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1. NOTEIKUMU LIETOŠANA UN DEFINĪCIJAS

1.1. NOTEIKUMU LIETOŠANA

1. Teritorijas  izmantošanas  un  apbūves  noteikumi  (turpmāk  –  Apbūves  noteikumi)  nosaka 
prasības Dagdas novada teritorijas attīstības plānošanai, teritorijas izmantošanai un apbūvei 
un ir daļa no Dagdas novada teritorijas plānojuma (turpmāk – Teritorijas plānojums).

2. Apbūves noteikumi attiecas uz visu Dagdas novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) 
administratīvo teritoriju  un ir  saistoši  visām fiziskajām un juridiskajām personām - zemes 
īpašniekiem, tiesiskiem valdītājiem, lietotājiem un nomniekiem, veicot jebkādu nekustamā 
īpašuma  izmantošanu,  saimniecisko  darbību,  lokālplānojuma  un  detālplānojuma  izstrādi, 
zemes  vienību  sadalīšanu,  apvienošanu  vai  robežu  pārkārtošanu,  ēku  un  būvju 
projektēšanu, pārbūvi, atjaunošanu, restaurāciju, konservāciju vai nojaukšanu.

3. Apbūves noteikumu mērķis ir  veicināt  ilgtspējīgu un līdzsvarotu Dagdas novada attīstību, 
sabalansējot  privātpersonu  un  sabiedrības  intereses  ar  novada  ekonomiskās  attīstības 
interesēm,  veicinot  iedzīvotāju  veselību,  drošību,  kārtību,  ērtības,  dabas  un  kultūras 
mantojuma attīstību un saglabāšanu, vispārēju labklājību un labvēlīgu vidi, kā arī racionālu 
dabas, cilvēku un materiālo resursu izmantošanu.

4. Vispārīgās  prasības  teritorijas  attīstības  plānošanai,  teritorijas  izmantošanai  un  apbūvei 
nosaka Ministru kabineta noteikumi (turpmāk - Vispārīgie apbūves noteikumi).

5. Mainoties Latvijas Republikas (turpmāk - LR) likumdošanas vai normatīvajiem aktiem vai to 
nosacījumiem,  uz  kuriem  dotas  atsauces  šajos  Apbūves  noteikumos,  praksē  jāpiemēro 
aktuālās likumdošanas vai normatīvajos aktos noteiktās prasības, un tie nav klasificējami kā 
Apbūves noteikumu grozījumi.

6. Ja  teritorijai  ir  spēkā  esošs  detālplānojums  vai  lokālplānojums,  kas  nosaka  teritorijas 
izmantošanas  un  apbūves  prasības,  ievērojami  detālplānojuma  vai  lokālplānojuma 
noteikumi.

7. Teritorijās,  kur  spēkā  detālplānojums vai  lokālplānojums,  kas  apstiprināts  ar  pašvaldības 
saistošiem  noteikumiem  vai  administratīvo  aktu,  atļauto  izmantošanu  nosaka  attiecīgie 
pašvaldības saistošie noteikumi. Ja detālplānojumu vai lokālplānojumu atceļ vai atzīst  par 
spēku  zaudējušu,  piemērojams  teritorijas  plānojumā  noteiktais  teritorijas  funkcionālais 
zonējums un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi.

8. Spēkā esošo detālplānojumu vai lokālplānojumu saraksts Apbūves noteikumu 1.pielikumā. 
Pašvaldība  papildina  Apbūves  noteikumus  ar  informāciju  par  jauniem  apstiprinātiem 
detālplānojumiem, lokālplānojumiem un to grozījumiem.

1.2. DEFINĪCIJAS

9. Apbūves noteikumos lietoti šādi termini:

9.1. aizmugures  pagalms  –  zemes  vienības  daļa  starp  tās  aizmugures  robežu  un  tai 
tuvāko būves ārsienu;

9.2. aizsargjosla  -  noteikta  platība,  kuras  uzdevums  ir  aizsargāt  dažāda  veida  (gan 
dabiskus,  gan mākslīgus)  objektus no nevēlamas ārējās iedarbības,  nodrošināt  to 
ekspluatāciju  un  drošību  vai  pasargāt  vidi  un  cilvēku  no  kāda  objekta  kaitīgās 
ietekmes;
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9.3. aizsprosts — hidrotehnisko būvju komplekss, kas nodrošina ūdens līmeņa pacelšanu 
ūdenstilpē vai ūdenstecē ar maksimālo līmeņu starpību divi metri un vairāk;

9.4. apbūve - teritorijā izvietotu esošu vai plānotu ēku, inženierbūvju, inženierkomunikāciju 
un labiekārtojuma elementu kopums;

9.5. apbūves blīvums - procentos izteikta apbūves laukuma attiecība pret zemes vienības 
platību;

9.6. apbūves intensitāte – procentos izteikta virszemes stāvu platības summas attiecība 
pret zemes vienības platību;

9.7. apbūves laukums - visu zemes vienības ēku un virszemes būvju apbūves laukumu 
summa.  Ēkas (būves)  apbūves laukums ir  laukuma projekcija  cokola līmenī,  kuru 
ierobežo  šīs  būves  ārējais  perimetrs,  ieskaitot  izvirzītās  daļas.  Apbūves  laukumā 
ieskaita  laukumu zem ēkām (būvēm) un to  daļām,  kuras izvietotas uz kolonnām, 
caurbrauktuvju  laukumus  zem  ēkām,  kā  arī  laukumus  zem  lieveņiem,  nojumēm, 
terasēm un ārējām kāpnēm;

9.8. apbūves līnija - līnija, kas nosaka attālumu no apbūves līdz zemes vienības robežām;

9.9. apbūves teritorija – teritorija, kas paredzēta apbūvei;

9.10. apstādījumi  –  iekoptas  un  mākslīgi  apaudzētas  dabas  teritorijas,  kur  neiegūst 
produkciju  (parki,  dārzi,  skvēri,  alejas,  koku  rindas,  ielu  un ceļu  stādījumi  u.tml.). 
Apstādījumi var ietvert arī funkcionāli saistītas ēkas, būves un ārtelpas elementus;

9.11. atklāta āra (ārpustelpu) uzglabāšana - materiālu un produkcijas uzglabāšanas veids 
brīvā  dabā  vai  būvju  platībās,  kas  nav  iekļautas  ēkās  (izņemot  transportlīdzekļu 
novietni);

9.12. autonovietne  -  teritorija,  ēka,  būve  vai  būves  daļa,  kurā  ietilpst  autostāvvietas, 
piebrauktuves un vertikālās komunikācijas automašīnu novietošanai;

9.13. autostāvvieta  –  viena  transportlīdzekļa  novietošanai  paredzēts  un  šim  nolūkam 
iekārtots laukums autonovietnē;

9.14. ārējais sānpagalms – zemes vienības daļa starp stūra zemes vienības robežu ar ielas 
sarkano līniju, pret kuru nav izvietota ēkas galvenā fasāde, vai blakus zemes vienību 
un būves tuvāko ārsienu;

9.15. bezseguma ceļš  –  dabā konstatējama vēsturiska  izveidojusies teritorija  transporta 
kustībai (māju ceļš, ganu ceļš, lauksaimniecības tehnikas ceļš, meža stiga, meža ceļš 
un  tamlīdzīgi),  kas  nav  radusies  būvniecības  procesā,  bet  nodrošina  piekļuvi 
konkrētiem objektiem;

9.16. bēniņi – neapdzīvojama telpa starp jumta norobežojošām konstrukcijām, ārsienām un 
augšējā stāva pārsegumu;

9.17. biroju  ēka  -  ēkas,  kas  tiek  izmantotas  darījumiem  un  dažādiem  administratīviem 
mērķiem, tai skaitā uzņēmumu, organizāciju un iestāžu ēkas, bankas, pasta nodaļas, 
konferenču centri, kā arī citu komerciāla rakstura iestāžu izvietošanai, bet neietver 
ražošanu vai vairumtirdzniecību;

9.18. brīvā  zaļā  teritorija  –  zemes  vienības  neapbūvētā  platība,  no  kā  atskaitīta 
autostāvvietu un piebraucamo ceļu platība. Apbūves noteikumos izteikta procentos no 
zemes vienības platības;
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9.19. būve  –  būvniecības  procesā  radies  ar  zemi  saistīts  veidojums,  kam  ir  noteikta 
funkcija;

9.20. būvlaide – projektētā līnija, kas nosaka minimālo attālumu starp ielas sarkano līniju un 
tuvāko  virszemes  būvi  (pilsētā  un  ciemos)  vai  autoceļa  aizsargjoslu  un  tuvāko 
virszemes būvi (lauku teritorijā);

9.21. daudzdzīvokļu māja - dzīvojamā māja, kurā saskaņā ar mājas inventarizācijas plānu 
ir  vairāk  nekā  viens  dzīvoklis  vai  neapdzīvojamā  telpa,  un  mājai  funkcionāli 
piederīgās palīgēkas un būves;

9.22. dārza māja - nozīmē brīvstāvošu būvi, kas izmantota vai plānota rekreācijas nolūkiem 
vienai ģimenei (vienai mājsaimniecībai);

9.23. derīgie izrakteņi — neorganiskas vai organiskas izcelsmes veidojumi (arī pazemes 
ūdeņi), kuru izmantošana ir praktiski iespējama un ekonomiski izdevīga;

9.24. derīgo  izrakteņu atradne  -  dabisks  derīgo  izrakteņu sakopojums,  kuru  daudzums, 
kvalitāte un ieguves apstākļi ir izvērtēti un kuru praktiska izmantošana ir iespējama;

9.25. dvīņu māja  -  divas bloķētas identiskas viena dzīvokļa  dzīvojamās mājas,  kas var 
atrasties gan vienā zemes vienībā, gan katra savā zemes vienībā ar kopīgo kapitālo 
sienu uz šo zemes vienību robežas;

9.26. dzīvojamā māja - ēka, no kuras platības vismaz puse tiek izmantota dzīvošanai;

9.27. dzīvnieku  novietne  –  lauksaimniecības  dzīvnieku  mītne  vai  laidars,  tai  skaitā 
nepieciešamās palīgtelpas un palīgbūves;

9.28. ēka – atsevišķi,  ilglaicīgi  lietojama apjumta būve, kurā var iekļūt  cilvēki  un kura ir 
noderīga vai paredzēta cilvēku un dzīvnieku patvērumam vai priekšmetu turēšanai. 
Ēkas tiek iedalītas dzīvojamajās un nedzīvojamās;

9.29. funkcionālais  zonējums -  teritorijas  iedalījums zonās,  kurām ir  atšķirīgas prasības 
atļautajai teritorijas izmantošanai un apbūvei;

9.30. funkcionālā zona – pilsētas, ciema vai lauku teritorijas daļa ar definētām robežām, 
kurai  teritorijas  plānojumā  noteikts  atļautais  izmantošanas  veids  un  apbūves 
parametri;

9.31. galvenā  būve  –  būve,  kas  attiecīgajā  zemes  vienībā  paredzēta  atļautajai 
izmantošanai,  atbilstoši  teritorijas  plānojumā,  lokālplānojumā  vai  detālplānojumā 
noteiktajam izmantošanas veidam;

9.32. iedibinātā būvlaide – ielas frontālā līnija, ko veido esošā apbūve, ja attiecīgā kvartāla 
robežās vismaz 50% ēku atrodas uz šīs līnijas;

9.33. iekšējais sānpagalms – zemes vienības daļa starp zemes vienības robežu ar blakus 
zemes vienību, kas perpendikulāra sarkanajai līnijai, un būves tuvāko ārsienu;

9.34. iekšpagalms – laukums, ko pilnībā vai daļēji pa perimetru norobežo ēkas vai to daļas;

9.35. iela - transportlīdzekļu satiksmei paredzēta inženierbūve pilsētas un ciemu teritorijā;

9.36. intensīvās  dzīvnieku  audzēšanas  komplekss  -  nozīmē  būvi  dzīvniekiem ar  vairāk 
nekā 85000 vietām broileriem, vai 60000 vietu vistām, vai 3000 vietu cūkām, kuru 
masa ir lielāka par 30 kg, vai 900 vietām sivēnmātēm;
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9.37. inženierbūves – ir būves, kas netiek klasificētas kā ēkas: ceļi, autoceļi un ielas, tilti, 
inženierkomunikācijas,  meliorācijas  sistēmas,  cauruļvadi,  elektronisko  sakaru  un 
elektropārvades līnijas, dambji u.tml.;

9.38. inženierkomunikācija  -  ierīce,  aprīkojums  vai  ierīču  un  aprīkojumu  kopums,  kas 
paredzēts  būves  apgādei  ar  izejvielām,  sakariem,  energoresursiem  un  citiem 
resursiem;

9.39. inženiertīkls  -  tīklu,  aprīkojumu,  iekārtu,  ierīču  un  būvju  kopums,  kas  paredzēts 
elektroenerģijas, siltumenerģijas, gāzes, elektronisko sakaru, ūdens un citu resursu 
ražošanai,  pārvadei  (transportam),  uzglabāšanai  vai  sadalei,  kā  arī  inženiertīklu 
pievadiem un iekšējiem inženiertīkliem;

9.40. inženiertehniskā teritorijas sagatavošana - inženiertehnisko pasākumu komplekss, ko 
veic, lai noteiktā teritorijā būtu tehniski iespējams veikt būvniecību;

9.41. izglītības un/vai zinātnes iestāde – ēka pirmsskolas, pamata, vidējās un augstākās 
izglītības iegūšanai vai zinātniskajai pētniecībai tajā skaitā speciālās, profesionālās 
un  pieaugušo  izglītības  iestāžu  ēkas  un  ēkas  bērnu  un  jaunatnes  brīvā  laika 
nodarbībām;

9.42. īslaicīgas lietošanas būve — būve, kuras ekspluatācijas laiks nav ilgāks par pieciem 
gadiem un kas jānojauc līdz minētā termiņa beigām;

9.43. kultūras iestāde - ēka vai būve, kas paredzēta kultūras centram, teātrim, kinoteātrim, 
koncertzālei, universālas izmantošanas zālei, muzejam, bibliotēkai, mēdiju centram 
vai līdzīgai iestādei;

9.44. lauku teritorija – novada teritorija ārpus pilsētas un ciemu robežām;

9.45. meliorācijas  sistēma  -  specializētu  būvju  un  ierīču  kopums  zemes  ūdens  režīma 
regulēšanai;

9.46. palīgēka  –  ēka,  būve  vai  tās  daļa,  kas  paredzēta  funkcionālajā  zonā  atļautās 
galvenās ēkas izmantošanas funkciju nodrošināšanai un ir ar to funkcionāli saistīta, 
piemēram,  atsevišķa  transportlīdzekļu  novietne  (garāža),  nojume,  darbnīca,  pirts, 
siltumnīca,  saimniecības  ēka,  dārza  inventāra  noliktava,  malkas  šķūnis  u.tml. 
Palīgēka  var  tikt  būvēta  pirms  galvenās  ēkas vai  arī  kā  vienīgā  zemes  vienības 
izmantošana. Ja palīgēka savienota ar būvi, kuras funkcijas tā papildina vai iebūvēta 
tajā,  tā  uzskatāma  par  šīs  būves  daļu.  Pilsētā  un  ciemos  palīgēka  nav  atļauta 
priekšpagalmā un ārējā sānpagalmā;

