītības iestādi, 

k) sociālās aprūpes iestādi. 

Apbūves blīvums Zemesgabala maksimālais apbūves blīvums - 35 % līdz 45 

%. 

Jaunveidojamā zemes 

gabala platība 

3000 – 4000 m2 

Maksimālais stāvu skaits  3 stāvi un bēniņi. 

Minimālā brīvā (zaļā) 

teritorija 

50 % 

 

Būvlaide Būvlaide nosakāma ne mazāk par 6 m. Iedibinātas 

būvlaides gadījumā, ir jāievēro šī iedibinātā būvlaide. 

 

Priekšpagalma dziļums a) Dzīvojamās ēkas ar dzīvokļiem pirmajā stāvā 

jānovieto, atkāpjoties no ielas sarkanās līnijas ne 

mazāk par 6,0 m, izņemot iedibinātas būvlaides 

gadījumus. 

b)   Priekšpagalma minimālais dziļums pie galvenās ielas 

vai pašvaldības ceļa nedrīkst būt mazāks par 10,0 m. 

Attālums starp 

dzīvojamām mājām 

a) Attālums no daudzdzīvokļu dzīvojamo namu logiem 

līdz citām teritorijām un objektiem nedrīkst būt 

mazāks par: 

i. bērnu rotaļu laukumiem 12 m, 
ii. pieaugušo iedzīvotāju atpūtai 10 

m, 
iii. fizkultūras nodarbībām 10 - 40 m 

(atkarībā no trokšņu līmeņa un 
nodarbību veida), 

iv. saimnieciskiem mērķiem 20 m, 
v. suņu pastaigai 40 m, 

vi. autostāvvietām (skat. 5.2. tabulu). 

b) Attālums no atkritumu konteineru novietnes līdz 

laukumiem fizkultūras nodarbībām, bērnu rotaļām un 
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pieaugušo iedzīvotāju atpūtai ir jāpieņem ne mazāks 

par 20 m, bet no saimnieciskiem mērķiem paredzētās 

teritorijas līdz visattālākajai ieejai dzīvojamā ēkā ne 

lielāks par 100 m.  

c) Pie daudzdzīvoķļu mājām jāparedz autostāvvietas ar 

aprēķinu uz katru dzīvokli viena automašīna. 

9.8.3. Citi teritoriju izmantošanas nosacījumi 

(1) Aizliegts pārbūvēt par publiskām telpām daudzdzīvokļu dzīvojamo namu 

koplietošanas telpas. 

(2) Aizliegts nožogot esošo daudzdzīvokļu dzīvojamo namu koplietošanas pagalmu 

teritorijas. 

(3) Esošajās daudzdzīvokļu mājās atļauta labiekārtošanas pasākumu veikšana - 

ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu nomaiņa, lietus ūdeņu novadīšanas sistēmas 

sakārtošana, siltumapgādes tīklu rekonstrukcija un autostāvvietu iekārtošana. 

(4) Priekšpagalmā un ārējā sānpagalmā aizliegts veidot krautnes vai atklātas 

būvmateriālu uzglabāšanas vietas. 

(5) Pagalmus ir jāuztur kārtībā, tīrus un sausus. 

(6) Daudzdzīvokļu mājas pagalmā saglabā un labiekārto bērnu rotaļu laukumus, 

atpūtas vietas, izveido laukumu atkritumu konteineru izvietošanai un īslaicīgas 

stāvvietas iedzīvotāju automašīnām. 

(7) Atļauta esošās apbūves papildināšana ar saimniecības ēkām.   

(8) Atļauta esošās apbūves papildināšana ar sabiedriska rakstura ēkām vai mazstāvu 

dzīvojamiem namiem.  

9.9. JAUKTA DZĪVOJAMĀ UN DARĪJUMU IESTĀŽU APBŪVES 

TERITORIJA (JDZ D) 

9.9.1.Definīcija 

(1) Apbūves noteikumos jaukta dzīvojamā un darījumu apbūves teritorija (JDzD) 

nozīmē zemesgabalu, kur primārais zemes, ēkas, būves vai tās daļas izmantošanas 

veids ir savrupmājas, darījumu iestādes, mazumtirdzniecības un pakalpojumu 

objekti. 
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9.9.2. Pamatprasības teritoriju izmantošanai  

Atļautā izmantošana a) darījumu iestāde, 

b) viesnīca, viesu māja, pansija, 

c) sabiedriskās ēdināšanas uzņēmums, 

d) tirdzniecības un pakalpojumu objekts,   

e) zinātnes iestāde, pārvaldes iestāde, kultūras 

iestāde, reliģiska iestāde, 

f) ārstniecības iestāde, 

g) sociālās aprūpes iestāde 

h) sporta būve, 

i) mazstāvu daudzdzīvokļu nams,  

j) savrupmāja,  

k) telpas individuālā darba vajadzībām, 

l) inženiertehniskās apgādes tīkli un to objekti. 

Palīgizmantošana a) vieglās rūpniecības un pārstrādes uzņēmums, 

b) vispārīgās ražošanas uzņēmumi, kas nerada 

būtisku apkārtējās vides piesārņojumu, 

c) saimniecības ēka (garāža, kurināmā nojume vai 

novietne u.c.). 

Minimālā jaunveidojamā 

zemes gabala platība 
a) 2500 m

2 - savrupmāju dzīvojamai apbūvei, 

b) darījuma iestāžu apbūvei un inženiertehniskās apgādes 

tīkliem un to objektiem pēc funkcionālās 

nepieciešamības. 

Apbūves blīvums a) savrupmājām - 30 %; 

b) daudzdzīvokļu apbūvei – 35 % - 45 %; 

c) darījumu iestāžu apbūvei – 60 %. 

Minimālā brīvā zaļā 

teritorija 

Zemesgabala minimālā brīvā teritorija nedrīkst būt 

mazāka par 60 % dzīvojamā apbūvē un 30 % - darījumu 

iestāžu zemesgabalos, bet pirmsskolas bērnu iestādei – 

ne mazāka par šīs iestādes stāvu platību.  

Maksimālais ēkas vai 

būves augstums 

a) Maksimālais ēkas vai būves augstums līdz jumta korei 

12 m. 

b) Inženiertehniskās apgādes tīkliem un to objektiem pēc 

funkcionālās nepieciešamības. 

Būvlaide 6 m, iedibinātas būvlaides gadījumā jāievēro šī iedibinātā 
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būvlaide. 

 

9.10. JAUKTA DZĪVOJAMĀ UN SABIEDRISKO IESTĀŽU APBŪVES 

TERITORIJA (JDZ S) 

9.10.1.Definīcija 

(1) Apbūves noteikumos jaukta dzīvojamā un sabiedrisko iestāžu teritorija (JDzS) 

nozīmē zemesgabalu, kur primārais zemes, ēkas, būves vai tās daļas galvenais 

izmantošanas veids ir dzīvojamā apbūve (gan savrupmājas, gan daudzdzīvokļu 

mājas) un sabiedriskās iestādes, kā arī darījumu iestādes, tirdzniecības vai 

pakalpojumu objekti. 

9.10.2. Pamatprasības teritoriju izmantošanai  

Atļautā izmantošana a) daudzdzīvokļu dzīvojamā māja, 

b) savrupmāja, 

c) pārvaldes iestāde, kultūras iestāde, ārstniecības 

iestāde, sociālās aprūpes iestāde, 

d) izglītības iestāde, pirmsskolas bērnu izglītības 

iestāde, t.sk. privāts mājas bērnudārzs, zinātnes 

iestāde 

e) sporta būve, 

f) darījumu iestāde, tirdzniecības un/vai 

pakalpojumu objekts, 

g) telpas individuālā darba vajadzībām, 

 h) inženiertehniskās apgādes tīkli un to objekti. 

Palīgizmantošana    a) vieglās ražošanas uzņēmumu, 

b) dzīvokli, kā palīgizmantošana, 

c)attiecīgā objekta uzturēšanai nepieciešamā 

saimniecības ēka (kurināmā nojume u.c.). 

Minimālā jaunveidojamā 

zemes gabala platība 

a) 2500 m2 – dzīvojamai apbūvei. 

b) 3000 m2 - sabiedriskajām iestādēm.  

c) Inženiertehniskās apgādes tīkliem un to 

objektiem pēc funkcionālās nepieciešamības. 

Apbūves blīvums a) 30 % - dzīvojamai apbūvei. 

b) 60 % - sabiedriskajām iestādēm. 
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c) 40 % - darījumu, tirdzniecības un pārējām 

iestādēm. 

Minimālā brīvā (zaļā) 

teritorija 

a) 60 % - dzīvojamai apbūvei. 

b) 30 % - sabiedriskajām iestādēm, darījumu, 

tirdzniecības un pārējām iestādēm. 

Maksimālais stāvu skaits 3 stāvi, ieskaitot bēniņus. 

Ierobežojumi neattiecas uz kulta celtnēm un 

inženiertehniskās apgādes tīkliem un to objektiem. 

Maksimālais ēkas vai 

būves augstums 

a) 12 m līdz jumta korei. 

b) Inženiertehniskās apgādes tīkliem un to objektiem 

pēc funkcionālās nepieciešamības. 

Būvlaide 6 m, izņemot esošās apbūves gadījumus, kad ir jau 

iedibināta būvlaide. 

 

9.10.3. Citi teritoriju izmantošanas nosacījumi 

(1) Jāparedz autostāvvietas, nosakot nepieciešamo stāvvietu skaitu atbilstoši aprēķinam. 

(2) Jānodrošina piekļūšanas un pārvietošanās iespējas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. 

(3) Citi precizējumi, kas nav pretrunā ar šiem Apbūves noteikumiem, ir nosakāmi un 

pamatojami ar detālplānojumiem. 
 

9.11. SABIEDRISKO IESTĀŽU APBŪVES TERITORIJAS (S) 

9.11.1.Definīcija 

(1) Apbūves noteikumos sabiedrisko iestāžu apbūves 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. Šajās teritorijās nav paredzēta pārstrādes, ražošanas, 

transporta apkalpošanas u.c. rūpnieciska rakstura objektu izveide. 
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9.11.2. Pamatprasības teritoriju izmantošanai  

Atļautā izmantošana h) pārvaldes iestāde, 

i) izglītības iestāde, 

j) reliģijas iestāde, 

k) kultūras iestāde, 

l) ārstniecības iestāde, 

m) sociālās aprūpes iestāde, 

n) viesnīca, viesu māja, 

o) sporta būve, 

 h) inženiertehniskās apgādes tīkli un to objekti. 

Palīgizmantošana    a) tirdzniecības un/vai pakalpojumu iestādes, 

b) dzīvokli, kā palīgizmantošana, 

c)attiecīgā objekta uzturēšanai nepieciešamā 

saimniecības ēka (kurināmā nojume vai novietne 

u.c.). 

Minimālā jaunveidojamā 

zemes gabala platība 

3000 m2 

Inženiertehniskās apgādes tīkliem un to objektiem pēc 

funkcionālās nepieciešamības. 

Apbūves blīvums 60 % 

Minimālā brīvā (zaļā) 

teritorija 

Ne mazāk par 30 %. 

Maksimālais stāvu skaits 3 stāvi, ieskaitot bēniņus. 

Ierobežojumi neattiecas uz kulta celtnēm un 

inženiertehniskās apgādes tīkliem un to objektiem. 

Būvlaide 6 m, izņemot esošās apbūves gadījumus, kad ir jau 

iedibināta būvlaide. 

9.11.3. Citi teritoriju izmantošanas nosacījumi 

(3) Papildinājumi un precizējumi nosakāmi un pamatojami ar detālplānojumiem. 

(4) Pie visām sabiedriskām iestādēm jāparedz autostāvvietas, nosakot nepieciešamo 

stāvvietu skaitu atbilstoši aprēķiniem. 

(5) Jānodrošina piekļūšanas un pārvietošanās iespējas cilvēkiem ar īpašām 

vajadzībām. 
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9.12. DARĪJUMU IESTĀŽU APBŪVES TERITORIJAS (D) 

9.12.1. Definīcija 

(1) Apbūves noteikumos darījumu iestāžu apbūves teritorijas (D) nozīmē teritorijas, 

kurās galvenais zemes un būvju izmantošanas veids ir 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. 

9.12.2. Pamatprasības teritoriju izmantošanai 

Atļautā izmantošana a) darījumu iestāde, 
b) mazumtirdzniecības un/vai pakalpojumu objekts, 
c) pārvaldes iestāde, 
d) kultūras iestāde,  
e) zinātnes iestāde,  
f) viesnīca, viesu nams, 
g) sporta un atpūtas objekts, 
h) degvielas uzpildes stacija, 

      i) inženiertehniskās apgādes tīkli un to objekti. 

Palīgizmantošana a)    vieglās rūpniecības uzņēmumu, 
b) saimniecības ēku (garāžas, kurināmā nojume vai 

novietne u.c.), 

     c) dzīvokli, kā palīgizmantošanu. 

Minimālā jaunveidojamā 

zemes gabala platība 

3000 m2 

Inženiertehniskās apgādes tīkliem un to objektiem pēc 

funkcionālās nepieciešamības. 

Apbūves blīvums 40 % 

Minimālā brīvā (zaļā) 

teritorija 

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 %. 

Maksimālais stāvu skaits 3 stāvi, ieskaitot bēniņus. 

Ierobežojumi neattiecas uz kulta celtnēm un 

inženiertehniskās apgādes tīkliem un to objektiem. 

Būvlaide 6 m, izņemot esošās apbūves gadījumus, kad ir jau 
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iedibināta būvlaide. 

9.12.3. Citi teritoriju izmantošanas nosacījumi 

(6) Papildinājumi un precizējumi nosakāmi un pamatojami ar detālplānojumiem. 

(7) Pie darījuma iestādēm jāparedz autostāvvietas, nosakot nepieciešamo stāvvietu 

skaitu atbilstoši aprēķiniem. 

(8) Jānodrošina piekļūšanas un pārvietošanās iespējas cilvēkiem ar īpašām 

vajadzībām. 

9.13. KOMUNĀLĀS UN TEHNISKO OBJEKTU APBŪVES TERITORIJAS 

(T UN TK) 

9.13.1.Definīcija 

(1) Apbūves noteikumos komunālās un tehnisko objektu apbūves teritorijas (T) 

nozīmē izbūves teritoriju, kurā galvenais zemes un būvju izmantošanas veids ir 

valsts un pagasta inženierkomunikāciju objekti, kā arī transporta un noliktavu 

uzņēmumi un iestādes. Dzīvojamā apbūve šajā teritorijā nav pieļaujama. 

(2) Kapsētu teritorijas – Tk. 
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9.13.2. Pamatprasības teritoriju izmantošanai  

Atļautā izmantošana (T) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atļautā izmantošana (Tk) 

a) vispārīgās ražošanas uzņēmumi, kas nerada 

būtisku piesārņojumu, 

b) darbnīcas, 

c) inženierkomunikāciju objekti, 

d) inženiertehniskās apgādes tīkli un to objekti, 

e) vairumtirdzniecības iestāde, 

f) kravu stacija, 

g) noliktava, 

h) kolektīvās garāžas, 

i) tehniskās apkopes stacija, 

j) degvielas uzpildes stacijas (tai skaitā gāzes 

uzpilde), 

k) saimniecības ēkas, 

l) atklātas uzglabāšanas laukumi,  

m) autostāvvieta, 

n) notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, 

o) dūņu lauki, 

p) kūtis, 

q) katlu mājas, 

r) atkritumu savākšanas laukumi. 

a) apbedījumu ierīkošana, 

b) apbedīšanas ceremoniālo ēku apbūve. 

Palīgizmantošana a) Mazumtirdzniecības un pakalpojumu objekts kā 

palīgizmantošana (T). 

b)Inženierkomunikāciju un labiekārtojuma infrastruktūras 

elementi (soliņi, ietves, autostāvvieta, atkritumu 

tvertnes u.c.) (Tk). 

Minimālā jaunveidojamā 

zemes gabala platība 

Atbilstoši funkcionālajai nepieciešamībai. 

Apbūves blīvums Atbilstoši funkcionālajai nepieciešamībai. 

Minimālā brīvā (zaļā) 

teritorija 

Ne mazāka kā 15 %. 

 

Maksimālais stāvu skaits Maksimālais ēkas vai būves augstums atkarīgs no 

tehnoloģiskā procesa, bet nepārsniedzot 18 m (izņemot 
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torņus). 

Būvlaide Būvlaide no ielas vai piebraucamā ceļa sarkanajām 

līnijām nedrīkst būt mazāka par 6,0 m, izņemot esošās 

apbūves gadījumus, kad ir jau iedibināta būvlaide. 

9.13.3. Citi teritoriju izmantošanas nosacījumi 

(1) Attālums starp ēkām un līdz citiem objektiem nosakāms atbilstoši normatīvajiem 

aktiem. 