9.47. parks  -  sabiedriskas  vai  kultūrvēsturiskas  nozīmes  dabas  objekts,  kurā  ir  dabas 
elementu,  būvju  un  mazo  arhitektūras  formu  daudzveidība  un  īpaši  veidota 
infrastruktūra;

9.48. pārvaldes  iestāde  –  ēka  vai  tās  daļa,  kas  plānota,  izmantota  vai  nodomāta 
nekomerciāliem nolūkiem un ietver valsts,  pašvaldības un tās dienestu pārvaldes, 
militāro un sabiedrisko organizāciju, biedrību, prokuratūras, tiesu, policijas, iestādes;

9.49. perimetrāla apbūve – apbūves veids, kur kvartāla vai zemes gabala robežās ēkas ir 
cieši bloķētas gar visu ielas fronti, veidojot iekšējos pagalmus;

9.50. piesārņota vieta — augsne, zemes dzīles, ūdens, dūņas, kā arī ēkas, ražotnes vai citi 
objekti, kas satur piesārņojošas vielas;
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9.51. potenciāli  piesārņota  vieta  — augsne,  zemes  dzīles,  ūdens,  dūņas,  kā  arī  ēkas, 
ražotnes vai citi  objekti,  kuri,  pēc nepārbaudītas informācijas, satur vai var saturēt 
piesārņojošas vielas;

9.52. priekšdārzs –  īpaši  veidoti,  ar  ēkas arhitektūru  kompozicionāli  un  stilistiski  vienoti 
apstādījumi (norobežoti vai nenorobežoti ar žogu) starp ēkas fasādi un ielas sarkano 
līniju, kas raksturā kopīgi visai ielai vai atsevišķam kvartālam;

9.53. priekšpagalms –  zemes vienības daļa  starp  ēkas ielas fasādi  un zemes vienības 
robežu vai ielas sarkano līniju. Obligātās būvlaides gadījumā priekšpagalma platums 
sakrīt ar būvlaides attālumu no sarkanās līnijas;

9.54. publiskā ārtelpa – sabiedrībai pieejamas teritorijas un telpa, ko veido ielas, bulvāri, 
laukumi,  parki,  dārzi,  skvēri,  pagalmi,  krastmalas,  pasāžas,  promenādes  un  citas 
zemes  platības,  kas  nodotas  publiskai  lietošanai,  neatkarīgi  no  to  īpašuma 
piederības;

9.55. sarkanā  līnija  -  līnija,  kas  norobežo  ceļa,  ielas  vai  piebrauktuves  (arī 
inženierkomunikāciju  koridoru)  izbūvei  nepieciešamo  teritoriju,  kurā  nekustamā 
īpašuma  lietošanas  tiesības  aprobežotas  saskaņā  ar  normatīvajiem  aktiem,  no 
apbūvējamās vai citādā veidā izmantojamās teritorijas;

9.56. sānpagalms – attālums no zemes vienības sānu robežas līdz tuvākās galvenās būves 
sānu fasādes sienai;

9.57. sezonas būve -  viegli  uzstādāma un demontējama būve kas paredzēta  lietošanai 
konkrētā  sezonā,  piemēram,  terase,  nojume,  tirdzniecības  kiosks  vai  kafejnīca. 
Sezonas būves projekta dokumentācijā ietilpst arī tās demontāžas projekts;

9.58. stihiju  postījumi  – nekustamā īpašuma bojājumi,  kas radušies ugunsgrēka,  plūdu, 
vētras vai citu katastrofu rezultātā;

9.59. teritorijas  labiekārtojums  -  dabas  aizsardzības  un  rekreācijas  infrastruktūras 
ierīkošana un izbūve, ietver mežaparku, parku, dārzu, skvēru, pludmaļu, piestātņu 
iekārtošanu,  labiekārtotu  laukumu,  brīvdabas  atpūtas  infrastruktūras,  apstādījumu, 
gājēju un veloceliņu ierīkošanu u.tml.;

9.60. vēja  elektrostacija  –  vēja  agregātu  kopums,  kas  pieslēgts  sistēmas  operatora 
elektrotīklam vienā vai vairākos pieslēguma punktos;

9.61. vēsturiskā  apbūve  –  būve  vai  būvju  kopums,  kas  ir  vecāks  par  50  gadiem  ar 
savdabīgu apbūves raksturu, noteiktu apbūves apjomu, izmēru un proporciju sistēmu, 
formu, arhitektūru un pielietotajiem materiāliem;

9.62. vides  pieejamība  -  iespēja  jebkuram cilvēkam  neatkarīgi  no  vecuma  un  fiziskām 
spējām  brīvi  un  pastāvīgi  piekļūt  un  pārvietoties  vidē  atbilstoši  būves  vai  telpas 
funkcijai;

9.63. zemes  vienības  fronte  -  horizontāls  attālums  pa  ielas  sarkano  līniju  starp 
zemesgabala sānu robežām.
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2. PRASĪBAS VISAS TERITORIJAS IZMANTOŠANAI

2.1. VISĀ TERITORIJĀ ATĻAUTĀ IZMANTOŠANA

10. Visā  Pašvaldības  teritorijā,  ja  tas  nav  pretrunā  citu  normatīvo  aktu  prasībām,  papildus 
Vispārīgajos  apbūves  noteikumos  noteiktajam,  atļauts  izmantot  zemi  un  būves  atbilstoši 
attiecīgajā funkcionālajā zonā atļautajai izmantošanai, kā arī:

10.1. palīgēkas būvniecībai.

2.2. VISĀ TERITORIJĀ AIZLIEGTĀ IZMANTOŠANA

11. Nav atļauta tāda zemes, ēku un būvju izmantošana, kas rada apdraudējumu iedzīvotājiem 
vai izraisa būtisku vides piesārņojumu - nepieļaujami augstu risku un/vai neatbilstību vides 
kvalitātes normatīvo aktu prasībām, kā arī var apgrūtināt vai apdraudēt sabiedrisko drošību, 
cilvēku veselību un dzīvību.

12. Visā Pašvaldības teritorijā aizliegts:

12.1. izvietot  ēkas un būves visa veida aizsargjoslās un tauvas joslā, ja  tas ir  pretrunā 
normatīvo aktu prasībām;

12.2. izvietot  ēkas  un  būves  īpaši  aizsargājamās  dabas  teritorijās,  ja  tas  ir  pretrunā 
normatīvo aktu prasībām;

12.3. ekspluatēt ēkas un būves, kas atrodas avārijas stāvoklī;

12.4. veikt būvniecību piesārņotās teritorijās, ja nav veikta to rekultivācija un/vai sanācija, 
kā  arī  izmantot  ēkas  un  būves  pirms  nav  novērsts  esošais  vides  piesārņojums, 
izņemot pagaidu lietošanas būves teritorijas rekultivācijai un/vai sanācijai;

12.5. pilsētā un ciemos ēku vietā jebkādai atļautajai izmantošanai (arī papildizmantošanai) 
izmantot pielāgotas transporta līdzekļu daļas (korpusus) vai vagonu korpusus vai to 
daļas, kā arī kuģu korpusus vai to daļas un citas konstrukcijas, kas nav būvētas vai  
izgatavotas  atļautajai  teritorijas  izmantošanai.  Noteikums  neattiecas  uz  pagaidu 
mītnēm būvlaukumos būvdarbu veikšanas laikā, kempingiem un treileru novietnēm;

12.6. veidot karjerus būvmateriālu un melnzemes iegūšanai, izņemot Apbūves noteikumos 
noteiktajās  teritorijās,  kur  atļauta  derīgo  izrakteņu  ieguve  normatīvajos  aktos 
noteiktajā kārtībā;

12.7. vākt,  uzkrāt vai  glabāt atkritumus (tajā skaitā, metāllūžņus, būvgružus un tml.)  vai 
piesārņotu  grunti,  izņemot  šim nolūkam speciāli  paredzētas novietnes saskaņā ar 
atkritumu apsaimniekošanu regulējošajiem normatīvajiem aktiem;

12.8. iepludināt  neattīrītus  sadzīves  notekūdeņus,  sauso  tualešu  un  vircu  bedru  saturu 
ūdensobjektos un meliorācijas grāvjos;

12.9. patvaļīgi  aizsprostot  upes  un  strautus,  pārveidot  meliorācijas  būves  un  ierīces, 
izmainīt upju, strautu, ezeru krasta līniju, gultni un hidroloģisko režīmu.

2.3. JAUNU ZEMES VIENĪBU VEIDOŠANA UN ROBEŽU PĀRKĀRTOŠANA

13. Atļauts veidot jaunu zemes vienību:

13.1. ievērojot blakus esošo zemes vienību robežu struktūru un dabisko robežu elementus;
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13.2. kurā,  ņemot  vērā  esošo  apbūvi,  iespējams  ievērot  attiecīgajā  funkcionālā  zonā 
noteiktos apbūves parametrus un attālumus no būves līdz zemes vienības robežām;

13.3. kurai nodrošinātas vai detālplānojumā vai zemes ierīcības projektā noteiktas tiešas 
piekļūšanas iespējas no ceļa vai ielas, vai kura ir pieejama pa ne mazāk kā 4,5 m 
platu servitūta ceļu (piebrauktuvi), ja zemes vienība tieši nerobežojas ar ceļu, ielu vai 
laukumu;

13.4. ar  ne  mazāku  platību  kā  attiecīgajā  funkcionālā  zonā  noteiktā  minimālā  platība, 
izņemot 15. punktā noteiktos gadījumus;

13.5. kuras minimālais platums atļauj izvietot apbūvi, ievērojot sānpagalma prasības, bet 
nav mazāks par 15 m.

14. Nav pieļaujama zemes vienības sadalīšana,  ja  rezultātā  zemes vienība būs mazāka par 
attiecīgajā funkcionālajā zonā noteikto minimālo pieļaujamo, izņemot Vispārīgajos apbūves 
noteikumos noteiktos gadījumus.

15. Izstrādājot  detālplānojumu  vai  zemes  ierīcības  projektu,  ņemot  vērā  zemes  lietderīgas 
izmantošanas iespējas, esošās apbūves un zemes vienību robežu struktūru, kā arī dabisko 
robežu elementus, pieļaujama jaunveidojamas zemes vienības platības samazināšana, bet 
ne  vairāk  kā  5%  par  minimālo  pieļaujamo  atļauto  zemes  vienība  lielumu  attiecīgajā 
funkcionālajā zonā.

16. Jaunveidojamās zemes vienības minimālajā platībā netiek ieskaitīta:

16.1. zemes vienības daļa, kas atrodas ielu vai ceļu sarkano līniju robežās;

16.2. ceļu, ielu, laukumu, kā arī  citu apbūvi  nodrošinošo objektu platība, kas saistīta ar 
koplietošanu;

16.3. zemes vienības daļa, kas atrodas tauvas joslā.
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3. VISPĀRĪGAS PRASĪBAS TERITORIJAS IZMANTOŠANAI UN APBŪVEI

3.1. PRASĪBAS TRANSPORTA INFRASTRUKTŪRAI

3.1.1. Ceļi un ielas

17. Ceļi  projektējami,  būvējami,  pārbūvējami  un  ekspluatējami  normatīvajos  aktos  noteiktajā 
kārtībā.

18. Ielas, atbilstoši to atrašanās vietai, nozīmei ielu tīklā, funkcijām un prasībām, kas jānodrošina 
ielu  projektēšanā,  būvniecībā,  pārbūvē  un  ekspluatācijā,  klasificētas  maģistrālajās  un 
vietējās nozīmes ielās.  Ielu  klasifikācija  un sarkanās līnijas ietvertas Apbūves noteikumu 
2.pielikumā.

19. Jaunveidojamo  ielu  un  ceļu  parametrus  un  prasības  transporta  infrastruktūras  objektu 
projektēšanai nosaka normatīvie akti.

20. Prasības ielu projektēšanai atbilstoši:

20.1. maģistrālajām ielām:

20.1.1. minimālais platums sarkanajās līnijās – no 15 m līdz 22 m;

20.1.2. minimālais brauktuves platums – 6 m;

20.2. vietējas nozīmes ielām, izņemot piebrauktuves:

20.2.1. minimālais platums sarkanajās līnijās – no 10 m līdz 15 m;

20.2.2. brauktuves minimālais platums - 5,5 m.

3.1.2. Piekļūšanas noteikumi

21. Būvniecība zemes vienībā atļauta, ja pie zemes vienības, kur nodomāts izvietot ēku vai būvi 
vai kur ēka vai būve atrodas, ir nodrošināta piebraukšana, t.i. – zemes vienība robežojas ar 
ceļu, laukumu, ielu vai piekļūšanu nodrošina servitūts.

22. Piebrauktuves  kā  strupceļu  var  veidot  ne  garākas  kā  50  metriem.  Plānojot  jaunas  vai 
rekonstruējot esošās koplietošanas piebrauktuves, tās noslēdz ar apgriešanās laukumu, ja 
iela, ceļš vai piebrauktuve veido strupceļu.

23. Nobrauktuvju  izvietojums  no  pašvaldības  ceļiem  apdzīvotās  vietās  (pilsētā,  ciemos) 
jāsaskaņo ar Pašvaldību.

24. Piebrauktuvju un caurbrauktuvju pieslēgumus pie maģistrālo ielu brauktuvēm pieļaujams ne 
tuvāk  par  50  metri  no  krustojuma.  Dzīvojamo  ēku  grupām,  iestādēm,  tirdzniecības  un 
pakalpojumu objektiem piebrauktuves jāparedz ar divām kustības joslām un ietvi, bet savrup 
izvietotām ēkām - ar vienu kustības joslu un ietvi.

25. Ēkas  un  būves  uz  zemes  vienības  izvieto  tā,  lai  pie  tām  būtu  nodrošināta  brīva 
ugunsdzēsības un glābšanas tehnikas piekļūšana.

26. Apbūves teritoriju  (veidojot  jaunu,  vai  rekonstruējot  un paplašinot  esošo)  saisti  ar  valsts 
autoceļu  tīklu  veikt,  ievērojot  „pakāpeniskuma”  principu,  tas  ir,  to  tiešos  pieslēgumus 
paredzēt  galvenokārt  pie  pašvaldības  ceļiem  vai  valsts  vietējiem  autoceļiem.  Jaunu 
pieslēgumu  plānošana  valsts  reģionāliem  autoceļiem  ir  pieļaujama  tikai  izņēmuma 
gadījumos, ja tas ir saistīts ar esošā transporta tīkla pārplānošanu plašākā apkārtnē.
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3.1.3. Redzamības nodrošinājums

27. Nevienā apbūves teritorijā nav atļauts būvēt, pārbūvēt vai ierīkot nekādu būvi tādā veidā, ka 
tā  traucētu  skatu  starp  0,5  metru  un  3,0  metru  līmeņiem  virs  krustojošos  ielu  vai  ceļu 
viduslīniju līmeņa trīsstūra teritorijā, ko ierobežo stūra zemes vienības sarkanās līnijas, kuras 
noteiktas ievērojot redzamības trīsstūriem izvirzāmās prasības. 