(2) Zemes gabala robežās ir veicami pasākumi, lai apkārtējās teritorijas pasargātu no 

trokšņa, smakām un citiem kaitīgiem faktoriem, kā arī nosegtu neestētiskus skatus. 

(3) Atklātā uzglabāšana nav atļauta priekšpagalmā un ārējā sānpagalmā, izņemot 

gadījumu, kad ar detālo plānojumu ir noteikts citādi. Atklātā uzglabāšana jānožogo 

ar nepārtrauktu un necaurredzamu žogu. 

9.14. LĪNIJBŪVJU TERITORIJAS (TL) 

9.14.1.Definīcija 

(1) Apbūves noteikumos līnijbūvju teritorija (TL) nozīmē teritoriju, kur  primārais 

izmantošanas veids ir valsts un pašvaldības kopējas izmantošanas transports - ielu 

un ceļu tīkls, laukumi, dzelzceļš un inženiertehniskās apgādes tīkli un ar tiem 

saistītās būves. Līnijbūvju teritorijās ietilpst ceļu nodalījuma joslas un 

inženierkomunikāciju objekti un izbūves koridori. 

9.14.2. Pamatprasības teritoriju izmantošanai  

Atļautā izmantošana a) valsts autoceļš, 

b) pašvaldības autoceļš, 

c) meža ceļi, 

d) iela, 

e) piebraucamais ceļš, 

f) saimniecības ceļš, 

g) auto stāvlaukums, 

h) satiksmes autobusu pieturvietas, 

i) inženiertehnisko komunikāciju objekts, 

j) inženiertehniskās apgādes tīkli un būves, 

k) degvielas uzpildes stacija, 

k) transporta apkalpes un citi pakalpojumu sfēras 
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objekti. 

Palīgizmantošana Meliorācijas sistēmas, būves u.c meliorācijas objekti. 

9.14.3. Ceļi un ielas 

(1) Lauku apvidos: valsts autoceļi  

Ceļa 

šifrs 
Ceļa nosaukums 

Garums 

pagasta 

teritorijā, 

km 

Ceļa zemes 

nodalījuma 

josla, m 

Aizsargjosla, 

m no a/ceļa 

ass uz abām 

pusēm 

Apbūves līnija, m 

no a/ceļa ass uz 

abām pusēm 

Valsts 2. šķiras autoceļi 

V 

14(5)783 

Jēkabpils – Dignāja 

- Ilūkste 
25,610 19 30 30 

V 14 778 Daugava - Lapas 0,600 19 30 30 

V 14 801 Rubeņi - Dunava 8,950 19 30 30 

 

(2) Pagasta ceļi, kas nodrošina piebraukšanu ne mazāk kā 10 saimniecībām: 

a) zemes nodalījuma josla - 15 m. 

(3) Pagasta ceļi, kas nodrošina piebraukšanu ne mazāk kā 5 saimniecībām: 

b) zemes nodalījuma josla - 8 m. 

(4) Pagasta ceļi, kas nodrošina piebraukšanu ne mazāk kā 2 saimniecībām: 

c) zemes nodalījuma josla - 6 m. 

(5) Pašvaldības autoceļu un ielu saraksts I sējuma Paskaidrojuma raksta Pielikuma 

3.tabulā. 

(6) Pagastu, uzņēmumu un māju ceļiem zemes nodalījuma josla ir ceļa zemes klātnes 

platumā (CL, 27.p). 

(7) Ciemu teritorijās ceļu aizsargjoslu platums tiek samazināts un aizsargjosla ciemu 

teritorijās ir ceļu un ielu platums sarkanajās līnijās (skatīt 7.2 nodaļu „Aizsargjoslas 

gar ielām, autoceļiem”). 

(8) Jaubūvējama ceļa un ielas šķērsprofilu piemērus skatīt Apbūves noteikumu 

Pielikumā. 

9.14.4. Strupceļi un laukumi  

(1) Strupceļa garums nedrīkst pārsniegt 150 m. Tā 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. 

(2) Apgriešanās laukumi nav izmantojami autostāvvietām.  
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9.14.5. Brauktuvju noapaļojuma rādiusi 

(1) Ielu un ceļu brauktuvju apmales noapaļojuma rādiusi krustojumos un pieslēgumos 

ar regulējamas kustības autoceļiem un pagasta ceļiem jāpieņem ne mazāki par 8 m, 

bet transporta laukumos – ne mazāki par 12 m. 

(2) Rekonstrukcijas apstākļos un vietējas nozīmes ielu krustojumos un pieslēgumos 

pieļaujams samazināt noapaļojuma rādiusus attiecīgi līdz 5 un 8 m. 

(3) Ja brauktuve nav norobežota ar apmales akmeņiem, pagriezienos brauktuves 

platums abās pusēs jāpaplašina par 2 m.  

9.14.6. Ceļu un ielu segums (klātne) 

(1) Ielu un piebrauktuvju, kā arī laukumu un ietvju klātnēm jābūt ar cietu segumu. 

(2) Gājēju celiņu klātnei apstādījumu teritorijās pieļaujami dažādi segumi. 

9.14.7. Inženierkomunikācijas zem ielu brauktuvēm 

(1) Ja paredzēts rekonstruēt ielas, zem kuru brauktuvēm izvietotas pazemes 

inženierkomunikācijas, un ierīkot kapitālu ielas segumu, tad vienlaicīgi jāparedz šo 

komunikāciju pārlikšana zem ietvēm un sadalošām joslām. Esošo komunikāciju 

saglabāšana, kā arī jaunu komunikāciju izvietošana kanālos un tuneļos zem 

brauktuvēm, pieļaujama, ja tas ir attiecīgi pamatots. Esošajās ielās, kurām nav 

sadalošo joslu, pieļaujama jaunu inženierkomunikāciju izvietošana zem 

brauktuvēm ar nosacījumu, ka tās izvietotas tunelī vai kanālā. Gāzes vadu 

izvietošana zem ielu brauktuvēm pieļaujama tikai tad, ja tas nepieciešams tehnisku 

iemeslu dēļ. 

9.14.8. Prasības ielu, ietvju un grāvju ierīkošanai un uzturēšanai 

(1) Pagasta dienestiem ir jāierīko un jāremontē ielas un laukumi to sarkanajās līnijās, 

pagasta ceļi zemes nodalījuma joslas platumā, kā arī lietus ūdens novadīšanas 

sistēma, arī pagasta grāvji un caurtekas zem ielām un pagasta ceļiem. 

(2) Pagasta dienestiem jāuztur kārtībā ielu, laukumu un pagasta ceļu brauktuves, kā arī 

caurtekas zem ielām un pagasta ceļiem. 

(3) Zemesgabala īpašniekam jāuztur kārtībā ietves, nobrauktuves un pagasta grāvjus 

gar zemesgabala ielas robežu, kā arī caurtekas un pagasta grāvjus sava 

zemesgabala robežās, atbilstoši pagasta padomes izdotiem noteikumiem. 

(4) Pagasta dienestiem ir tiesības pārbūvēt grāvjus, kā arī tos tīrīt arī privāto 

zemesgabalu robežās, savlaicīgi informējot par to zemesgabalu īpašniekus. 
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(5) Ar pagasta padomes atļauju un saskaņā ar pagasta padomes izdotiem tehniskajiem 

noteikumiem, zemesgabalu īpašnieki drīkst sava zemesgabala robežās grozīt grāvju 

virzienus lietus ūdeņu novadīšanai, kā arī ierīkot caurules (segto drenāžu). 

(6) Ietvju parametriem jāatbilst ielu un ceļu projektēšanas prasībām – platums 1līdz 2 

m, augstumam pie ielas braucamās daļas jābūt ne vairāk kā 15 cm. 

(7) Ielu pārejās jāveido uzbrauktuves uz ietves bērnu un invalīdu ratiņiem ar ielas 

apmales vertikālo daļu ne augstāku par 2,5 cm. 

(8) Ja, izdarot būvdarbus, nepieciešama ielas vai pagasta ceļa slēgšana, jāsaņem 

pagasta pašvaldības atļauja. 

(9) Valsts autoceļi tiek būvēti, remontēti un uzturēti par valsts līdzekļiem. Valsts 

dienestiem jāierīko, jāremontē un jāuztur kārtībā arī caurtekas zem valsts 

autoceļiem. 

(10) Valsts autoceļu zemes nodalījuma joslas zemes ir valsts ceļu dienesta lietojumā. 

Šajā ceļu zemes nodalījuma joslā ir aizliegts veikt jebkādus darbus bez valsts ceļu 

dienesta atļaujas. 

9.14.9.. Meliorācijas sistēmas  

(1) Meliorācijas būvēs ietilpst maģistrālie novadgrāvji, drenāžas sistēmas, 

aizsargdambji, sūkņu stacijas un citas būves. Meliorācijas sistēmu ekspluatāciju un 

uzturēšanu un būvniecības kārtību reglamentē atbilstošie LR MK noteikumi. 

(2) Teritorijas plānojumā nav grafiski parādītas visas meliorācijas grāvju 

ekspluatācijas aizsargjoslas. Tās obligāti ir jāprecizē un jāparāda detālplānojumos, 

kā arī būvprojektu situācijas plānos. 

9.14.10. Citi teritoriju izmantošanas nosacījumi 

(1) Visi ceļi un ielas ir iedalīti valsts ceļos, pagasta ceļos, ielās un piebrauktuvēs. 

Plānojot blīvu apbūvi ārpus apdzīvotajām vietām, ir jāpieņem tādi pat ceļu (ielu) 

parametri, kā apdzīvotajās vietās. Ceļu aizsargjoslu platums ciemu (apdzīvoto 

vietu) teritorijās ir atšķirīgs - ciemos gar ielām un autoceļiem aizsargjoslu nosaka 

kā sarkano līniju un būvlaidi. 

(2) Aizliegts veikt jebkurus celtniecības un montāžas darbus inženierkomunikāciju 

aizsargjoslā bez saskaņošanas ar dienestu, kura pārziņā atrodas attiecīgās 

komunikācijas ( AS „Latvijas valsts ceļi”, A/S “ Latvenergo” u.c.). 
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X. NODAĻA. PRASĪBAS KULTŪRAS PIEMINEKĻU AIZSARDZĪBAI 

10.1. NODAĻAS NOTEIKUMU DARBĪBAS LAUKS 

(1) Šīs nodaļas noteikumi attiecas uz Dunavas pagasta teritorijā esošajiem kultūras 

pieminekļiem: vēstures, arheoloģijas pieminekļiem, arhitektūras pieminekļiem un 

to teritorijām un aizsargjoslām. 

10.2. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 

(1) Valsts pārvaldi kultūras pieminekļu aizsardzībā un izmantošanā nodrošina Ministru 

kabinets, to realizē Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija un tās 

izdotie administratīvie akti - norādījumi par katra atsevišķa kultūras pieminekļa 

izmantošanu un saglabāšanu, ir saistoši attiecīgā kultūras pieminekļa īpašniekam 

(valdītājam).  

(2) Kultūras pieminekļi var atrasties valsts, pašvaldības, kā arī fizisko un juridisko 

personu īpašumā. 

(3) Ja kultūras pieminekļa īpašnieks atsavina kultūras pieminekli, valstij ir 

pirmpirkuma tiesības. Kārtību, kādā valsts realizē pirmpirkuma tiesības, nosaka 

Ministru kabineta noteikumi. 

(4) Aizliegts atsavināt viena kultūras pieminekļa vai pieminekļu kompleksa atsevišķas 

daļas, kā arī sadalīt zemi, ja tādējādi tiek apdraudēta kultūras pieminekļa 

saglabāšana. 

(5) Kultūras pieminekļa atsavināšana var notikt, ja tā īpašnieks par nodomu atsavināt 

kultūras pieminekli ir paziņojis Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijai, 

attiecīgā rajona valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspektors ir apsekojis 

kultūras pieminekli un nākamais tā īpašnieks ir iepazīstināts ar norādījumiem par 

attiecīgā kultūras pieminekļa izmantošanu un saglabāšanu.  

(6) Zemesgabalus, uz kuriem atrodas kultūras pieminekļi, drīkst piešķirt lietošanā vai 

iegūt īpašumā zemes likumdošanas aktos noteiktajā kārtībā tikai tad, ja nākamais 

lietotājs vai īpašnieks ir iepazīstināts ar norādījumiem par attiecīgā kultūras 

pieminekļa izmantošanu un saglabāšanu.  

(7) Fiziskajām un juridiskajām personām jānodrošina, lai tiktu saglabāti kultūras 

pieminekļi, kas ir to īpašumā vai valdījumā. Valsts īpašumā esošo kultūras 

pieminekļu saglabāšanu nodrošina to valdītāji. Kultūras pieminekļa īpašnieka vai 

valdītāja pienākums ir: 
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a) ievērot likumdošanas un citus normatīvos aktus, kā arī Valsts kultūras 

pieminekļu aizsardzības inspekcijas norādījumus par kultūras pieminekļu 

izmantošanu un saglabāšanu; 

b) informēt Valsts kultūras pieminekļa aizsardzības inspekciju par katru bojājumu, 

kas radies īpašumā (valdījumā) esošajam kultūras piemineklim. 

(8) Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijai ir tiesības apsekot objektus, 

kuriem ir kultūras vērtība, lai izlemtu jautājumu par to ņemšanu valsts uzskaitē.  

(9) Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksta projektā iekļauj Valsts kultūras 

pieminekļu aizsardzības inspekcija. Attiecīgais valsts kultūras pieminekļu 

aizsardzības inspektors rakstveidā paziņo objekta īpašniekam (valdītājam) par viņa 

īpašumā (valdījumā) esošā objekta iekļaušanu Valsts aizsargājamo kultūras 

pieminekļu saraksta projektā. 

(10) Objekta īpašnieks (valdītājs) par savu attieksmi pret objekta iekļaušanu valsts 

aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksta projektā 30 dienu laikā no paziņojuma 

saņemšanas brīža rakstveidā informē Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības 

inspekciju, kura izskata šo iesniegumu. 

(11) Objekta iekļaušanai valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā nav vajadzīga 

īpašnieka (valdītāja) piekrišana. Viņam tiek noteikti nodokļu atvieglojumi vai 

kompensēti zaudējumi, ja tādi radušies sakarā ar zemes vai objekta lietošanas 

iegrožojumiem. 

(12) Kultūras pieminekļu un to teritoriju iezīmēšanu administratīvi teritoriālo vienību 

plānos un valsts kadastrālās uzmērīšanas dokumentos nodrošina Valsts zemes 

dienests par valsts budžeta līdzekļiem.  

(13) Objekta izslēgšana no valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksta pieļaujama, 

ja objekts pilnībā zaudējis savu kultūras pieminekļu vērtību. Objektus no valsts 

aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksta izslēdz Ministru kabinets pēc Valsts 

kultūras pieminekļu inspekcijas ierosinājuma. 

(14) Jaunatklātie objekti, kuriem ir vēsturiska, zinātniska, mākslinieciska vai citāda 

kultūras vērtība, neatkarīgi no tā, kā īpašumā tie atrodas, līdz jautājuma izlemšanai 

par šo objektu iekļaušanu valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā, bet ne 

ilgāk kā sešus mēnešus no dienas, kad par to ticis informēts objekta īpašnieks, 

atrodas valsts aizsardzībā.  

(15) Prioritāri kultūras pieminekļus izmanto zinātnes, izglītības un kultūras mērķiem. 

Kultūras pieminekļu izmantošana saimnieciskajā darbībā pieļaujama vienīgi tad, ja 

tā nekaitē piemineklim, nemazina tā vēsturisko, zinātnisko un māksliniecisko 

vērtību.  
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(16) Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspektors nosūta kultūras pieminekļa 

īpašniekam (valdītājam) norādījumus par attiecīgā kultūras pieminekļa 

izmantošanu, saglabāšanu. Šie norādījumi stājas spēkā ar brīdi, kad kultūras 

pieminekļa īpašnieks (valdītājs) tos saņēmis un ar parakstu apliecinājis, ka 

iepazinies ar tiem.  

(17) Vērtīgas vēsturiskas vides aizsardzība jānodrošina, veicot kompleksu 

rekonstrukciju, vienlaicīgi restaurējot arhitektoniski un kultūrvēsturiski nozīmīgās 

ēkas, rekonstruējot, modernizējot, kapitāli remontējot esošās ēkas, izlases kārtībā 

būvējot jaunus objektus, saglabājot vides īpatnības, attīstot inženierkomunikācijas 

un uzlabojot teritorijas labiekārtojumu.  