28. Redzamības trīsstūra robežās nedrīkst atrasties ēkas, būves, mobili objekti (kioski, furgoni, 
reklāmas stendi un citi vidi veidojoši elementi), koki, krūmi augstāki par 0,5 metriem.

29. Ja esošā (plānotā)  kapitālā apbūve neļauj  izveidot  nepieciešamos redzamības trīsstūrus, 
gājēju un transporta  kustības drošība jānodrošina ar kustības regulēšanas vai  speciālām 
tehniskām ierīcēm.

3.1.4. Prasības autonovietnēm

30. Būvju minimālo nodrošinājumu ar motorizēto transporta līdzekļu un velosipēdu stāvvietām 
plāno atbilstoši Latvijas valsts standartu un normatīvo aktu prasībām. 

31. Minimālais nepieciešamo autostāvvietu skaits noteikts Apbūves noteikumu 3.pielikumā. Ja 
Latvijas  valsts  standartu  vai  normatīvo  aktu  prasības  nosaka  lielāku  nepieciešamo 
autostāvvietu skaitu, ievērojamas stingrākās prasības.

32. Pašvaldība var atļaut samazināt autostāvvietu un velosipēdu novietņu skaitu ne vairāk par 
30% no Apbūves noteikumu 3.pielikumā vai valsts standartā noteiktā minimālā autostāvvietu 
skaita, ņemot vērā autostāvvietu skaitu ietekmējošos faktorus (tai skaitā, nodrošinājumu ar 
sabiedrisko  transportu)  un  specifiku  un  būvniecības  ierosinātāja  papildus  veiktos 
prognozējamo transporta plūsmu aprēķinus.

33. Esošām ēkām vai būvēm autostāvvietu normatīvu pārskata gadījumos, ja:

33.1. tiek mainīta ēkasvai būves vai zemes vienības izmantošana;

33.2. tiek palielināta ēkas vai būves platība;

33.3. pieaug nodarbināto vai apkalpojamo personu skaits;

33.4. pārbūvējot dzīvojamo māju, palielinās dzīvokļu skaits.

34. Autostāvvietu  izvieto  tajā  pašā  ēkā  vai  būvē  vai  uz  tās  pašas  zemes  vienības,  kuras 
izmantošanai  tā  nepieciešama.  Izstrādājot  detālplānojumu,  transportlīdzekļu  novietni  var 
paredzēt citā zemes vienībā attiecīgā detālplānojuma teritorijā.

35. Pie publiskām ēkām jāierīko velosipēdu novietnes.

36. Nepieciešamo motociklu un tūristu autobusu novietņu skaitu pie publiskām ēkām nosaka 
Pašvaldības būvvalde būvatļaujā katras konkrētās situācijas un transporta plūsmas aprēķinu 
rezultātā.

37. Ja pie jaunbūvējamas izglītības vai zinātnes iestādes nepieciešamo īslaicīgās apstāšanās 
autostāvvietu skaitu nav iespējams nodrošināt zemes vienības robežās, tās atļauts paredzēt 
piegulošo ielu brauktuvju malās.

38. Veicot kultūras iestāžu apmeklētājiem nepieciešamo autostāvvietu nodrošinājuma aprēķinu, 
papildus var ņemt vērā publiski pieejamo autostāvvietu esamību 500 m rādiusā no attiecīgā 
objekta.
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39. Veicot  komercdarbības  būves  vai  atsevišķu  publisku  pasākumu  nodrošināšanai 
nepieciešamo  autostāvvietu  nodrošinājuma  aprēķinu,  papildus  var  ņemt  vērā  publiski 
pieejamu autostāvvietu esamību 1000 m rādiusā no objekta.

40. Vairākām viena kvartāla būvēm vai objektiem var veidot vienu kopīgu autostāvvietu, paredzot 
katrai būvei vai objektam nepieciešamo transportlīdzekļu novietņu skaitu.

41. Ja zemes vienība ietver vairāk nekā vienu funkcionālo zonu vai ēka vienlaicīgi tiek izmantota 
dažādiem  mērķiem  un  katram  no  tiem  noteikts  atšķirīgs  nepieciešamo  transportlīdzekļu 
novietņu  skaits,  tad  kopējo  nepieciešamo  transportlīdzekļu  novietņu  skaitu  nosaka  katrai 
izmantošanai vai katram būvē esošajam objektam atsevišķi un summē.

3.2. PRASĪBAS INŽENIERTEHNISKĀS APGĀDES TĪKLIEM UN OBJEKTIEM

3.2.1. Ūdensapgāde

42. Pilsētas  un  ciemu  teritorijās  esošajām  un  jaunveidojamajām  apbūves  teritorijām,  kurās 
apbūve  ir  primārā  zemes  izmantošana,  jāparedz  pieslēgšanās  esošajiem  centralizētās 
ūdensapgādes tīkliem, ja tas ir tehniski iespējams - maģistrālie ūdensapgādes tīkli ir izbūvēti 
pa apbūves teritorijai pieguļošo ielu.

43. Pilsētas un ciemu teritorijās esošajām un jaunveidojamajām apbūves teritorijām, kur nav 
izbūvēta  centralizētā  ūdensapgādes  sistēma,  kā  pagaidu  risinājums,  un  lauku  teritorijā, 
atļauta lokālu ūdens ieguves vietu - grodu vai urbto aku ierīkošana atsevišķu objektu apgādei 
ar dzeramo ūdeni. Aku būvniecība veicama atbilstoši vides aizsardzības un vides veselības 
normatīviem un saskaņojot atbildīgajās valsts un Pašvaldības institūcijās.

44. Ārējā ugunsdzēsības ūdensapgāde jāparedz saskaņā ar spēkā esošiem normatīviem aktiem.

45. Urbumus, kuru turpmākā izmantošana nav iespējama, nepieciešams tamponēt normatīvajos 
aktos noteiktajā kārtībā.

3.2.2. Notekūdeņu savākšana

46. Pilsētas un ciemu teritorijās jaunveidojamajām apbūves teritorijām, kurās apbūve ir primārā 
zemes  izmantošana,  un  kurās  ir  vai  tiek  plānota  centralizētā  ūdensapgāde,  nodrošina 
notekūdeņu centralizētu savākšanu un attīrīšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

47. Ja teritorijā, nav izbūvēta centralizēta notekūdeņu savākšanas sistēma, var veidot lokālas 
notekūdeņu  savākšanas  sistēmas  ar  lokālām  attīrīšanas  iekārtām,  ievērojot  vides  jomu 
regulējošo normatīvo aktu prasības.

48. Veidojot  jaunas savrupmāju  apbūves teritorijas vai  paplašinot  esošās līdz  apjomam,  kas 
pārsniedz  30  dzīvojamās  mājas,  paredz  centralizētas  notekūdeņu  savākšanas  sistēmas 
ierīkošanu.

49. Līdz brīdim, kamēr nav izbūvēta centralizētās notekūdeņu savākšanas sistēma, savrupmāju 
dzīvojamās apbūves teritorijās var izbūvēt hermētiski izolētu krājrezervuāru katrā apbūves 
gabalā, paredzot iespēju perspektīvā pieslēgties centralizētajiem tīkliem.

50. Dzīvojamās apbūves teritorijās, kas netiek pieslēgtas centralizētai notekūdeņu savākšanas 
sistēmai, jāierīko hermētiskas izsūknējamās tvertnes vai individuālas bioloģiskās attīrīšanas 
ietaises, ievērojot vides jomu regulējošo normatīvo aktu prasības.
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51. Individuālo bioloģisko attīrīšanas ietaišu vai notekūdeņu filtrācijas lauku izbūve, ja ģeoloģiskā 
situācija to atļauj, projektēšana un būvniecība jāveic atbilstoši vides aizsardzības un vides 
veselības normatīviem un saskaņojot atbildīgajās valsts un pašvaldības institūcijās.

52. Notekūdeņi,  kas  izsūknēti  no  hermētiskiem  krājrezervuāriem  un  pārvietojamām  tualetēm 
jānogādā attīrīšanai notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs.

3.2.3. Elektroapgāde

53. Plānojot  jaunas  apbūves  teritorijas,  paredz  atbilstošu  nodrošinājumu  ar  elektroenerģiju, 
lokālplānojumos  vai  detālplānojumos  paredzot  teritoriju  transformatoru  un  apakšstaciju 
izvietošanai.

54. Pilsētas un ciemu teritorijās, izbūvējot jaunas ielas un rekonstruējot esošās, elektroapgādes 
tīklus pēc iespējas izvieto vienotā kabeļu kanalizācijā.

55. Plānoto  elektroapgādes  komunikāciju  izvietojumam  pilsētā,  ciemos  un  lauku  teritorijās 
jāatbilst normatīvo aktu prasībām.

3.2.4. Alternatīvā energoapgāde

56. Jebkura veida kurināmā un jaudas koģenerācijas stacijas primāri izvietojamas Rūpniecības 
apbūves teritorijās (R) vai Tehniskās apbūves teritorijās (TA).

57. Dzīvojamās, publiskās un jauktas centru apbūves teritorijās atļauts izvietot tikai dabas gāzes 
koģenerācijas stacijas.

58. Ierīkojot siltumsūkņu zemes kolektorus, ievēro minimālo attālumu 4 m no to ārējās kontūras 
līdz  blakus  zemes  vienības  robežai.  Šo  attālumu  var  samazināt,  ja  panākta  rakstiska 
vienošanās ar blakus esošās zemes vienības īpašnieku.

59. Saules bateriju bloku (paneļu) izvietošana būves fasādē jāsaskaņo ar Pašvaldības būvvaldi.

60. Vēja elektrostacijas ar maksimālo jaudu līdz 20 kW, ja masta augstums (līdz rotora asij) 
nepārsniedz  12  m,  atļauts  izvietot  visās  funkcionālajās  zonās,  ievērojot  normatīvo  aktu 
prasības.

61. Vēja elektrostacijas ar maksimālo jaudu virs 20 kW un kuru maksimālais augstums ir lielāks 
par 12 m, atļauts izvietot ievērojot šādus nosacījumus:

61.1. vēja elektrostacijas izvieto ne tuvāk kā 3 rotora diametru attālumā vienu no otras;

61.2. lauku teritorijā no esošām dzīvojamām mājām vēja elektrostacijas izvieto ne tuvāk par 
150 m. Attālumu nosaka no vēja elektrostacijas torņa.

61.3. lauku  teritorijā  no  esošām  dzīvojamām  mājām  vēja  parku  izvieto  ne  tuvāk  par 
attālumu, kas ir 5 reizes lielāks nekā vēja elektrostacijas maksimālais augstums;

61.4. no  pilsētas  un  ciemu  teritorijām  esošām  un  plānotām  dzīvojamās  un  publiskās 
apbūves vēja elektrostacijas izvieto ne tuvāk par 1 km, vēja parkus – ne tuvāk par 2 
km. Vēja parka robežu nosaka no malējās vēja elektrostacijas torņa projekcijas.

62. Pašvaldība var piemērot  vēja elektrostacijas vai  vēja parku būvniecības ieceres publisko 
apspriešanu.
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3.3. PRASĪBAS APBŪVEI

3.3.1. Apbūves parametri

63. Funkcionālajās zonās, kurās atļauta būvniecība, noteikti šādi apbūves parametri (apbūves 
parametru  -  apbūves  blīvums,  apbūves  intensitāte,  brīvās  zaļās  teritorijas  rādītājs, 
aprēķināms pēc formulām, kas noteiktas Vispārīgos apbūves noteikumos):

63.1. maksimālais apbūves blīvums;

63.2. maksimālā apbūves intensitāte;

63.3. minimālā brīvā zaļā teritorija;

63.4. maksimālais apbūves augstums (m);

63.5. maksimālais ēkas stāvu skaits.

64. Katrai no funkcionālajām zonām apbūves parametri noteikti 4.nodaļā.

65. Apbūves  parametri  nav  attiecināmi  uz  tām  zemes  vienībām,  kas  paredzētas  tikai 
inženiertehniskās  apgādes  tīklu  un  to  objektu  izbūvei,  transporta  infrastruktūras  objektu 
izbūvei vai transporta līdzekļu novietošanai.

66. Pilsētas un ciemu vēsturiskās apbūves teritorijās nosaka tos apbūves parametrus, kurus ir 
iespējams ievērot, saglabājot esošās apbūves raksturu.

67. Ja  zemes  vienības  daļa  atrodas  ielas  sarkanajās  līnijās  vai  ceļa  nodalījuma  joslā,  tad 
aprēķinot  apbūves  intensitāti,  brīvās  zaļās  teritorijas  un  apbūves  blīvuma  rādītājus,  to 
neskaita zemes vienības platībā.

68. Apbūves  parametrus  aprēķina  vienas  zemes  vienības  ietvaros,  izņemot  gadījumus,  kad 
teritorijas  kompleksai  apbūvei  tiek  izstrādāts  detālplānojums.  Tādos  gadījumos  teritorijas 
zemes vienību apbūves parametru aprēķinam (aprēķina teritoriju) nosaka detālplānojumā.

69. Zemes vienība, kura iekļaujas dažādās funkcionālajās zonās, apbūves parametrus aprēķina 
katrai funkcionālai zonai atsevišķi.

3.3.2. Ēku un būvju augstums

70. Nosakot ēku un būvju maksimālo augstumu, ievēro Apbūves noteikumu 4.nodaļā noteikto 
attiecīgā funkcionālajā zonā atļauto maksimālo ēku un būvju augstumu.

71. Ēkas vai būves augstumu mēra no zemes planējuma atzīmes ielas fasādes vai ieejas pusē 
līdz  būves  jumta  korei  vai  parapeta  augšējai  malai  atbilstoši  šo  Apbūves  noteikumu 
4.pielikumam.  Ja  ēkas  vai  būves  zemes  planējums  nav  horizontāls,  ēkas  vai  būves 
augstumu mēra no vidējā augstuma punkta.

72. Ja ēkas daļām ir dažāds stāvu skaits vai ēka izvietota mainīga reljefa zemes vienībā, ēkas 
augstumu un stāvu skaitu nosaka atbilstoši lielākajam augstumam un stāvu skaitam.

73. Augstuma  ierobežojumi  nav  attiecināmi  uz  arhitektoniskām  vai  tehniskām  izbūvēm 
(virsgaismām,  skursteņiem,  torņiem,  karoga  mastiem,  elektronisko  sakaru  objektiem, 
vējrādītājiem, zibens novadītājiem, baznīcas torņiem vai kupoliem u.tml.).