(18) Pirms celtniecības, meliorācijas, ceļu būves, derīgo izrakteņu ieguves un citu 

saimniecisko darbu uzsākšanas šo darbu veicējam jānodrošina kultūras vērtību 

apzināšana paredzamo darbu zonā. Fiziskajām un juridiskajām personām, kas 

saimnieciskās darbības rezultātā atklāj arheoloģiskus vai citus objektus ar 

kultūrvēsturisku vērtību, par to nekavējoties jāziņo Valsts kultūras pieminekļu 

aizsardzības inspekcijai un turpmākie darbi jāpārtrauc. 

(19) Lai nodrošinātu kultūras pieminekļu aizsardzību, tiek noteiktas kultūras pieminekļu 

aizsardzības joslas. To izveidošanai nav vajadzīga zemes lietotāja vai īpašnieka 

piekrišana. Ap kultūras pieminekļiem, kuriem nav noteiktas aizsardzības zonas, un 

jaunatklātajiem kultūras pieminekļiem lauku apdzīvotajās vietās ir aizsardzības 

zona 500 metru attālumā. Jebkuru saimniecisko darbību pieminekļu aizsardzības 

joslā, drīkst veikt tikai ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas 

atļauju. Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem, Valsts kultūras 

pieminekļu aizsardzības inspekcija var noteikt vidi degradējošus objektus, kas 

atrodas kultūras pieminekļu aizsardzības joslās. Šie objekti paredzami nojaukšanai 

un nav pieļaujama to turpmākā attīstība.  

(20) Rekonstrukcijas situācijā attālums starp kultūras pieminekļiem un 

inženierkomunikācijām jāpieņem ne mazāks par: 

a) 5 m līdz ūdensvadam, kanalizācijai vai siltumvadam; 

b) 2 m līdz pārējām inženierkomunikācijām; 

c) šajos gadījumos jāgarantē speciālu tehnisku pasākumu veikšana celtniecības 

darbu laikā.  

(21) Kultūras pieminekļus, kuru saglabāšanu īpašnieks nenodrošina, pēc Valsts kultūras 

pieminekļu aizsardzības inspekcijas ierosinājuma atsavina tiesas ceļā. Namīpašumu 

atsavināšanas gadījumā īrnieku tiesības tiek saglabātas saskaņā ar LR 

likumdošanas aktiem.  
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(22) Katram kultūras piemineklim var noteikt tā kultūrvēsturisko vērtību. To veic Valsts 

kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija. Atlīdzība par kaitējumu, kas izdarīts 

kultūras piemineklim, tiek aprēķināta atbilstoši šim kultūras piemineklim 

noteiktajai kultūrvēsturiskajai vērtībai.  

(23) Darījumi ar kultūras pieminekļiem, kas veikti, pārkāpjot likumā noteikto kārtību, 

atzīstami par spēkā neesošiem. 

(24) Par kultūras pieminekļu aizsardzības, izmantošanas, uzskaites, restaurācijas un 

remonta noteikumu neizpildīšanu, kultūras pieminekļu aizsardzības joslas režīma 

pārkāpšanu un par citiem likumdošanas aktos paredzētajiem pārkāpumiem 

personas saucamas pie kriminālās, administratīvās vai citas atbildības saskaņā ar 

LR likumdošanas aktiem.  

(25) Visi darbi kultūras pieminekļos un to aizsardzības zonās saskaņojami ar Valsts 

kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju (VKPAI), Rīgā, Mazā Pils ielā 19 un 

veicami pēc VKPAI saskaņotajiem projektiem un ar VKPAI izdotajām 

rakstiskajām atļaujām veikt darbus kultūras piemineklī vai tā aizsardzības zonā. 

10.3. AIZSARGĀJAMIE KULTŪRAS PIEMINEKĻI  

10.3.1. Aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksts 

(1) Dunavas pagastā saskaņā ar 1998. gada 29. oktobrī Kultūras ministrijas 

apstiprināto rīkojumu Nr.128 ir 8 valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi 

(arheoloģijas, vēstures) (skatīt 1.sējuma Paskaidrojuma raksts 10.nodaļu).  

(2) Visiem kultūras pieminekļiem nosakāma 500 m plata aizsargjosla (skatīt 7.1. 

nodaļas punktu Aizsargjoslas (aizsardzības zonas) ap kultūras pieminekļiem un  

karti „Dunavas  pagasta plānotā (atļautā) teritorijas izmantošana”). 

10.3.2. Citi noteikumi 

(1) Pirms jebkuru zemes darbu uzsākšanas pieminekļa aizsardzības zonā ir 

nepieciešama saskaņošana ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju. 
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XI NODAĻA. PRASĪBAS DABAS PIEMIENKĻU UN AIZSARGĀJAMO 

TERITORIJU APSAIMNIEKOŠANAI  

(1) Dunavas pagasta teritorijā ir noteiktas sekojošas īpaši aizsargājamas dabas 

teritorijas un objekti: dabas liegums, mikroliegumi, dabas pieminekļi 

(aizsargājamie koki). 

11.1. Aizsardzības prasības dabas pieminekļu teritorijās  

(1) Dunavas pagasta teritorijā atrodas dabas pieminekļi - 8 valsts nozīmes 

aizsargājami dižkoki un 8 rajona nozīmes aizsargājamie dižkoki (skatīt 1.sējuma 

Paskaidrojuma raksts 2.nodaļas 2.10.apakšnodaļu). 

(2) Prasības tiek attiecinātas uz valsts un vietējas nozīmes dižkokiem. Dabas 

pieminekļu aizsardzību nosaka 22.07.2003. MK noteikumu Nr. 415 „Īpaši 

aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi ”. 

Šie noteikumi attiecas uz tām aizsargājamām teritorijām, kurām nav individuālo 

aizsardzības un izmantošanas noteikumu. Aizsargājamās teritorijās ir spēkā arī 

citos normatīvajos aktos noteiktās vides aizsardzības prasības. 

(3) Dabas pieminekļu teritorijā un 10 m rādiusā ap aizsargājamiem kokiem (mērot no 

aizsargājamā koka vainaga projekcijas ārējās malas) un akmeņiem aizliegts: 

a) veikt jebkādu saimniecisko vai cita veida darbību, kuras rezultātā tiek vai var 

tikt bojāts vai iznīcināts dabas piemineklis vai mazināta tā dabiskā estētiskā 

nozīme; 

b) iegūt derīgos izrakteņus; 

c) ierīkot atpūtas vietas un nometnes, celt teltis un kurināt ugunskurus ārpus īpaši 

norādītām vai speciāli ierīkotām vietām; 

d) bez rakstiskas saskaņošanas ar aizsargājamās teritorijas (kurā ietilpst dabas 

pieminekļu teritorija) administrāciju vai, ja tādas nav, ar reģionālo vides 

pārvaldi: 

a. ierīkot izziņas, atpūtas un tūrisma infrastruktūras objektus; 

b. veikt dabas pieminekļu apsaimniekošanas pasākumus to turpmākai 

aizsardzībai un saglabāšanai, ja šie pasākumi nav paredzēti dabas 

aizsardzības plānā; 

c. veikt tādu pazemes būvju celtniecību un ekspluatāciju, kuras nav 

saistītas ar derīgo izrakteņu ieguvi; 

d. mainīt zemes lietošanas mērķi. 
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e) veikt jebkādas darbības, kas var negatīvi ietekmēt aizsargājamo koku augšanu 

un dabisko attīstību; 

f) apkraut aizsargājamos kokus; 

g) mainīt vides apstākļus – ūdens un barošanās režīmu; 

h) veikt zemes transformāciju; 

i) iznīcināt vai būtiski mainīt dabisko zemsedzi, izņemot krūmu un koku ciršanu 

saskaņā ar šiem noteikumiem, citiem normatīvajiem aktiem un dabas 

aizsardzības plānu; 

j) cirst kokus bez rakstiskas saskaņošanas ar reģionālo vides pārvaldi, izņemot 

koku ciršanu tajā aizsargājamo koku teritorijā, kas ietilpst tādā aizsargājamā 

teritorijā, kurai ir izveidota administrācija, kas izsniedz koku ciršanas 

apliecinājumus. 

(4) 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 reģionālās vides pārvaldes rakstiska atļauja. 

11.2. Noteikumi mikroliegumu apsaimniekošanai 

(1) Dunavas pagasta teritorijā atrodas mikroliegums Nr.70001 īpaši aizsargājami ķērpju 

sugām un meža biotopam. 

(2) Mikroliegumu izveidošanas, aizsardzības un apsaimniekošanas kārtību reglamentē 

LR MK 01.30.2001. (ar grozījumiem) noteikumi Nr.45 „Mikroliegumu 

izveidošanas, aizsardzības un apsaimniekošanas noteikumi”. 