74. Apbūves augstums nevienā ēkas punktā nedrīkst pārsniegt pusi (0,5) no attāluma starp šī 
punkta  projekciju  uz zemes un ielas ass līniju  un pusotra  (1,5)  attāluma starp šī  punkta 
projekciju uz zemes un robežu ar blakus zemes vienību.
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3.3.3. Stāvu skaits

75. Stāvu  skaits  ir  ēkas  visu  virszemes  stāvu  skaits,  ietverot  cokola,  mansarda,  jumta  un 
tehnisko stāvu.

76. Nosakot  ēkas  vai  būves  maksimālo  stāvu  skaitu,  ievēro  Apbūves  noteikumu  4.nodaļā 
noteikto attiecīgajā funkcionālajā zonā atļauto maksimālo stāvu skaitu.

77. Nosakot stāvu skaitu, pieņemts, ka stāva augstums dzīvojamām ēkām ir ekvivalents 3,5 m.

3.3.4. Pazemes būves un pagrabstāvs

78. Pazemes būvi un būves pazemes stāvus var būvēt vietās, kur to pieļauj hidroģeoloģiskie un 
inženierģeoloģiskie apstākļi.

79. Papildus  prasības  pazemes  būvei  un  būvei  ar  pazemes  stāviem  nosaka  Pašvaldības 
būvvalde būvatļaujā.

3.3.5. Pagalmi

80. Pilsētā  un  ciemos  apbūvētai  zemes  vienībai  atkarībā  no  apbūves  veida  ir  pagalms  vai 
pagalmi (priekšpagalms,  iekšējais sānpagalms,  ārējais sānpagalms,  aizmugures pagalms, 
iekšpagalms).

81. Vienas zemes vienības pagalmu vai tā daļu nevar uzskatīt par citas zemes vienības pagalmu 
vai tā daļu.

82. Gadījumos,  kad  zemes  vienības  robežas  nav  savstarpēji  perpendikulāras  vai  ēka  nav 
novietota  ar  fasādi  paralēli  sarkanajai  līnijai,  vai  citos  īpašas  konfigurācijas  gadījumos 
pagalmus nosaka pēc iespējas atbilstoši  terminos ietvertajiem skaidrojumiem un pagalmu 
noteikšanas principiem, kas shematiski attēloti šo Apbūves noteikumu 5.pielikumā.

83. Priekšpagalma un ārējā sānpagalma minimālais platums vienāds ar Apbūves noteikumos 
noteikto būvlaides platumu.

84. Priekšpagalmā un ārējā sānpagalmā atļauti tikai apstādījumi vai priekšdārzs.

85. Aizmugures pagalmā vai sānpagalmā nav atļauts izvietot būves, izņemot:

85.1. atkritumu konteineru novietnes, bērnu rotaļu laukumus un autostāvvietas;

85.2. palīgēkas;

85.3. funkcionālus un dekoratīvus būvelementus;

85.4. atklātas ugunsdzēsības vai āra kāpnes, kam kāpņu pakāpieni un laukumi aprīkoti ar 
margām un kuru projekcija uz zemes pagalmā izvirzīta mazāk par 1,5 m no sienas.

86. Iekškvartāla  brīvstāvošā  apbūvē  pagalmu  platību  nosaka  saskaņā  ar  insolācijas  un 
ugunsdrošības normām. Pagalmos nodrošina iespēju iebraukt no ielas.

87. Daudzdzīvokļu  dzīvojamo  māju  pagalmus  drīkst  izmantot  tikai  publiskiem  mērķiem  un 
iedzīvotāju  vajadzībām,  paredzot  nepieciešamos  labiekārtojuma  elementus  (bērnu  rotaļu 
laukumu, laukumu atkritumu konteineru izvietošanai, autostāvvietas u.c. elementus).

88. Plānojot, apbūvējot vai labiekārtojot daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmus, jānodrošina 
brīva  ugunsdzēsības  un  glābšanas  dienesta  transporta  piekļuve,  kā  arī  netraucēta 
inženierapgādes tīklu un objektu apkalpe.
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3.3.6. Būvlaides. Apbūves līnija.

89. Pilsētā  un  ciemos  būvlaidi  nosaka  kā  attālumu  no  ielas  sarkanās  līnijas  līdz  apbūvei. 
Esošajās apbūves teritorijās ievēro iedibināto būvlaidi, ja vien tā neatrodas sarkanajās līnijās.

90. Pilsētā un ciemos jaunās apbūves teritorijās, kur nav izveidots ielu tīkls vai nav iedibināta 
būvlaide, starp ielas sarkano līniju un būvlaidi ievēro šādus minimālos attālumus:

90.1. maģistrālajām ielām un valsts autoceļiem – ne mazāk kā 6 m;

90.2. vietējās nozīmes ielām, piebrauktuvēm, gājēju ielām un ceļiem – ne mazāk kā 3 m.

91. Minimālais apbūves attālums no servitūta ceļa ass uz katru pusi - 10 m.

92. Lauku  teritorijā  jaunas  apbūves  izvietošanai,  izņemot  Aizsargjoslu  likumā  un  citos 
normatīvajos aktos noteiktos izņēmumus, būvlaide sakrīt ar autoceļa aizsargjoslu, bet nevar 
būt mazāka par to, izņemot gadījumus, kad tas nepieciešams transporta infrastruktūras un 
apkalpes objektu būvniecībai, kā arī inženiertehniskās apgādes tīklu un objektu izvietošanai:

92.1. valsts reģionālajiem autoceļiem – 60 m no ceļa ass uz katru pusi;

92.2. valsts vietējas nozīmes autoceļiem – 30 m no ceļa ass uz katru pusi;

92.3. pašvaldības ceļiem – 30 m no ceļa ass uz katru pusi.

93. Minimālā apbūves līnija no meliorācijas grāvjiem:

93.1. no valsts nozīmes un koplietošanas meliorācijas grāvjiem – 10 m no grāvja krants;

93.2. no viena īpašuma meliorācijas grāvjiem – 5 m no grāvja krants.

94. Būvlaidi un apbūves līniju precizē detālplānojuma darba uzdevumā vai būvatļaujā.

3.3.7. Būvju izvietojums zemes vienībā

95. Nav atļauta būvju vai to daļu projicēšanās ārpus zemes vienības robežas, izņemot, ja:

95.1. būve ir žogs starp zemes vienībām;

95.2. ir nodibināts atbilstošs servitūts (pārkaru būves tiesība);

95.3. zemes vienības robeža sakrīt  ar sarkano līniju un ēkas ielas fasādē ir  izvirzījums 
(arhitektonisks elements), kura projekcija uz zemes izvirzās ārpus zemes vienības 
robežas teritorijā starp sarkanajām līnijām bet ne vairāk kā 1 m. Šāda arhitektoniska 
elementa minimālais augstums virs zemes ir 4 m.

96. Ielai  vai  ceļam tuvāk  novieto  galveno  ēku.  Palīgēkas un  saimniecības  ēkas novieto  aiz 
galvenās ēkas zemes vienības dziļumā. Ja zemes vienība atrodas starp divām ielām vai 
ceļiem, galveno ēku izvieto pret augstākas kategorijas ielu vai ceļu.

97. Ja ēka vai būve izvietota tieši uz blakus zemes vienības robežas, tad ēkas vai būves sienai, 
kas  atrodas  uz  robežas,  var  tikt  veidota  kā  ugunsdroša  siena  ar  iespēju  blakus zemes 
vienības īpašniekam piebūvēt pie tās ēku vai būvi. Tādā gadījumā jumts jāveido ar kritumu 
uz savas zemes vienības pusi.

98. Funkcionālajā  zonā  Rūpniecības  apbūves  teritorija  (R)  būves,  kas  var  radīt  vides 
piesārņojumu vai avāriju risku, attālums no zemes vienības robežām ar dzīvojamo apbūvi un 
publisko apbūvi nedrīkst būt mazāks nekā 50 m, izņemot inženiertehniskās apgādes tīklu un 
objektu izvietošanu un teritorijas labiekārtojumu.
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3.3.8. Attālums starp ēkām

99. Pieļaujamos minimālos attālumus starp ēkām un būvēm nosaka:

99.1. ņemot vērā normatīvo aktu prasības par insolāciju;

99.2. ņemot vērā normatīvo aktu prasības par ugunsdrošību, lai nodrošinātu netraucētas 
piekļūšanas iespējas ugunsdzēsības tehnikai;

99.3. ievērojot  attālumus  līdz  autoceļiem  u.c.  objektiem,  kuriem  normatīvajos  aktos  ir 
noteiktas attiecīgas prasības ēku vai būvju izvietošanai.

100. Attālumus starp ēkām, kā arī no ēkām, būvēm, inženiertīkliem un labiekārtojuma elementiem 
līdz kokiem un krūmiem nosaka atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

101. Perimetrālas apbūves gadījumā visām ēkām ik pa 25 metriem jāparedz pretuguns mūris.

3.3.9. Īslaicīgas lietošanas būves

102. Īslaicīgas lietošanas būvi izvieto un ekspluatē atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

103. Starp  ielu  sarkanajām  līnijām  pieļaujama  tikai  tādas  īslaicīgas  lietošanas  būves  bez 
pamatiem  uzstādīšana,  kas  tiek  izmantota  mazumtirdzniecībai  un/vai  pakalpojumu 
sniegšanai.  Cita  veida īslaicīgas lietošanas būves izvietošana pieļaujama tikai  ārpus ielu 
sarkanajām līnijām vietās, kur šī būve harmoniski iekļaujas apbūves raksturā.

104. Īslaicīgas lietošanas būves novietojumu zemes vienībā nosaka būvprojektā, paredzot objekta 
izmantošanas prasībām atbilstošu teritorijas labiekārtojumu.

105. Novietojot īslaicīgas lietošanas būves koku vai citu apstādījumu tiešā tuvumā, būvprojektā 
paredz stādījumu zonu atjaunošanu.

3.3.10. Būves dzīvniekiem

106. Dzīvnieku  turēšanai  izmanto  tikai  šim nolūkam būvētas  vai  pielāgotas  būves,  kas atbilst 
veterinārajām, higiēniskajām un dzīvnieku labturības prasībām.

107. Lauksaimniecības  dzīvnieku  turēšanai  paredzētas  būves  izvietojamas,  ievērojot  šādus 
nosacījumus:

107.1. pilsētā un ciemos jaunas lauksaimniecības dzīvniekiem paredzētas būves nedrīkst 
ierīkot  Jauktas  centra  apbūves  teritorijā  (JC),  Publiskās  apbūves  teritorijā  (P)  un 
dzīvojamās apbūves teritorijās (DzS, DzM);

107.2. tiek  nodrošinātas  veterinārās  un  higiēniskās  prasības,  kā  arī  veikti  pasākumi 
aizsardzībai  pret  troksni,  smakām un  tiek  nodrošināts  apdzīvotai  vietai  piemērots 
skats.

108. Zemes vienības robežās, uz kuras atrodas lauksaimniecības dzīvnieku turēšanai paredzēta 
būve, jānodrošina pasākumi, lai netiktu ietekmēta apkārtējo teritoriju vides kvalitāte. Zemes 
vienības robežās jānodrošina pasākumi aizsardzībai pret troksni, smakām un neestētiskiem 
skatiem.

109. No  esošās  un  plānotās  dzīvojamās  un  publiskās  apbūves  līdz  dzīvnieku  turēšanai 
paredzētajām ēkām un būvēm ievēro šādus minimālos attālumus:

109.1. 50 metri, ja būve paredzēta līdz 20 dzīvnieku vienībām;

109.2. 100 metri, ja būve paredzēta 21 līdz 50 dzīvnieku vienībām;
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109.3. 300 metri ja būve paredzēta 51 līdz 500 dzīvnieku vienībām;

109.4. 500 metri ja būve paredzēta 501 līdz 1500 dzīvnieku vienībām.

110. Kūtsmēslu  savākšanā,  novadīšanā  un  uzglabāšanā  papildus  jāievēro  normatīvo  aktu 
prasības.

111. No jauna būvējamo dzīvnieku intensīvās audzēšanas kompleksu minimālais attālums līdz 
Dagdas pilsētas vai ciemu teritoriju robežai – 3 km, līdz tuvākai viensētai lauku teritorijā – 1 
km. Attālumu drīkst samazināt, rakstiski saskaņojot ar Pašvaldību un tieši ietekmēto (blakus 
esošo) nekustamā īpašuma īpašnieku/iem.

112. Ekspluatējot esošās dzīvnieku novietnes un projektējot jaunas dzīvnieku novietnes, jāievēro 
vides prasības atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

3.3.11. Atklāta āra (ārpustelpu) uzglabāšana

113. Atklāta āra (ārpustelpu) uzglabāšana nav atļauta:

113.1. priekšpagalmā un ārējā sānpagalmā;

113.2. tuvāk par 3 m no zemes vienības robežas;

113.3. autostāvvietā.

3.3.12. Žogi, prettrokšņa sienas

114. Žogus drīkst ierīkot:

114.1. ielas vai ceļa pusē - pa ielas sarkano līniju vai ceļa zemes nodalījuma joslas robežu;

114.2. stūra zemes vienībās - pa redzamības brīvlauku, atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

114.3. gar dabīgiem ūdensobjektiem - pa tauvas joslas robežu;

114.4. funkcionālai zemes vienības sadalīšanai tās iekšpusē – pēc nepieciešamības.

114.5. pārējos gadījumos - pa zemes vienības robežām.

115. Žogiem ir jābūt ne augstākiem par 1,50 m un 50% caurredzamiem, izņemot teritorijas, kuru 
žogu  augstumi  noteikti  saskaņā  ar  teritorijas  specifisko  izmantošanu,  kā  arī  atsevišķos 
gadījumos atļauta augstāku par 1,50 m žogu izveide, saskaņojot to ar Pašvaldības būvvaldi.

116. Žogiem Rūpniecības apbūves teritorijā  (R)  un Tehniskās apbūves teritorijā  (TA)  jābūt  ne 
augstākiem par  2,5  m.  Pieļaujams  izvietot  necaurredzamus  žogus,  ja  tas  nepieciešams 
slēgtas ražošanas zonas nodrošināšanai.

117. Nav  atļauta  dzeloņstiepļu  vai  tām  pielīdzinātu  surogātmateriālu  (metāllūžņi,  plastmasas 
atgriezumi u.tml.) izmantošana žogos. Nav atļauts žogu stabu atbalstus izvietot ielu, ceļu un 
laukumu teritorijā.

118. Zemes vienības drīkst nožogot ar dzīvžogu ne augstāku par 2,5 m, izvietojot to gar zemes 
vienības  robežu.  Augstāku  dzīvžogu  izveidošana  atļauta  tikai  rakstiski  saskaņojot  ar 
robežojošā nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju.

119. Prettrokšņa sienas nepieciešamību pamato būvprojektā. Īpašos gadījumos par prettrokšņa 
sienu  drīkst  izmantot  žogu.  Prettrokšņa  sienas,  nepieciešamības  gadījumā,  ierīko  gar 
Rūpniecības  apbūves  teritorijām  (R),  Tehniskās  apbūves  teritorijām  (TA)  un  Transporta 
infrastruktūras teritorijām (TR) (blīvi apdzīvotās vietās).
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120. Aizliegts nožogot:

120.1. zemes vienības funkcionālajā zonā Dabas un apstādījumu teritorija  (DA),  izņemot 
gadījumus, kas noteikti Apbūves noteikumos un, ja izstrādāts labiekārtojuma projekts 
un nodrošināta publisko teritoriju pieejamība sabiedrībai;

120.2. zemes  vienības  funkcionālajā  zonā  Mežu  teritorija  (M),  izņemot  gadījumus,  kas 
noteikti Apbūves noteikumos.