(3) Ja mikroliegums tiek izveidots kādā no īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, 

papildus LR MK noteikumos Nr.45 noteiktajām tiesību normām piemērojamas 

normas, kas noteiktas īpaši aizsargājamai dabas teritorijai. 

(4) Mikroliegumos, kas izveidoti mežos ligzdojošu īpaši aizsargājamo putnu sugu 

aizsardzībai, aizliegta jebkāda veida darbība, kas ir pretrunā ar mikrolieguma 

izveidošanas mērķiem un uzdevumiem, iznīcina vai traucē attiecīgo īpaši 

aizsargājamo sugu, bojā tās biotopu, tai skaitā: 

a) mežsaimnieciskā darbība, izņemot meža ugunsdrošības pasākumus; 

b) grāvju rakšana; 

c) ceļu būve un to remonts; 

d) mežacūku barotavu ierīkošana; 

e) medību torņu ierīkošana un izmantošana no 1.februāra līdz 1.augustam. 

(5) Laikposmā no 1.augusta līdz 1.februārim cauri mikroliegumiem, kas izveidoti 

mežos ligzdojošu īpaši aizsargājamo putnu sugu aizsardzībai, atļauta meža 
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materiālu izvešana no cirsmām citās mežaudzēs, kā arī cita veida transportēšanas 

pasākumi, ja nav citas alternatīvas. 

(6) Mikroliegumos, kas izveidoti ūdenstilpnēs, ūdenstecēs un purvos ligzdojošu īpaši 

aizsargājamo putnu sugu aizsardzībai, aizliegtas darbības, kas negatīvi ietekmē vai 

maina mikroliegumā esošās veģetācijas stāvokli, tai skaitā: 

a) darbības, kas maina ūdens režīmu gruntsūdeņos, pazemes ūdeņos, ūdenstilpēs 

un ūdenstecēs (arī meliorācijas pasākumi, dambju, aizsprostu ierīkošana upēs, 

ūdens ņemšanas vietu ierīkošana); 

b) neattīrītu notekūdeņu ievadīšana ūdenstilpnēs, ūdenstecēs un purvos vai citas 

darbības, kas var piesārņot ūdeni; 

c) derīgo izrakteņu ieguve, kas maina grunts stāvokli ūdenstilpēs, ūdenstecēs un 

purvos; 

d) niedru pļaušana, ja tā nav nepieciešama mikrolieguma apsaimniekošanai; 

e) peldvietu ierīkošana ūdenstilpēs un ūdenstecēs; 

f) pārvietošanās ar motorizētiem transportlīdzekļiem, ja tā nav nepieciešama 

mikrolieguma apsaimniekošanai; 

g) tūrisma vai atpūtas objektu ierīkošana, brīvdabas atpūtas un sporta pasākumu 

organizēšana. 

(7) Laika posmā no 1.augusta līdz 31.martam mikroliegumos, kas izveidoti ūdenstilpēs 

un ūdenstecēs ligzdojošu īpaši aizsargājamo putnu sugu aizsardzībai, atļauta niedru 

pļaušana, ja tā nav nepieciešama mikrolieguma apsaimniekošanai un pārvietošanās 

ar motorizētiem transportlīdzekļiem, ja tā nav nepieciešama mikrolieguma 

apsaimniekošanai, ja tās neapdraud īpaši aizsargājamo sugu vai tās dzīvotni. 

Attiecīgo darbību iniciators pirms šo darbību uzsākšanas saskaņo tās ar atbildīgo 

valsts institūciju. 

(8) Mikroliegumos, kas izveidoti augu, sēņu, ķērpju un dzīvnieku sugu un biotopu 

aizsardzībai, aizliegta jebkāda veida darbība, kas ir pretrunā ar mikrolieguma 

izveidošanas mērķiem un uzdevumiem, iznīcina vai traucē attiecīgo īpaši 

aizsargājamo sugu, bojā tās biotopu, negatīvi ietekmē ekosistēmas struktūru, tai 

skaitā: 

a) darbības, kas izraisa pazemes ūdeņu, gruntsūdeņu un virszemes ūdeņu līmeņa 

maiņu (arī meliorācija); 

b) būvniecības darbi, ceļu, elektropārvades un citu lineāro komunikāciju 

ierīkošana, ja tā nav saskaņota ar atbildīgo valsts institūciju; 

c) darbības, kas izraisa augsnes eroziju; 

d) derīgo izrakteņu ieguve; 

e) mežsaimnieciskā darbība, izņemot meža ugunsdrošības pasākumus; 
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f) pārvietošanās ar motorizētiem transportlīdzekļiem mikrolieguma sauszemes un 

ūdens teritorijā, ja tā nav nepieciešama mikrolieguma apsaimniekošanai; 

g) tūrisma vai atpūtas objektu ierīkošana, brīvdabas atpūtas un sporta pasākumu 

organizēšana; 

h) peldvietu ierīkošana ūdenstilpēs un ūdenstecēs; 

i) minerālmēslu, pesticīdu un citu ķīmisko vielu lietošana; 

j) zemju transformācija; 

k) zivju saimnieciska audzēšana; 

l) grunts uzbēršana, zemes virskārtas nostumšana. 

(9) Zemes īpašnieka un lietotāja pienākums ir nodrošināt mikroliegumu aizsardzības 

noteikumu ievērošanu un ziņot Valsts meža dienestam par meža zemēs izveidoto 

mikroliegumu aizsardzības noteikumu pārkāpumiem un attiecīgajai reģionālajai 

vides pārvaldei – par pārējā valsts teritorijā izveidoto mikroliegumu aizsardzības 

noteikumu pārkāpumiem, kā arī par notikušajām vai iespējamām izmaiņām 

mikroliegumos. 

11.3. Aizsardzības prasības dabas lieguma „Eglone” teritorijā 

(1) Dunavas pagastā teritorijā atrodas dabas liegums „Eglone” - Natura 2000 

teritorija, tips B, vietas kods LV0530100. Dabas liegumam uz 01.10.2007. nav 

izstrādāts ne dabas aizsardzības plāns, ne individuālie aizsardzības un izmantošanas  

noteikumi. 

(2) Dabas liegumiem, kam nav izstrādāti apsaimniekošanas plāni un izstrādāti 

individuālie aizsardzības noteikumi, šo teritoriju izmantošanu reglamentē LR MK 

22.07.2003. noteikumi Nr.415 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie 

aizsardzības un izmantošanas noteikumi”. Aizsargājamās teritorijās ir spēkā arī citos 

normatīvajos aktos noteiktās vides aizsardzības prasības. 

(3) Aizsargājamās dabas teritorijās aizliegts: 

c) ierīkot jaunus atkritumu poligonus un izgāztuves; 

d) bez attiecīgas atļaujas vai iepriekšējas rakstiskas saskaņošanas ar aizsargājamās 

teritorijas administrāciju vai, ja tādas nav, ar attiecīgo reģionālo vides pārvaldi: 

i. veikt darbības, kas izraisa pazemes ūdeņu, gruntsūdeņu un virszemes 

ūdeņu līmeņa maiņu; 

ii. veikt arheoloģiskās izpētes darbus; 

iii. izsniegt zemes dzīļu izmantošanas atļauju (licenci). 

(4) Papildus aizliegtās darbības dabas lieguma teritorijā noteiktas MK noteikumu 

Nr.415 V nodaļas 16.punkta apakšpunktos. 

 



DUNAVAS PAGASTA APBŪVES UN TERITORIJAS IZMANTOŠANAS NOTEIKUMI 
      2007.-2019. 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 

SIA „Reģionālie projekti”, 2007        93

 

 

2. DAĻA. BŪVTIESĪBU ĪSTENOŠANAS KĀRTĪBA DUNAVAS 

PAGASTĀ 

I NODAĻA. BŪVNIECĪBAS PIETEIKUMA IESNIEGŠANAS UN IZSKATĪŠANAS 

KĀRTĪBA 

(1) Visa veida būvniecību Dunavas pagastā veicama saskaņā ar normatīvajiem aktiem, 

Dunavas pagasta teritorijas plānojumu, kā arī atbilstoši LR likumdošanā noteiktā 

kārtībā izstrādātiem un apstiprinātiem detālplānojumiem. Pašvaldības saskaņojums 

nepieciešams jebkuras būvniecības ieceres sakarā. Mazēkas (apbūves laukums nav 

lielāks par 25 m2) personiskai lietošanai drīkst būvēt, saskaņojot būves izvietojuma 

shēmu konkrētajā zemes gabalā. Ja mazēkas (pirts vai tml.) paredzēta publiskai 

lietošanai, uz to ir attiecināmi būvprojekta saskaņošanas nosacījumi. 

(2) Iecerētās būvniecības gadījumā Jēkabpils rajona pašvaldību apvienotā Būvvaldē 

iesniedz sekojošus dokumentus: 

a) Dunavas pagasta padomes lēmumu/ atļauju būvniecībai. 

b) Zemesgabala robežu plānu. 

c) Rekonstrukcijas vai renovācijas gadījumos - inventarizācijas lietu. 

d) Izrakstu no Zemesgrāmatas par nekustamā īpašuma piederību. 

e) Nomas līgumu ar zemes īpašnieku, ja būvētājs nav zemesgabala īpašnieks. 

f) Pēc Būvvaldes pieprasījuma būvniecības ieceres skici. 

g) Būvniecības iesniegums - uzskaites karti. 

(3) 30 dienu laikā pēc būvniecības iesnieguma - uzskaites kartes reģistrēšanas 

Būvvalde sniedz atzinumu par iecerētās būvniecības atbilstību Dunavas pagasta 

spēkā esošajam teritorijas plānojumam un detālplānojumam (ja tāds ir izstrādāts), 

attiecīgajiem apbūves noteikumiem un izsniedz plānošanas un arhitektūras 

uzdevumu vai būves nojaukšanas uzdevumu vai izsniedz pamatotu rakstisku 

atteikumu, vai pieņem lēmumu par būvniecības publiskās apspriešanas rīkošanu 

(vai nerīkošanu). Ja nav izstrādāts detālais plānojums, Būvvalde atzinumā var 

noteikt papildus nosacījumus. Gadījumos, ja paredzēta kompleksa objekta 

būvniecība, Būvvalde ir tiesīga pieprasīt detālā plānojuma izstrādāšanu. 
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(4) Ja no Būvvaldes saņemts atteikums, būvniecības ierosinātājs ir tiesīgs lūgt 

Dunavas pagasta padomi pārskatīt Būvvaldes lēmumu. Ja būvniecības ierosinātāju 

neapmierina Dunavas pagasta padomes lēmums, to var iesniegt izskatīšanai tiesā. 
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II NODAĻA. BŪVPROJEKTA SASKAŅOŠANA UN AKCEPTĒŠANA 

(1) Gadījumos, ja tehnisko un īpašo noteikumu prasības nevar izpildīt, būvprojekta 

tehniskie risinājumi saskaņojami institūcijās, kas izdevušas attiecīgos noteikumus.  

(2) Atkāpes no tehniskajiem un īpašajiem noteikumiem saskaņojamas savlaicīgi 

projektēšanas gaitā. Atzīmi par saskaņojumu izdara uz būvprojekta ģenerālplāna 

rasējuma lapas vai atbilstoši izmaina tehniskos risinājumus. 

(3) Izstrādāto būvprojektu (ar atbilstošiem izpildītāju parakstiem) saskaņo pasūtītājs. 

(4) Ar attiecīgajām institūcijām, pasūtītāju un zemes īpašnieku saskaņoto būvprojektu, 

būvvalde akceptē vai sniedz rakstisku atteikumu 30 dienu laikā no būvprojekta 

iesniegšanas brīža. 

(5) Būvvaldē akceptēšanai iesniedz būvprojekta oriģinālu trijos eksemplāros (ar 

atbildīgo vadītāju un pasūtītāja oriģināliem parakstiem, saskaņojumiem un zīmogu 

nospiedumiem uz būvprojekta ģenerālplāna rasējuma lapas). Akceptētā 

būvprojekta viens eksemplārs glabājas Būvvaldē. 

(6) Būvvaldes atteikumu akceptēt būvprojekta pasūtītājs var iesniegt pārskatīt Dunavas 

pagasta padomei. Ja pasūtītāju neapmierina pašvaldības lēmums, to var pārsūdzēt 

tiesā. 

(7) Pēc būvprojekta akceptēšanas pasūtītājs var iesniegt Būvvaldē pieprasījumu 

būvatļaujas saņemšanai. 

(8) Akceptētā būvprojekta derīguma termiņš, ja būvdarbi nav uzsākti, ir divi gadi. 
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III NODAĻA. BŪVATĻAUJAS SAŅEMŠANA UN BŪVNIECĪBA 

(1) Pirms būvdarbu uzsākšanas un pēc būvprojekta akcepta saņemšanas pasūtītājs 

Jēkabpils rajona apvienotā pašvaldību Būvvaldē saņem būvatļauju. 

(2) Lai saņemtu būvatļauju Būvvaldē iesniedz sekojošus dokumentus: 

a) būvatļaujas pieprasījumu; 

b) akceptētu būvprojektu; 

c) zemes gabala īpašuma tiesības vai lietošanas tiesības un apbūves tiesības 

apliecinošus dokumentus; 

d) sertificēta atbildīgā būvdarbu vadītāja un sertificēta būvuzrauga, ja tāds ir 

pieaicināts, saistību rakstu 2 eksemplāros, līguma par autoratlīdzību kopiju un 

autoruzraudzības žurnālu, ja paredzēta būvdarbu autoruzraudzība, būvdarbu 

žurnālu, apdrošinātāja izsniegtu būvuzņēmēja vai būvētāja civiltiesiskās 

atbildības obligātās apdrošināšanas polises kopiju; 

e) papildus dokumentus, ja paredzēta sabiedriski nozīmīga būve vai būvobjekts ir 

kultūras piemineklis, vai būvdarbi veicami sarežģītos apstākļos, kas nav 

pretrunā ar normatīvajiem aktiem. 

(3) Būvatļauja, kā arī Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atļauja ir 

nepieciešama, uzsākot jebkādus būvdarbus, arī remontdarbus, kas ir kultūras, 

vēstures un arhitektūras pieminekļi. 

(4) Būvatļaujas derīguma termiņš nedrīkst būt mazāks par 1 gadu. Ja mainās pasūtītājs, 

būvētājs vai būvuzņēmējs, būvatļauja ir jāpārreģistrē Būvvaldē, un Būvvalde lemj 

par būvatļaujas derīguma termiņa izmaiņām. 

(5) Būvdarbu sagatavošana uzsākama tikai pēc tam, kad ir saņemta būvatļauja. 

(6) Pie publisko ēku un būvju būvlaukumiem novieto informāciju par būvobjektu un 

būvuzņēmēju. 

(7) Būvdarbu veikšanas laikā būvobjektā atrodas: 

a) akceptēta būvprojekta un darbu veikšanas projekta eksemplārs; 

b) būvatļaujas kopija; 

c) iebūvēto materiālu un konstrukciju ražotāju deklarācijas; 

d) būvdarbu žurnāls; 
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e) autoruzraudzības žurnāls, ja tiek veikta autoruzraudzība. 

(8) Pirms būvdarbu uzsākšanas tiek veikta galveno būvasu nospraušana, un sastādīts 

Būvasu nospraušanas akts. Būvasu nospraušanu var veikt atbilstoša licencēta 

firma. 

(9) Pasūtītājs nodrošina izbūvēto inženiertīklu uzmērīšanu. Izpilduzmērījumu digitālā 

un izdrukas veidā ar attiecīgo dienestu oriģināliem saskaņojumiem iesniedz 

Būvvaldē. Izpilduzmērījumus var veikt atbilstoša licencēta firma. 

(10) Pirms ēkas vai būves pieņemšanas ekspluatācijā pasūtītājs būvvaldē iesniedz šādus 

dokumentus: 

a) Rakstisku apliecinājumu par būves gatavību nodošanai ekspluatācijā, kurā 

uzrādītas būves kopējās izmaksas un veikto būvdarbu garantijas termiņi. 

b) Normatīvajos aktos noteikto institūciju pozitīvus atzinumus par būves gatavību 

ekspluatācijai. 

c) Būvasu nospraušanas aktus. 

d) Zemes gabalu robežu plānu. 

e) Inženiertīklu izpildshēmas. 

f) Inženierkomunikāciju ekspluatējošo organizāciju pozitīvus atzinumus. 

g) Ēkas vai būves inventarizācijas lietu. 

h) Būvdarbu žurnālu un speciālo būvdarbu žurnālus. 

i) Autoruzraudzības žurnālu, ja būvdarbu laikā veikta autoruzraudzība. 

j) Segto darbu un nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas aktus. 

k) Būvprojektā paredzēto tehnisko iekārtu, speciālo sistēmu un iekārtas pārbaudes 

protokolus un pieņemšanas aktus. 