3.3.13. Funkcionāli un dekoratīvi ārtelpas elementi

121. Funkcionālus un dekoratīvus vides dizaina elementus (piemēram, lapenes, pergolas, soliņi, 
publiskās  tualetes,  atbalsta  sienas,  strūklakas,  skulptūras,  pieminekļi,  karogu  masti) 
publiskajā ārtelpā izvieto atbilstoši Pašvaldībā saskaņotam projektam.

122. Virs skatlogiem atļauts izbūvēt markīzes. Tām jāatrodas vismaz 2,2 m augstumā virs zemes 
un vismaz 0,5 m attālumā no ielas brauktuves, mērot attālumu horizontālā plaknē.

3.3.14. Prasības vides pieejamības nodrošināšanai

123. Saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, izstrādājot detālplānojumus un būvprojektus publiskām 
ēkām,  jāparedz  īpaši  pasākumi  (arī  īpašs  aprīkojums)  pieejamas  vides  nodrošināšanā 
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

3.3.15. Prasības ēku un būvju konstruktīvajām daļām un elementiem

124. Jebkurai  ēkai  un  būvei,  to  daļām,  konstrukcijām  un  elementiem  jābūt  projektētiem, 
izbūvētiem un ekspluatētiem atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

3.3.16. Būvju pārbūve, atjaunošana, restaurācija, teritorijas kopšana un būvju 
uzturēšana

125. Būvju pārbūve, atjaunošana un restaurācija veicama normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

126. Pārbūvējot,  atjaunojot  vai  restaurējot  vēsturisku  apbūvi,  ievēro  7.2.  apakšnodaļas 
noteikumus.

127. Veicot  pārbūves,  atjaunošanas  vai  restaurācijas  darbus  ēkā  vai  būvē,  kurā  atrodas 
ģeodēziskais punkts, plānotās darbības projekts jāsaskaņo ar ģeodēziskā punkta turētāju, lai 
šie punkti netiktu aizsegti, bojāti vai iznīcināti.

128. Nekustamā īpašuma īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam ir pienākums uzturēt kārtībā sava 
īpašuma teritoriju,  kā  arī  visas uz tā atrodošās ēkas un būves,  saskaņā ar Pašvaldības 
saistošo noteikumu prasībām.

129. Ēkas,  būves  īpašniekam  vai  tiesiskajam  valdītājam  jānodrošina  nekustamā  īpašuma 
estētiskā  kvalitāte  un  jāuztur  kārtībā  ēkas  fasādes,  sienas,  logi,  durvis,  jumts,  ūdens 
notekcaurules,  renes un citi  elementi.  Fasādes krāsošana jāveic  saskaņā ar būvprojektā 
akceptēto krāsojumu. Ielas fasādēs logu nomaiņu veic pēc vienota projekta.

130. Jumti jāizbūvē tā, lai ūdens no tiem netecētu uz kaimiņu zemes vienībām. 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.

131. Atkritumu apsaimniekošanā jāņem vērā Pašvaldības saistošo noteikumu prasības.
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3.3.17. Prasības ēkas, būves vai to daļu funkcionalitātes maiņai

132. Jebkuru ēku, būvju vai to daļu funkcionalitātes maiņa veicama normatīvajos aktos noteiktajā 
kārtībā un saskaņojot ar Pašvaldības būvvaldi.

133. Plānotajai funkcijai jāatbilst Apbūves noteikumu atļautās izmantošanas prasībām konkrētajā 
funkcionālajā zonā.

134. Nav pieļaujama tādu funkciju paredzēšana, kas pasliktina apstākļus blakus zemes vienībās, 
apgrūtina  piekļūšanu,  likumīgi  uzsākto  zemes  izmantošanu  un  ēku  ekspluatāciju,  vai 
pasliktina vides stāvokli.

3.3.18. Lauksaimniecībā izmantojamo zemju lietošanas kategorijas maiņa un meža 
zemju atmežošana

135. Lauksaimniecībā  izmantojamās  zemes  lietošanas  kategorijas  maiņa  un  meža  zemes 
atmežošana veicama atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

136. Lauksaimniecības zemju apmežošana (sējot vai stādot) ir aizliegta, ja izpildās vismaz viens 
no uzskaitītajiem kritērijiem:

136.1. lauksaimniecībā  izmantojamās  zemes  auglība  ir  30  balles  un  augstāka,  izņemot 
kūdrājus;

136.2. darbojas meliorācijas sistēmas;

136.3. lauksaimniecībā  izmantojamās  zemes  līdz  paredzētajai  apmežošanai  ir 
apsaimniekotas un tiek intensīvi izmantotas lauksaimniecībā (tīrumi, ganības u.c.);

136.4. bioloģiski vērtīgi zālāji.

137. Lauksaimniecības  zemju  apmežošana  ir  atļauta  visos  gadījumos,  ja  visapkārt 
lauksaimniecības teritorijai atrodas mežs un tā ir grūti pieejama, nav piebraucamā ceļa.

138. Pirms  lauksaimniecības  zemju  apmežošanas  darbības  veikšanas  Pašvaldībā  jāiesniedz 
izziņa no attiecīgās institūcijas par lauksaimniecības zemju meliorācijas datiem.

139. Pašvaldība katru pieteikumu perspektīvajai zemes lietošanas veidu maiņai uz apmežošanu 
izvērtē atsevišķi, atbilstoši Apbūves noteikumos noteiktajiem kritērijiem.

3.3.19. Stihiju postījumu atjaunošana

140. Īpašnieks  ir  tiesīgs  atjaunot  ugunsgrēkā  vai  dabas  stihiju  rezultātā  nopostītu  vai  daļēji 
nopostītu uzbūvētu būvi tajās pašās pamatdimensijās (būvapjomos) un tajā pašā novietnē, 
ņemot  vērā  būvprojektu,  pēc  kura  tā  ir  būvēta,  vai,  ņemot  vērā  būves  jaunākās 
inventarizācijas lietā noteikto informāciju, ja iepriekšējais būvprojekts nav saglabājies.

3.3.20. Neatbilstoša izmantošana, uzsākta projektēšana un būvniecība

141. Zemes vienībai ir neatbilstošas izmantošanas statuss, ja Apbūves noteikumu spēkā stāšanās 
brīdī:

141.1. zemes vienības platība vai ielas fronte ir mazāka par attiecīgajā funkcionālajā zonā 
noteikto minimālo platību;

141.2. esošas apbūves parametri zemes vienībā neatbilst Apbūves noteikumos noteiktajām 
prasībām;
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141.3. esošo  būvju  izvietojums zemes  vienībā  neatbilst  normatīvajos  aktos  vai  Apbūves 
noteikumos noteiktajām prasībām.

142. Ja zemes vienību likumīgi izmanto, pirms stājies spēkā Teritorijas plānojums un Teritorijas 
plānojums  nepieļauj  zemes  vienībā  esošo  teritorijas  izmantošanu  veidu,  tad  šai  zemes 
vienībai ir neatbilstošas izmantošanas statuss.

143. Teritorijas neatbilstoša izmantošana ir likumīgi uzsākta šādos gadījumos:

143.1. zemes vienībā atrodas ekspluatācijā nodotas ēkas un būves;

143.2. tiek veikta likumīga saimneiciskā darbība;

143.3. ir spēkā esoša būvatļauja.

144. Zemes vienību atļauts izmantot un tajā atļauts būvēt, atjaunot, pārbūvēt un ekspluatēt ēkas 
un būves atbilstoši attiecīgās funkcionālās zonas noteikumiem (4.nodaļa un Grafiskā daļa), ja 
tiek ievērotas citas Apbūves noteikumu prasības, nodrošināta normatīvajos aktos noteiktā 
inženiertehniskā apgāde, kā arī citi noteikumi.

145. Esošas ēkas un būves atļauts pārbūvēt, mainot būvapjomu, ievērojot nosacījumu, ka jebkura 
ēkas  vai  būves  paplašināšana  atbilst  Apbūves  noteikumiem,  un  pārbūve  nepalielina 
neatbilstību Apbūves noteikumiem.

146. Jebkuram  jaunam  teritotijas  izmantošanas  veidam  neatbilstošas  izmantošanas  zemes 
vienībā jāatbilst Apbūves  noteikumu prasībām.

147. Pirms Teritorijas plānojuma vai tā grozījumu spēkā stāšanās apstiprināta un spēkā esoša 
detālplānojuma īstenošana nav uzskatāma par neatbilstošu izmantošanu.

3.4. PRASĪBAS TERITORIJAS LABIEKĀRTOJUMAM

3.4.1. Meži, apstādījumi, atsevišķi koki

148. Meži apsaimniekojami atbilstoši Meža likumam un normatīvo aktu prasībām.

149. Publiskā  lietošanā  esošas  meža  zemes  vienības  nav  nožogojamas,  izņemot  atsevišķus 
gadījumus, kad tas nepieciešams savvaļas dzīvnieku dārzu ierīkošanai vai  citu specifisku 
funkciju  pildīšanai,  saskaņojot  ar  pašvaldību  un  virsmežniecību  vai  Dabas  aizsardzības 
pārvaldi.

150. Zemes  īpašnieks  vai  tiesiskais  lietotājs  ir  atbildīgs  par  apstādījumu,  kas  atrodas  zemes 
vienībā, uzturēšanu, aizsardzību un atjaunošanu.

151. Apstādījumi,  kas atrodas uz Pašvaldībai  piederošas zemes,  ir  publiski  pieejami,  izņemot 
teritorijas, kurām ir ierobežota pieejamība saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Privātīpašumā 
esoši  apstādījumi  var  nebūt  publiski  pieejami  un  var  tikt  norobežoti  normatīvajos  aktos 
noteiktajā kārtībā.

152. Prasības  konkrētas  teritorijas  vai  zemes  vienības  labiekārtojumam  un  apstādījumu 
plānojumam nosaka Pašvaldības būvvalde izsniegtā būvatļaujā.

153. Publiskās ārtelpas apstādījumus, tajā skaitā ielu, skvēru un laukumu apstādījumus projektē, 
pārbūvē un uztur, kā arī jebkādas to plānojuma, labiekārtojuma un stādījumu izmaiņas izdara 
saskaņā ar Pašvaldības būvvaldē akceptētu būvprojektu.
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154. Veicot ielu pārbūvi, veic arī ielu stādījumu pārbūvi vai jaunu stādījumu veidošanu visā ielā vai 
ielas  posmā  vienlaikus,  ņemot  vērā  Pašvaldības būvvaldē  izsniegtā  būvatļaujā  noteiktās 
prasības apstādījumu veidošanai, kā arī inženiertehnisko dienestu tehniskos noteikumus.

155. Ja koka apkārtējās grunts līmenis tiek paaugstināts vai pazemināts vai atļauta vai plānota 
transportlīdzekļu  iebraukšana  vai  stāvēšana  starp  kokiem,  veicami  koku  saglabāšanas 
pasākumi, kuru prasības nosaka Pašvaldības būvvalde būvatļaujā.

156. Jaunu koku rindu, aleju, krūmu joslu stādījumus neparedzēt gar valsts autoceļiem tuvāk par 
transportbūvju būvnormatīvos noteikto redzamības attālumu.

157. Koku ciršanas kārtību meža zemēs un ārpus meža zemēm nosaka normatīvie akti.

3.4.2. Dabiskā reljefa, augsnes virskārtas saglabāšana

158. Dabiskā reljefa veidojumi un dabiskās ūdensteces visā novada teritorijā saglabājamas kā 
vērtīgi vides elementi. Teritoriju attīstot, būvprojektā vai detālplānojumā paredz risinājumus to 
iekļaušanai vienotā teritorijas labiekārtojuma un apstādījumu sistēmā.

159. Aizliegta jaunu objektu būvniecība un esošo paplašināšana uz nogāzēm, kas stāvākas par 
30°.

160. Veicot  būvniecību vai  citu  teritorijas izmantošanu zemes vienībā,  maksimāli  saglabājams 
dabīgais reljefs, augsnes virskārta un koki. Augsnes virskārtu pēc būvniecības pabeigšanas 
jāatjauno. Zemesgabala reljefa izmaiņas un piebraucamo ceļu izbūve jāparedz tā, lai lietus 
ūdeņi netecētu uz kaimiņu zemesgabaliem kā virszemes notece.

3.4.3. Meliorācijas sistēmas, grāvji, ūdensnotekas un mākslīgās ūdenskrātuves

161. Meliorācijas sistēmu būvniecību, ekspluatāciju un uzturēšanu veic saskaņā ar normatīvo aktu 
prasībām.

162. Zemes  vienības  īpašniekam  ir  pienākums  saglabāt  un  uzturēt  savā  īpašumā  esošos 
meliorācijas grāvjus un citas būves, lai  nodrošinātu to funkcionēšanu vienotā meliorācijas 
sistēmā.

163. Izstrādājot detālplānojumu vai būvprojektu teritorijai, kur ir paaugstināts gruntsūdens līmenis 
un kas paredzēta apbūvei, vai esošās meliorācijas sistēmas (novadgrāvji, drenas u.c.) traucē 
veikt plānoto apbūvi, detālplānojuma vai būvprojekta sastāvā jāparedz meliorācijas sistēmas 
risinājumi (pārkārtošana, pārbūve).

164. Veicot būvniecību un mainot zemes virsmas līmeni vai meliorācijas sistēmas pārkārtošanu, 
aizliegts  pārveidot  meliorācijas  sistēmu  tā,  ka  tiek  pasliktināta  situācija  blakus  esošajās 
zemes  vienībās  un  izjaukta  virszemes  ūdeņu  un  lietus  ūdeņu  dabiskā  notece,  kā  arī 
gruntsūdeņu režīms.

165. Gar  koplietošanas  meliorācijas  grāvjiem  veido  un  uztur  neapbūvētas  joslas,  kas 
nepieciešamas grāvju ekspluatācijas darbu veikšanai. Grāvju ekspluatācijas zonu minimālais 
platums:

165.1. grāvjiem, kas atrodas gar ielām - sakrīt ar ielas sarkanajām līnijām;

165.2. grāvjiem ārpus ielu  teritorijas  starp  sarkanajām līnijām -  3  m no grāvja  augšējās 
malas abās grāvja pusēs, nodrošinot tam piebraukšanu.
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166. Ierīkojot  mākslīgās  ūdenstilpes  ar  platību  virs  0,1  ha  vai  paplašinot  esošās  mākslīgās 
ūdenstilpes virs 0,1 ha, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā jāizstrādā tehniskais projekts.

167. Mākslīgās ūdenstilpes nav atļauts ierīkot tuvāk par 10 m no blakus zemes vienības robežas, 
izņemot, ja saņemta blakus zemes vienības īpašnieka rakstiska piekrišana.

168. Ierīkojot  vietējas  nozīmes  grāvjus,  to  augšmala  nedrīkst  atrasties  tuvāk  blakus  zemes 
vienības  robežai  par  4  m,  ja  nav  saņemta  blakus  zemes  vienības  īpašnieka  rakstiska 
piekrišana.

3.4.4. Teritorijas inženiertehniskā sagatavošana

169. Ja tas nav pretrunā ar normatīvo aktu prasībām, teritorijas inženiertehnisko sagatavošanu 
veic vietās, kurās nepieciešami īpaši pasākumi atļautās izmantošanas uzsākšanai:

169.1. teritorijās, kurās grunts piesārņojums pārsniedz pieļaujamo normu;

169.2. teritorijās ar augstu gruntsūdens līmeni;

169.3. teritorijās, kur nepieciešams nodrošināt piekļūšanu un inženiertehnisko apgādi;

169.4. ūdensobjektu pamatkrasta erozijas zonās.

170. Teritorijas inženiertehniskā sagatavošana ietver vienu vai vairākus šādus pasākumus:

170.1. hidrotehnisku būvju izbūvi;

170.2. teritorijas uzbēršanu;

170.3. ūdensobjekta krasta nostiprinājuma būvju būvniecību un citus krasta nostiprināšanas 
pasākumus;

170.4. piesārņotas grunts sanāciju;

170.5. ielas vai piebraucamā ceļa izbūvi;

170.6. inženierkomunikāciju izbūvi;

170.7. tehniskos risinājumus hidroloģiskā režīma saglabāšanai teritorijā, kurā būvē pazemes 
būvi;

170.8. citus pasākumus, kas nepieciešami, lai teritorijā būtu iespējams veikt būvniecību vai 
citu atļauto izmantošanu.

171. Teritorijas inženiertehnisko sagatavošanu veic atbilstoši būvprojektam.

3.4.5. Krastu un ūdensmalu inženiertehniskā sagatavošana un atļautā izmantošana

172. Ūdensobjektu  krastu  un  ēku  aizsardzībai  pret  eroziju  atļauts  veikt  krastu  nostiprināšanu 
saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību.

173. Ūdensobjektu krastu joslā, izņemot īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un dabisko palieņu 
pļavu biotopu teritorijās, erozijas skartajās vietās atļauts būvēt jaunus un rekonstruēt esošos 
krasta nostiprinājumus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

174. Krasta  stiprināšanas  inženiertehniskos  pasākumus  veic  kompleksi,  izvērtējot  ietekmi  uz 
blakus esošajām zemes vienībām.
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3.5. PRASĪBAS VIDES RISKU SAMAZINĀŠANAI

3.5.1. Piesārņoto un potenciāli piesārņoto teritoriju inženiertehniskā sagatavošana 
un atļautā izmantošana

175. Teritorijas plānojuma Grafiskās  daļā  attēlotas  piesārņotā  un potenciāli  piesārņotās vietas 
(saraksts Apbūves noteikumi 6.pielikumā).

176. Piesārņotā  un  potenciāli  piesārņotās  teritorijās  un  objektos  pirms  jaunas  atļautās 
izmantošanas  uzsākšanas  vai  būvniecības  normatīvajos  aktos  noteiktajā  kārtībā  jāveic 
grunts  un/vai  gruntsūdeņu  izpēte.  Ja  saskaņā  ar  izpētes  rezultātiem  pārsniegti  vides 
kvalitātes normatīvi vai piesārņojums apdraud vai var apdraudēt cilvēku veselību vai vidi, 
jāveic teritorijas sanācija.
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4. PRASĪBAS TERITORIJAS IZMANTOŠANAI UN APBŪVES PARAMETRIEM KATRĀ FUNKCIONĀLAJĀ ZONĀ

Ja pie teritorijas galvenajiem un papildizmantošanas veidiem nav noteikts izmantošanas veida apraksts, tas tiek piemērots atbilstoši Ministru kabineta 30.04.2013. noteikumu Nr.240 “Vispārīgie teritorijas 
plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” 3.pielikumam “Teritorijas izmantošanas veidu klasifikators”

4.1. SAVRUPMĀJU APBŪVES TERITORIJA

4.1.1. Savrupmāju apbūves teritorija (DzS)

4.1.1.1. Pamatinformācija

177. Savrupmāju  apbūves  teritorija  (DzS)  ir  funkcionālā  zona,  ko  nosaka,  lai  nodrošinātu  mājokļa  funkciju  savrupam dzīvesveidam,  paredzot 
atbilstošu infrastruktūru, un kuras galvenais izmantošanas veids ir savrupmāju un vasarnīcu apbūve.

4.1.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

178. Savrupmāju apbūve (11001).

179. Vasarnīcu apbūve (11002).

4.1.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

180. Dārza māju apbūve (11003).

181. Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve (12002).

182. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003).

183. Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (12007).

184. Veselības aizsardzības iestāžu apbūve (12008).

185. Sociālās aprūpes iestāžu apbūve (12009).

186. Labiekārtota publiskā ārtelpa (24001).

187. Publiskā ārtelpa bez labiekārtojuma (24002).
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4.1.1.4. Apbūves parametri

Nr. Teritorijas 
izmantoša
nas veids

Minimālā 
jaunizveidojamā 
zemes gabala platība 
(m2/ha)

Maksimālais apbūves 
blīvums (%)

Apbūves augstums (m) Apbūves augstums (stāvu skaits) Brīvās zaļās teritorijas 
rādītājs (%) 
(pašvaldības 
noteiktais)

Vērtība Atruna Vērtība Atruna no līdz Atruna no līdz Atruna Vērtība Atruna

188 11003 *1 30 9 2 *2 *3

189 12007 1200 40 *4 2 *2 *5

190 24001 1200 2 *2

191 24002 1200 2 *2

192 * 11001 *1 30 9 2 *2 *3

193 12009 1200 40 *4 2 *2 *5

194 12002 1200 40 *4 2 *2 *5

195 12003 1200 40 *4 2 *2 *5

196 * 11002 *1 30 9 2 *2 *3

197 12008 1200 40 *4 2 *2 *5

* Galvenais teritorijas izmantošanas veids 

1. ciema teritorijā -1200 m 2; pilsētā vispārējā gadījumā - 800 m2, esošas apbūves situācija esošās DzS, vai, ja zemes vienība robežojas ar DzS; katrai dvīņu mājas daļai pilsētā - 400 m2, ciemos - 600 m2

2. t.sk. jumta stāva izbūve

3. Apbūves noteikumi nenosaka

4. netiek noteikts, ievērojams maksimālais stāvu skaits

5. atsevišķā zemes vienībā atbilstoši Publiskās apbūves teritorija (P) noteikumiem
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4.1.1.5. Citi noteikumi

198. Publiskā  apbūve  un  teritorijas  izmantošana  izvietojama  atsevišķā  zemes  vienībā  vai  esošā  dzīvojamā  ēkā  vai  palīgēkā,  ja  šo  objektu 
ekspluatācija nepasliktina apkārtējo iedzīvotāju dzīves apstākļus.

199. Komposta vietu aizliegts ierīkot priekšpagalmā un ārējā sānpagalmā, kā arī bez kaimiņa piekrišanas tuvāk kā 1,5 m no kaimiņu zemesgabala 
robežas.

200. Jaunu dzīvojamo ēku būvniecība atļauta tikai pēc ielu vai pievedceļu izbūves, kas nodrošina ēku sasniegšanu.

201. Ēku un būvju skaits uz zemes vienības:

201.1. viena galvenā ēka vai tās daļa;

201.2. pārējās ēkas un būves - ievērojot atļautos apbūves rādītājus.

202. Maksimālais apbūves augstums palīgēkai - 6 m.

4.2. MAZSTĀVU DZĪVOJAMĀS APBŪVES TERITORIJA

4.2.1. Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzM)

4.2.1.1. Pamatinformācija

203. Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzM) ir funkcionālā zona ar apbūvi līdz trijiem stāviem, ko nosaka, lai nodrošinātu mājokļa funkciju,  
paredzot atbilstošu infrastruktūru.

4.2.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

204. Savrupmāju apbūve (11001).

205. Rindu māju apbūve (11005).

206. Daudzdzīvokļu māju apbūve (11006).

4.2.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

207. Biroju ēku apbūve (12001).

208. Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve (12002).
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209. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003).

210. Kultūras iestāžu apbūve (12004).

211. Sporta ēku un būvju apbūve (12005).

212. Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (12007).

213. Veselības aizsardzības iestāžu apbūve (12008).

214. Sociālās aprūpes iestāžu apbūve (12009).

215. Dzīvnieku aprūpes iestāžu apbūve (12010).

216. Labiekārtota publiskā ārtelpa (24001).

217. Publiskā ārtelpa bez labiekārtojuma (24002).

4.2.1.4. Apbūves parametri

Nr. Teritorijas 
izmantoša
nas veids

Minimālā 
jaunizveidojamā 
zemes gabala platība 
(m2/ha)

Maksimālais apbūves 
blīvums (%)

Apbūves augstums (m) Apbūves augstums (stāvu skaits) Brīvās zaļās teritorijas 
rādītājs (%) 
(pašvaldības 
noteiktais)

Vērtība Atruna Vērtība Atruna no līdz Atruna no līdz Atruna Vērtība Atruna

218 12001 1200 40 *6 3 50

219 * 11006 *7 30 *6 3 *8

220 12010 1200 40 *6 3 50

221 12007 1200 40 *6 3 50

222 12004 1200 40 *6 3 50

223 24001 1200

224 24002 1200

225 * 11005 *9 30 *6 2 *10 *8
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226 * 11001 *11 30 9 2 *10 *8

227 12009 1200 40 *6 3 50

228 12005 1200 40 *6 3 50

229 12002 1200 40 *6 3 50

230 12003 1200 40 *6 3 50

231 12008 1200 40 *6 3 50

* Galvenais teritorijas izmantošanas veids 

6. nenosaka, ievērojams maksimālais stāvu skaits

7. ciemos - 1200 m2, pilsētā - 800 m2 citos gadījumos, 600 m2 - esošas apbūves situācija esošās DzM, vai ja zemes vienība robežojas ar DzM

8. Apbūves noteikumi nenosaka

9. rindu mājas vienai sekcijai: pilsētā - 400 m2, ciemos - 600 m2

10. t.sk. jumta stāva izbūve

11. dvīņu mājas daļai: pilsētā - 400 m2, ciemos - 600 m2

4.2.1.5. Citi noteikumi

232. Par publiskām telpām aizliegts pārbūvēt daudzdzīvokļu dzīvojamo māju koplietošanas telpas.

233. Ierīkojot  komercobjektus teritorijas apkalpei  dzīvojamās mājās,  jānodrošina atsevišķa  ieeja  no ielas puses,  autostāvvietas apmeklētājiem, 
personālam un preču piegādei.

234. Autostāvvietas:

234.1. uz katru dzīvokli daudzdzīvokļu mājā jāparedz autostāvvieta vienai automašīnai;

234.2. citai atļautai izmantošanai - ievērojot normatīvās prasības, nesamazinot minimālo brīvo zaļo teritoriju.

235. Attālumi starp daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām:

235.1. izvietojot tās ar garākajām fasādēm vienu pretī otrai, attālums starp tām jāpieņem ne mazāks par 15 m līdz 3 stāvu apbūvei;

235.2. izvietojot pretī vienas ēkas garākajai fasādei otras ēkas gala fasādi ar dzīvojamo istabu logiem, attālums starp tām jāpieņem ne mazāks 
par 10 m;
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235.3. pie Savrupmāju apbūves teritorijām (DzS) plānojot izvietot daudzstāvu dzīvojamās ēkas ir jāizvieto tā, lai netiktu noēnotas savrupmājas 
un ne tuvāk par 10 m no robežas.

236. Ēku un būvju skaits zemes vienībā:

236.1. viena galvenā ēka vai tās daļa;

236.2. pārējās ēkas un būves - ievērojot atļautos apbūves rādītājus.

237. Apbūves augstums palīgēkai - 6 m.

4.3. DAUDZSTĀVU DZĪVOJAMĀS APBŪVES TERITORIJA

Nenosaka

4.4. PUBLISKĀS APBŪVES TERITORIJA

4.4.1. Publiskās apbūves teritorija (P)

4.4.1.1. Pamatinformācija

238. Publiskās apbūves teritorija (P) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu gan komerciālu, gan nekomerciālu publiska rakstura iestāžu un  
objektu izvietošanu, paredzot atbilstošu infrastruktūru.

4.4.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

239. Biroju ēku apbūve (12001).

240. Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve (12002).

241. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003).

242. Kultūras iestāžu apbūve (12004).

243. Sporta ēku un būvju apbūve (12005).

244. Aizsardzības un drošības iestāžu apbūve (12006).

245. Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (12007).

246. Veselības aizsardzības iestāžu apbūve (12008).
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247. Sociālās aprūpes iestāžu apbūve (12009).

248. Dzīvnieku aprūpes iestāžu apbūve (12010).

249. Reliģisko organizāciju ēku apbūve (12011).

250. Labiekārtota publiskā ārtelpa (24001).

4.4.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

251. Rindu māju apbūve (11005).

252. Daudzdzīvokļu māju apbūve (11006): daudzdzīvokļu dzīvojamā māja līdz 3 stāviem

4.4.1.4. Apbūves parametri

Nr. Teritorij
as 
izmanto
šanas 
veids

Minimālā 
jaunizveidojamā 
zemes gabala 
platība (m2/ha)

Maksimālais 
apbūves blīvums 
(%)

Apbūves intensitāte Apbūves augstums (m) Apbūves augstums (stāvu 
skaits)

Brīvās zaļās 
teritorijas rādītājs 
(%) (pašvaldības 
noteiktais)

Vērtība Atruna Vērtība Atruna no līdz Atruna no līdz Atruna no līdz Atruna Vērtība Atruna

253 * 12008 *12 50 120 *13 *14 3 40 *15

254 * 12003 *12 50 120 *13 *14 3 40 *15

255 * 12002 *12 50 120 *13 *14 3 40 *15

256 * 12005 *12 50 120 *13 *14 3 40 *15

257 * 12009 *12 50 120 *13 *14 3 40 *15

258 11005 *12 50 120 *13 12 3 40 *15

259 * 12011 *12 50 120 *13 *14 3 40 *15

260 * 24001 *12 50 120 *13 3 40 *15

261 * 12004 *12 50 120 *13 *14 3 40 *15
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262 * 12007 *12 50 120 *13 *14 3 40 *15

263 * 12010 *12 50 120 *13 *14 3 40 *15

264 11006 *12 50 120 *13 12 3 40 *15

265 * 12001 *12 50 120 *13 *14 3 40 *15

266 * 12006 *12 50 120 *13 *14 3 40 *15

* Galvenais teritorijas izmantošanas veids 

12. ciemos - 1200 m2, pilsētā - 600 m2

13. publiskai apbūvei

14. nenosaka, ievērojama maksimālā apbūves intensitāte un stāvu skaits

15. pirmsskolas izglītības iestādei – ne mazāk par visu stāvu platību

4.4.1.5. Citi noteikumi

267. Atļautais dzīvojamo ēku skaits zemes vienībā - 1 ēka.

4.5. JAUKTAS CENTRA APBŪVES TERITORIJA

4.5.1. Jauktas centra apbūves teritorija (JC)

4.5.1.1. Pamatinformācija

268. Jauktas  centra  apbūves teritorija  (JC)  ir  teritorija  Dagdas pilsētā,  kurai  raksturīga  vēsturiski  veidojusies  daudzfunkcionāla  jeb  jaukta  tipa 
izmantošana – dzīvojamā apbūve, publiskā apbūve (komercdarbības un sabiedriskas būves), publiskā ārtelpa ar labiekārtojumu.