Individuālo māju celtniecības gadījumos: 

l) Rakstisku apliecinājumu par būves gatavību nodošanai ekspluatācijā, kurā 

uzrādītas būves kopējās izmaksas un veikto būvdarbu garantijas termiņi. 

m) Normatīvajos aktos noteikto institūciju pozitīvus atzinumus par būves gatavību 

ekspluatācijai. 

n) Inženierkomunikāciju ekspluatējošo organizāciju pozitīvus atzinumus. 

o) Ēkas vai būves inventarizācijas lietu. 
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p) Pieņemšanas komisija aktu sastāda 3 eksemplāros, no kuriem divus izsniedz 

pasūtītājam, bet viens glabājas Būvvaldē. 
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IV NODAĻA. BŪVJU NOJAUKŠANA 

(1) Ja būve ir pilnīgi vai daļēji sagruvusi vai nonākusi tādā stāvoklī, ka tās lietošana ir 

bīstama vai tā bojā ainavu, to nojauc vai saved kārtībā atbilstoši Civillikuma 1084. 

panta noteikumiem. 

(2) Būvi, kas nav kultūras piemineklis kultūras pieminekļu aizsardzības zonā, nojauc 

pamatojoties uz Būvvaldes izsniegtu nojaukšanas atļauju. Tās saņemšanai 

Būvvaldē iesniedz nojaukšanas iesniegumu – uzskaites karti un nojaukšanas darbu 

veikšanas projektu.  

(3) Kultūras pieminekļu nojaukšanu, konservāciju vai atjaunošanu veic saskaņā ar 

normatīvo aktu par pieminekļu aizsardzību prasībām. 

(4) Aizsargājamā apbūves teritorijā bez Būvvaldes izsniegtas nojaukšanas atļaujas 

aizliegts nojaukt jebkuru ēku vai tās daļu. Šajā teritorijā būves nojaukšanu veic šo 

apbūves noteikumu noteiktajā kārtībā. 

(5) Teritoriju pēc ēkas nojaukšanas sakārto atbilstoši teritorijas atļautajai izmantošanai. 

Būves nojaukšanas faktu noformē ar pašvaldības komisijas sastādītu ēkas 

nojaukšanas aktu. 

(6) Ja nojaukšanas laikā paredzami gājēju un transporta kustības traucējumi, darbus 

saskaņo ar Dunavas pagasta padomi. 
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V NODAĻA. DZĪVOKĻU PĀRBŪVE, TELPU FUNKCIONĀLĀS 

IZMANTOŠANAS MAIŅA 

(1) Dzīvokļu pārbūve (telpu iekšējā plānojuma izmaiņa, siltumapgādes rekonstrukcija 

u.tml.) daudzdzīvokļu mājās atļauta tikai pēc saskaņošanas ar pašvaldību, 

pieteikumu pamatojot ar rekonstrukcijas (pārplānojuma vai siltumapgādes 

rekonstrukcijas) projektu. 

(2) Dzīvojamās ēkas jauktas sabiedriskās un darījumu iestāžu apbūves teritorijās, 

daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorijās, kā arī individuālās mazstāvu 

dzīvojamās apbūves teritorijās vai viensētas (savrupmājas), ja ēkas konstruktīvais 

risinājums to pieļauj, ir atļauta telpu funkcijas maiņa (pārbūve par publiskajām 

telpām u.tml.). 

(3) Pēc pārbūves publisko telpu platība, augstums, inženiertehniskais risinājums, vides 

kvalitāte un citiem parametriem jāatbilst normatīvo aktu par publiskām ēkām un 

būvēm prasībām. 

(4) Persona, kas vēlas mainīt dzīvojamo telpu funkciju uz publiskām telpām (arī tad, ja 

netiek mainītas ēkas nesošās konstrukcijas un starpsienas) būvvaldē iesniedz šo 

apbūves noteikumu 2. daļas 1. nodaļas (2) punktā noteiktos dokumentus. 

(5) Pēc nepieciešamo pārbūvju vai uzlabojumu veikšanas telpas pieņem ekspluatācijā 

likumdošanā noteiktā kārtībā. 
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VI NODAĻA. RĪCĪBA PATVAĻĪGAS BŪVNIECĪBAS NOVĒRŠANAI 

(1) Patvaļīga būvniecība Dunavas pagastā nav pieļaujama. Par patvaļīgu būvniecību 

vainīgās personas sauc pie administratīvās atbildības saskaņā ar LR Administratīvo 

pārkāpumu kodeksu. 

(2) Ja ēka vai būve tiek būvēta vai jau ir uzbūvēta bez būvatļaujas vai neatbilst 

akceptētam būvprojektam, izņemot Vispārīgajos būvnoteikumos paredzētos 

gadījumus, Jēkabpils rajona pašvaldību apvienotās Būvvaldes amatpersonas par 

minēto pārkāpumu sastāda administratīvo pārkāpumu protokolu un iesniedz to 

izskatīšanai Dunavas pagasta padomei. 

(3) Būvvalde izskata jautājumu par patvaļīgo būvniecību un pieņem lēmumu par 

nelikumīgās būves nojaukšanu vai, izņēmuma gadījumos, par iespēju turpināt 

būvniecību. 

(4) Lai sagatavotu materiālus par patvaļīgo būvniecību, Būvvalde ir tiesīga pieprasīt 

no nelikumīgās ēkas vai būves īpašnieka: 

a) būvinženiera slēdzienu par būves konstrukciju drošību un atbilstību 

būvnormatīviem, 

b) institūciju atzinumus par būves atbilstību būvnormatīviem. 

(5) Ja pieņemts Dunavas pagasta padomes lēmums par nelikumīgās būves vai tās daļas 

nojaukšanu, būves īpašnieks to nojauc. Ja līdz noteiktajam laikam būves īpašnieks 

nav šo lēmumu izpildījis, pašvaldība var organizēt nelikumīgās būves nojaukšanu. 

Ar nojaukšanu saistītos izdevumus sedz būves īpašnieks. 

(6) Izņēmuma gadījumā, ja būves paredzētā izmantošana atbilst Dunavas pagasta 

teritorijas plānojumā atļautajai izmantošanai un ir iespējams nodrošināt visas šajos 

apbūves noteikumos vai detālā plānojumā minētās prasības, kā arī institūciju 

izsniegto tehnisko noteikumu prasības, un saskaņā ar Dunavas pagasta padomes 

lēmumu, būvniecība turpināma, Būvvalde izsniedz plānošanas – arhitektūras 

uzdevumu (PAU) būvprojekta izstrādāšanai. 

(7) Pēc projekta akceptēšanas Būvvalde izsniedz būvatļauju un pieņem objektu 

ekspluatācijā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 
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VII NODAĻA. ATBILDĪBA PAR DUNAVAS PAGASTA APBŪVES NOTEIKUMU 

NEIEVĒROŠANU 

(1) Jebkura fiziskā vai juridiskā persona, kura neievēro vai pārkāpj Dunavas pagasta 

apbūves noteikumus ir vainīga šajā pārkāpumā un ir administratīvi sodāma saskaņā 

ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu. 

(2) Vainīgās personas pienākums ir novērst Apbūves noteikumu pārkāpumu. 

(3) Ja vainīgā persona pārkāpumu noteiktajā laikā nav novērsusi, tai uzliekams 

atkārtots naudas sods. 

(4) Par saistošo noteikumu “Dunavas pagasta teritorijas izmantošanas un apbūves 

noteikumi” pārkāpumiem administratīvos protokolus ir tiesīgas sastādīt Būvvaldes 

amatpersonas. 
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VIII NODAĻA. DETĀLPLĀNOJUMU TERITORIJAS 

(1) Teritorijas plānojumā nav noteiktas teritorijas, kam obligāti izstrādājami 

detālplānojumi, bet ir noteiktas prasības un gadījumi, kādos pašvaldība lemj par 

nepieciešamību izstrādāt detālplānojumu. 

(2)  Dunavas pagasta padomes pieņemtie detālplānojumi: 
        (nosaukums, pieņemšanas datums, robežu apraksts.) 

 
Nosaukums Pieņemšanas  

datums 
Robežu apraksts Piezīmes 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
(3) Spēkā esošo detālplānojumu sarakstu uztur un aktualizē Jēkabpils rajona 

pašvaldību apvienotā Būvvalde. 2007. gadā Dunavas pagastā nav spēkā esošu 

detālplānojumu. 
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PIELIKUMS 

Pašvaldības un vietējas nozīmes ceļu un ielu šķērsprofili 
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