4.5.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

269. Savrupmāju apbūve (11001).

270. Rindu māju apbūve (11005).

271. Daudzdzīvokļu māju apbūve (11006).

272. Biroju ēku apbūve (12001).
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273. Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve (12002).

274. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003).

275. Kultūras iestāžu apbūve (12004).

276. Sporta ēku un būvju apbūve (12005).

277. Aizsardzības un drošības iestāžu apbūve (12006).

278. Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (12007).

279. Veselības aizsardzības iestāžu apbūve (12008).

280. Sociālās aprūpes iestāžu apbūve (12009).

281. Dzīvnieku aprūpes iestāžu apbūve (12010).

282. Reliģisko organizāciju ēku apbūve (12011).

283. Labiekārtota publiskā ārtelpa (24001).

4.5.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

284. Vieglās rūpniecības uzņēmumu apbūve (13001).

285. Transporta apkalpojošā infrastruktūra (14003).

4.5.1.4. Apbūves parametri

Nr. Teritorij
as 
izmanto
šanas 
veids

Minimālā 
jaunizveidojamā 
zemes gabala 
platība (m2/ha)

Maksimālais 
apbūves blīvums 
(%)

Apbūves intensitāte Apbūves augstums (m) Apbūves augstums (stāvu 
skaits)

Brīvās zaļās 
teritorijas rādītājs 
(%) (pašvaldības 
noteiktais)

Vērtība Atruna Vērtība Atruna no līdz Atruna no līdz Atruna no līdz Atruna Vērtība Atruna

286 13001 600 70 100 12 *16 3 20

287 * 12008 600 70 100 12 *16 3 20
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288 * 12003 600 70 100 12 *16 3 20

289 14003 600 70 100 12 *16 20

290 * 12002 600 70 100 12 *16 3 20

291 * 12005 600 70 100 12 *16 3 20

292 * 12009 600 70 100 12 *16 3 20

293 * 11001 600 70 100 12 *16 2 *17 20

294 * 11005 600 70 100 12 *16 2 *17 20

295 * 12011 600 70 100 12 *16 3 20

296 * 24001 600 70 100 12 *16 20

297 * 12004 600 70 100 12 *16 3 20

298 * 12007 600 70 100 12 *16 3 20

299 * 12010 600 70 100 12 *16 3 20

300 * 11006 600 70 100 12 *16 3 20

301 * 12001 600 70 100 12 *16 3 20

302 * 12006 600 70 100 12 *16 3 20

* Galvenais teritorijas izmantošanas veids 

16. izņemot atsevišķus arhitektoniskus elementus un inženiertehniskās būves, kuru augstums pamatojams ar funkcionālām vajadzībām vai arhitektoniski telpisku nepieciešamību

17. t.sk. jumta stāva izbūve

4.5.1.5. Citi noteikumi

303. Ierīkojot  tirdzniecības  un/vai  pakalpojumu  objektus  dzīvojamās  mājās,  jānodrošina  autostāvvietas  apmeklētājiem,  personālam  un  preču 
piegādātājiem, saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, nesamazinot ēkas iedzīvotājiem paredzēto autostāvvietu laukumu.

304. Tirdzniecības un/vai pakalpojumu telpām jāatrodas ēkas ārējās fasādes pirmajā stāvā, vai ar to jāsaskaras.
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305. Atļauts tirdzniecības un/vai pakalpojumu telpu vajadzībām izmantot zem tā atrodošos pagrabstāvu vai cokolstāvu.

306. Attālumam starp ēkām jābūt atbilstoši spēkā esošām normatīvo aktu prasībām ugunsdrošības jomā.

4.6. RŪPNIECISKĀS APBŪVES TERITORIJA

4.6.1. Rūpnieciskās apbūves teritorija (R)

4.6.1.1. Pamatinformācija

307. Rūpnieciskās apbūves teritorija (R) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu rūpniecības uzņēmumu darbībai un attīstībai nepieciešamo 
teritorijas organizāciju, inženiertehnisko apgādi un transporta infrastruktūru.

4.6.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

308. Vieglās rūpniecības uzņēmumu apbūve (13001).

309. Lauksaimnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (13003).

310. Atkritumu apsaimniekošanas un pārstrādes uzņēmumu apbūve (13005).

311. Inženiertehniskā infrastruktūra (14001).

312. Transporta lineārā infrastruktūra (14002).

313. Transporta apkalpojošā infrastruktūra (14003).

314. Noliktavu apbūve (14004).

315. Energoapgādes uzņēmumu apbūve (14006).

316. Smagās rūpniecības un pirmapstrādes uzņēmumu apbūve (13002): izņemot uzņēmumus, kuru darbība var radīt būtisku piesārņojumu

4.6.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

317. Biroju ēku apbūve (12001).

318. Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve (12002).

319. Aizsardzības un drošības iestāžu apbūve (12006).
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4.6.1.4. Apbūves parametri

Nr. Teritorij
as 
izmanto
šanas 
veids

Minimālā 
jaunizveidojamā 
zemes gabala 
platība (m2/ha)

Maksimālais 
apbūves blīvums 
(%)

Apbūves intensitāte Apbūves augstums (m) Apbūves augstums (stāvu 
skaits)

Brīvās zaļās 
teritorijas rādītājs 
(%) (pašvaldības 
noteiktais)

Vērtība Atruna Vērtība Atruna no līdz Atruna no līdz Atruna no līdz Atruna Vērtība Atruna

320 12006 *18 80 150 12 3 10

321 * 13005 *18 80 150 *19 *20 10

322 12001 *18 80 150 12 3 10

323 * 14006 *18 80 150 *19 *20 10

324 * 14001 *18 80 150 *19 *20 10

325 * 13003 *18 80 150 *19 *20 10

326 * 14004 *18 80 150 *19 *20 10

327 * 13002 *18 80 150 *19 *20 10

328 12002 *18 80 150 12 3 10

329 * 14003 *18 80 150 10

330 * 14002 *18 80 150 10

331 * 13001 *18 80 150 *19 *20 10

* Galvenais teritorijas izmantošanas veids 

18. nenosaka, pēc funkcionālās nepieciešamības

19. atbilstoši tehnoloģiskajai nepieciešamībai

20. atbilstoši tehnoloģiskajai nepieciešamībai 
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4.6.1.5. Citi noteikumi

332. Vismaz 5% no Rūpnieciskās apbūves teritorijas (R) zemes vienības kopējās platības jāparedz apstādījumiem.

333. Ja Rūpnieciskās apbūves teritorija (R) robežojas ar dzīvojamās (DzS, DzM) vai publiskās apbūves (P, JC) teritoriju, gar zemes vienības robežu 
jāierīko buferzonu (prettrokšņa siena, aizsargstādījumi u.tml.), kuras platumu nosaka un pamato detālplānojumā vai būvprojektā, atkarībā no 
teritorijas izmantošanas veida un ietekmes uz apkārtējo teritoriju vides un dzīves kvalitāti.

334. Objektiem, kuru darbība rada rūpniecisko risku, jāveic tā novērtējums. Novērtējuma rezultāti jāiesniedz atbildīgajai institūcijai pamatota lēmuma 
pieņemšanai  par  objekta  izvietojuma  nosacījumiem  un  nepieciešamajiem  darbības  ierobežojumiem,  kā  arī  par  riska  samazināšanas 
programmas izstrādāšanu.

335. Ražošanas tehnoloģiskajām vajadzībām jāierīko un jāizmanto sava ūdensapgādes sistēma, kā arī pirms ražošanas notekūdeņu novadīšanas 
Pašvaldības kopējā sadzīves notekūdeņu kanalizācijas sistēmā jāveic to pirmreizējā attīrīšana.

336. Paredzētajām darbībām, kas atbilst likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” (14.10.1998.) 1.pielikumam, jāveic ietekmes uz vidi novērtējums, 
plānotajām darbībām, kas atbilst likuma 2.pielikumam, jāveic sākotnējais izvērtējums.

337. Apbūves augstums palīgēkai - 6 m.

4.6.2. Rūpnieciskās apbūves teritorija (R1)

4.6.2.1. Pamatinformācija

338. Rūpnieciskās apbūves teritorija (R1) ir funkcionālā zona, kurā galvenā izmantošana ir derīgo izrakteņu ieguve.

4.6.2.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

339. Derīgo izrakteņu ieguve (13004).

4.6.2.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

Nenosaka

4.6.2.4. Apbūves parametri

Nr. Minimālā jaunizveidojamā zemes 
gabala platība (m2/ha)

Apbūves augstums (m) Apbūves augstums (stāvu skaits)
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Vērtība Atruna no līdz Atruna no līdz Atruna

340 *21 6 2

21. atbilstoši funkcionālai nepieciešamībai

4.6.2.5. Citi noteikumi

341. Derīgo izrakteņu ieguvi, ja tas nav pretrunā ar normatīvo aktu prasībām, atļauts veikt arī šādās funkcionālajās zonās:

341.1. Lauksaimniecības teritorija (L);

341.2. Mežu teritorija (M);

341.3. Ūdeņu teritorija (Ū).

342. Sapropeļa ieguve atļauta ūdenstilpēs, kas attēlotas teritorijas plānojuma Grafiskajā daļā.

343. Lai noteiktu vai zemes vienībā/ās ir izplatīti derīgie izrakteņi, kā arī apzinātu to ieguluma dziļumu, biezumu, kvalitāti, krājumus un novērtētu  
ieguves lietderību, ir jāveic teritorijas ģeoloģiskā izpēte normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

344. Pēc derīgo izrakteņu karjeru ekspluatācijas beigām, derīgo izrakteņu ieguvējam ir jāveic karjera teritorijas rekultivācija saskaņā ar projektu.

345. Rekultivācija jāuzsāk viena gada laikā pēc derīgo izrakteņu ieguves pabeigšanas.

346. Plānojot  jaunus derīgo izrakteņu ieguves karjerus,  darbības veicējam jāizstrādā transporta  kustības shēma, novēršot  iespējamo negatīvo 
ietekmi uz dzīvojamām un publiskām apbūves teritorijām un pārējo transporta kustību, kas jāiesniedz Pašvaldībā pirms darbības uzsākšanas.

347. Karjeru teritorijās nav atļauta atkritumu izgāšana.

348. Derīgo izrakteņu ieguvi drīkst veikt atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

4.7. TRANSPORTA INFRASTRUKTŪRAS TERITORIJA

4.7.1. Transporta infrastruktūras teritorija (TR)

4.7.1.1. Pamatinformācija

349. Transporta  infrastruktūras  teritorija  (TR)  ir  funkcionālā  zona,  ko  nosaka,  lai  nodrošinātu  visu  veidu  transportlīdzekļu  un  gājēju  satiksmei  
nepieciešamo infrastruktūru un inženiertehnisko apgādi.
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4.7.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

350. Inženiertehniskā infrastruktūra (14001).

351. Transporta lineārā infrastruktūra (14002).

352. Transporta apkalpojošā infrastruktūra (14003).

4.7.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

353. Biroju ēku apbūve (12001).

354. Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve (12002).

355. Noliktavu apbūve (14004).

4.7.1.4. Apbūves parametri

Nr. Minimālā 
jaunizveidojamā 
zemes gabala 
platība (m2/ha)

Maksimālais 
apbūves blīvums 
(%)

Apbūves intensitāte Apbūves augstums (m) Apbūves augstums (stāvu 
skaits)

Brīvās zaļās 
teritorijas rādītājs 
(%) (pašvaldības 
noteiktais)

Vērtība Atruna Vērtība Atruna no līdz Atruna no līdz Atruna no līdz Atruna Vērtība Atruna

356 *22 *23 *23 12 *24 3 *24 *23

22. pēc funkcionālās nepieciešamības

23. Apbūves noteikumos nenosaka, jānosaka detālplānojumā vai būvprojektā

24. publiskai apbūvei, citām būvēm - nenosaka

4.7.1.5. Citi noteikumi

357. Maksimālais apbūves blīvums, apbūves intensitāte un minimālā brīvā zaļā teritorija jānosaka būvprojektā.
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4.8. TEHNISKĀS APBŪVES TERITORIJA

4.8.1. Tehniskās apbūves teritorija (TA)

4.8.1.1. Pamatinformācija

358. Tehniskās  apbūves  teritorija  (TA)  ir  funkcionālā  zona,  ko  nosaka,  lai  nodrošinātu  inženiertehniskās  apgādes  tīklu  un  objektu  izbūvei,  
uzturēšanai, funkcionēšanai un attīstībai nepieciešamo teritorijas organizāciju un transporta infrastruktūru.

4.8.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

359. Atkritumu apsaimniekošanas un pārstrādes uzņēmumu apbūve (13005).

360. Inženiertehniskā infrastruktūra (14001).

361. Transporta lineārā infrastruktūra (14002).

362. Transporta apkalpojošā infrastruktūra (14003).

363. Noliktavu apbūve (14004).

364. Energoapgādes uzņēmumu apbūve (14006).

4.8.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

365. Biroju ēku apbūve (12001).

366. Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve (12002).

367. Aizsardzības un drošības iestāžu apbūve (12006): ugunsdzēsēju depo

4.8.1.4. Apbūves parametri

Nr. Minimālā 
jaunizveidojamā 
zemes gabala 
platība (m2/ha)

Maksimālais 
apbūves blīvums 
(%)

Apbūves intensitāte Apbūves augstums (m) Apbūves augstums (stāvu 
skaits)

Brīvās zaļās 
teritorijas rādītājs 
(%) (pašvaldības 
noteiktais)

Vērtība Atruna Vērtība Atruna no līdz Atruna no līdz Atruna no līdz Atruna Vērtība Atruna
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368 *25 80 100 12 *26 3 *26 10

25. atbilstoši tehnoloģiskai nepieciešamībai

26. publiskai apbūvei, citām būvēm - nenosaka

4.8.1.5. Citi noteikumi

Nenosaka

4.9. DABAS UN APSTĀDĪJUMU TERITORIJA

4.9.1. Dabas un apstādījumu teritorija (DA)

4.9.1.1. Pamatinformācija

369. Dabas  un  apstādījumu  teritorija  (DA)  ir  funkcionālā  zona,  ko  nosaka,  lai  nodrošinātu  rekreācijas,  sporta,  tūrisma,  kvalitatīvas  dabas  un 
kultūrvides u.tml. funkciju īstenošanu dabas vai daļēji pārveidotās dabas teritorijās, ietverot ar attiecīgo funkciju saistītās ēkas un inženierbūves.

4.9.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

370. Mežs īpaši aizsargājamās dabas teritorijās (21002).

371. Labiekārtota publiskā ārtelpa (24001).

372. Publiskā ārtelpa bez labiekārtojuma (24002).

4.9.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

373. Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve (12002).

374. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003).

375. Kultūras iestāžu apbūve (12004).

376. Sporta ēku un būvju apbūve (12005).

4.9.1.4. Apbūves parametri

Nr. Minimālā Maksimālais apbūves Apbūves augstums (m) Apbūves augstums (stāvu skaits) Brīvās zaļās teritorijas 
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jaunizveidojamā zemes 
gabala platība (m2/ha)

blīvums (%) rādītājs (%) (pašvaldības 
noteiktais)

Vērtība Atruna Vērtība Atruna no līdz Atruna no līdz Atruna Vērtība Atruna

377 *27 10 9 *28 2 80

27. ciemos - 2500 m2, pilsētā - 600 m2, lauku teritorijā - 2 ha

28. publiskai apbūvei, palīgēkai - 6 m

4.9.1.5. Citi noteikumi

Nenosaka

4.9.2. Dabas un apstādījumu teritorija (DA1)

4.9.2.1. Pamatinformācija

378. Dabas un apstādījumu teritorija (DA) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu ar apbedījumu veikšanu un ar to saistītu būvju izvietošanu.

4.9.2.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

379. Labiekārtota publiskā ārtelpa (24001):  kapsētas,  ietverot  apstādījumus un labiekārtojuma infrastruktūru (tais skaitā nedzīvojamās ēkas un 
būves)

4.9.2.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

Nenosaka

4.9.2.4. Apbūves parametri

Nenosaka

4.9.2.5. Citi noteikumi

380. Jaunu kapsētu teritoriju  ierīkošanai  vai  esošo kapsētu paplašināšanai  ņemt  vērā citu  normatīvo aktu prasības par kapsētu ierīkošanu un 
ekspluatāciju.
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381. Lai nodrošinātu vides un cilvēku sanitāro aizsardzību, aizsargjoslas teritorijā ap kapsētām 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 citu normatīvo aktu prasības.

4.10. MEŽU TERITORIJA

4.10.1. Mežu teritorija (M)

4.10.1.1. Pamatinformācija

382. Mežu teritorija (M) ir funkcionālā zona, ko nosaka lai nodrošinātu apstākļus mežu ilgtspējīgai attīstībai un mežu galveno funkciju – saimniecisko, 
ekoloģisko un sociālo funkciju īstenošanai.

4.10.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

383. Mežsaimnieciska izmantošana (21001).

384. Mežs īpaši aizsargājamās dabas teritorijās (21002).

385. Labiekārtota publiskā ārtelpa (24001): mežaparki - Pašvaldības īpašumā esošajās meža zemēs

386. Publiskā ārtelpa bez labiekārtojuma (24002).

4.10.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

387. Viensētu apbūve (11004): ja zemes vienības platība nav mazāka par 2 ha un aizsargjoslas vai meža nozari regulējošos normatīvajos aktos nav  
noteikta lielāka platība.

388. Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve (12002).

389. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003).

390. Sporta ēku un būvju apbūve (12005).

391. Derīgo izrakteņu ieguve (13004).

4.10.1.4. Apbūves parametri

Nr. Minimālā jaunizveidojamā zemes gabala Maksimālais apbūves blīvums (%) Apbūves augstums (m)
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platība (m2/ha)

Vērtība Atruna Vērtība Atruna no līdz Atruna

392 20000 *29 5 10 *30

29. Mežu teritorijas (M), kas atrodas īpaši aizsargājamās dabas teritorijās saskaņā ar šo teritoriju vispārējiem vai individuāliem aizsardzības un izmantošanas noteikumiem.

30. izņemot skatu, novērošanas torņus un sakaru torņus

4.10.1.5. Citi noteikumi

393. Dzīvojamo ēku skaits vienā zemes vienībā - 1 individuālā dzīvojamā ēka.

394. Pārējo ēku un būvju skaits - nepārsniedzot atļautos apbūves rādītājus.

395. Mežu  teritorijas  (M),  kas  atrodas īpaši  aizsargājamās dabas teritorijās,  minimālā  jaunizveidojamā  zemes  gabala  platība  un izmantošana 
nosakāma atbilstoši īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējiem vai individuāliem aizsardzības un izmantošanas noteikumiem.

4.11. LAUKSAIMNIECĪBAS TERITORIJA

4.11.1. Lauksaimniecības teritorija (L)

4.11.1.1. Pamatinformācija

396. Lauksaimniecības teritorija (L) ir funkcionālā zona, ko nosaka lai nodrošinātu lauksaimniecības zemes, kā resursa, racionālu un daudzveidīgu 
izmantošanu visa veida lauksaimnieciskajai darbībai un ar to saistītajiem pakalpojumiem.

4.11.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

397. Viensētu apbūve (11004).

398. Lauksaimnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (13003).

399. Lauksaimnieciska izmantošana (22001).

400. Labiekārtota publiskā ārtelpa (24001).

401. Publiskā ārtelpa bez labiekārtojuma (24002).

402. Ūdens telpas publiskā izmantošana (24003).
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4.11.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

403. Vasarnīcu apbūve (11002).

404. Dārza māju apbūve (11003).

405. Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve (12002).

406. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003).

407. Kultūras iestāžu apbūve (12004).

408. Sporta ēku un būvju apbūve (12005).

409. Veselības aizsardzības iestāžu apbūve (12008).

410. Sociālās aprūpes iestāžu apbūve (12009).

411. Dzīvnieku aprūpes iestāžu apbūve (12010).

412. Reliģisko organizāciju ēku apbūve (12011).

413. Vieglās rūpniecības uzņēmumu apbūve (13001).

414. Derīgo izrakteņu ieguve (13004).

415. Atkritumu apsaimniekošanas un pārstrādes uzņēmumu apbūve (13005).

416. Inženiertehniskā infrastruktūra (14001).

417. Transporta lineārā infrastruktūra (14002).

418. Transporta apkalpojošā infrastruktūra (14003).

419. Noliktavu apbūve (14004).

420. Energoapgādes uzņēmumu apbūve (14006).

421. Mežsaimnieciska izmantošana (21001).

4.11.1.4. Apbūves parametri

Nr. Minimālā 
jaunizveidojamā 

Maksimālais 
apbūves blīvums 

Apbūves intensitāte Apbūves augstums (m) Apbūves augstums (stāvu 
skaits)

Brīvās zaļās 
teritorijas rādītājs 
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zemes gabala 
platība (m2/ha)

(%) (%) (pašvaldības 
noteiktais)

Vērtība Atruna Vērtība Atruna no līdz Atruna no līdz Atruna no līdz Atruna Vērtība Atruna

422 20000 *31 30 *32 9 *33 2 *34 *35

31. izņemot nosacījumus, kas noteikti Vispārīgajos apbūves noteikumos

32. Apbūves noteikumos netiek noteikta, ievērojams maksimālais ēkas augstums (m) un stāvu skaits

33. viensētu apbūvei

34. t.sk. jumta stāva izbūve

35. Apbūves noteikumos netiek noteikta, ievērojams maksimālais apbūves blīvums.

4.11.1.5. Citi noteikumi

423. Lauksaimniecībā izmantojamās zemes lietošanas kategorijas maiņa veicama atbilstoši citos normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

424. Zemes  lietošanas kategoriju  maiņa  meliorētajās  lauksaimniecības  zemēs  jāsaskaņo  ar  VAS Zemkopības ministrijas  Nekustamie  īpašumi 
Latgales reģiona meliorācijas nodaļu.

425. Maksimālais palīgēku augstums - 6 m.

426. Maksimālais augstums pārējām ēkām un būvēm Lauksaimniecības teritorijā - pēc funkcionālās nepieciešamības.

427. Atļautais ēku un būvju skaits zemes vienībā:

427.1. viena individuālā dzīvojamā māja ar palīgēkām;

427.2. pārējo teritoriju izmantošanas veidu ēku un būvju skaits - ievērojot atļautos apbūves rādītājus.

428. Jaunveidojamās zemes vienības minimālā fronte - 30 m, atsevišķos gadījumos, pamatojot ar detālplānojumu vai zemes ierīcības projektu, 
zemes vienības minimālo fronti var samazināt.

429. Lauksaimniecības  teritorijai  (L),  kas  atrodas  īpaši  aizsargājamā  dabas  teritorijā  minimālā  jaunizveidojamā  zemes  gabala  platība  un 
izmantošana, nosakāma atbilstoši īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējiem vai individuāliem aizsardzības un izmantošanas noteikumiem.
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4.11.2. Lauksaimniecības teritorija (L1)

4.11.2.1. Pamatinformācija

430. Lauksaimniecības teritorija (L1) ir funkcionālā zona, ko nosaka apdzīvotās vietās, kur galvenais pašreizējais zemes vienību izmantošanas veids 
ir  lauksaimnieciska  izmantošana  ar/bez  viensētas  apbūves,  bet  perspektīvā  iespējama  teritorijas  izmantošana  kā  Savrupmāju  apbūves 
teritorijas (DzS) ar galveno zemes izmantošanas veidu savrupmāju apbūvi, bet papildizmantošana – citu atļauto būvju būvniecība un teritorijas 
izmantošana.

4.11.2.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

431. Viensētu apbūve (11004): savrupmāju apbūve

432. Lauksaimnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (13003).

433. Lauksaimnieciska izmantošana (22001): izņemot specializētos un intensīvos lopkopības kompleksus

434. Labiekārtota publiskā ārtelpa (24001).

4.11.2.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

435. Vasarnīcu apbūve (11002).

436. Dārza māju apbūve (11003).

437. Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve (12002).

438. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003).

439. Kultūras iestāžu apbūve (12004).

440. Sporta ēku un būvju apbūve (12005).

441. Veselības aizsardzības iestāžu apbūve (12008).

442. Sociālās aprūpes iestāžu apbūve (12009).

443. Dzīvnieku aprūpes iestāžu apbūve (12010).

444. Reliģisko organizāciju ēku apbūve (12011).

445. Vieglās rūpniecības uzņēmumu apbūve (13001).
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446. Inženiertehniskā infrastruktūra (14001).

447. Transporta lineārā infrastruktūra (14002).

448. Transporta apkalpojošā infrastruktūra (14003).

449. Noliktavu apbūve (14004).

4.11.2.4. Apbūves parametri

Nr. Teritorijas 
izmantoša
nas veids

Minimālā 
jaunizveidojamā 
zemes gabala platība 
(m2/ha)

Maksimālais apbūves 
blīvums (%)

Apbūves augstums (m) Apbūves augstums (stāvu skaits) Brīvās zaļās teritorijas 
rādītājs (%) 
(pašvaldības 
noteiktais)

Vērtība Atruna Vērtība Atruna no līdz Atruna no līdz Atruna Vērtība Atruna

450 * 11004 *36 30 12 2 *37 *38

451 13001 *36 30 *39 2 *37 20

452 12008 *36 30 *39 2 *37 20

453 11002 *36 30 12 2 *37 *38

454 12003 *36 30 *39 2 *37 20

455 14002 *36 30 2 *37

456 14003 *36 30 2 *37 20

457 12002 *36 30 *39 2 *37 20

458 12005 *36 30 *39 2 *37 20

459 12009 *36 30 *39 2 *37 20

460 12011 *36 30 *39 2 *37 20

461 14004 *36 30 *39 2 *37 20
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462 * 13003 *36 30 *39 2 *37 20

463 * 22001 *36 30 2 *37 20

464 * 24001 *36 30 2 *37

465 12004 *36 30 *39 2 *37 20

466 14001 *36 30 2 *37

467 11003 *36 30 12 2 *37 *38

468 12010 *36 30 *39 2 *37 20

* Galvenais teritorijas izmantošanas veids 

36. ciemos - 1200 m2, pilsētā - 800 m2

37. t.sk. jumta stāva izbūve

38. Apbūves noteikumi nenosaka

39. nenosaka, ievērojams maksimālais stāvu skaits

4.11.2.5. Citi noteikumi

469. Ēku un būvju skaits zemes vienībā - viena galvenā ēka vai tās daļa.

470. Apbūves augstums palīgēkai - 6 m.

4.12. ŪDEŅU TERITORIJA

4.12.1. Ūdeņu teritorija (Ū)

4.12.1.1. Pamatinformācija

471. Ūdeņu  teritorija  (Ū)  ir  funkcionālā  zona,  ko  nosaka,  lai  izplānotu  un  nodrošinātu  racionālu  un  ilgtspējīgu  ūdeņu  resursu  izmantošanu  
saimnieciskai darbībai, transportam, rekreācijai un vides aizsardzībai.

4.12.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

472. Inženiertehniskā infrastruktūra (14001).

Teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam grozījumi 1.1 Lpp.50 (101)



473. Transporta lineārā infrastruktūra (14002).

474. Transporta apkalpojošā infrastruktūra (14003).

475. Energoapgādes uzņēmumu apbūve (14006).

476. Ūdenssaimnieciska izmantošana (23001).

477. Ūdens telpas publiskā izmantošana (24003).

4.12.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

478. Dzīvojamā apbūve uz ūdens (11007).

479. Derīgo izrakteņu ieguve (13004).

4.12.1.4. Apbūves parametri

Nenosaka

4.12.1.5. Citi noteikumi

480. Nav atļauta patvaļīga ezeru, upju un strautu iztaisnošana, aizbēršana, gultnes padziļināšana, mākslīgu salu veidošana.

481. Krasta līnijai jābūt brīvi pieejamai, bez žogiem un citām būvēm, nodrošinot piekrastes tauvas joslu 10 m platumā, bet gar privāto ūdeņu krastiem 
- 4 m.

482. Aizliegts būvēt un atjaunot hidroelektrostaciju aizsprostus un veidot jebkādus mehāniskus šķēršļus Dagdas novada teritorijā uz šādām upēm – 
Sarjanka, Čaušica.

483. Pie  ezeriem  pieguļošajās  teritorijās  atļauta  iegūtā  sapropeļa  uzglabāšana,  tehnoloģiskajā  procesā  nepieciešamo  iekārtu  vai  rūpniecības 
uzņēmuma izvietošana.
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5. TERITORIJAS AR ĪPAŠIEM NOTEIKUMIEM

5.1. CITA TERITORIJA AR ĪPAŠIEM NOTEIKUMIEM

5.1.1. Latvijas Republikas valsts robežas josla (TIN1)

5.1.1.1. Pamatinformācija

484. Grafiskā daļā attēlota Latvijas Republikas valsts robežas josla.

5.1.1.2. Apbūves parametri

Nenosaka

5.1.1.3. Citi noteikumi

485. Latvijas Republikas valsts robežas joslas izmantošanu un citas prasības nosaka normatīvie akti.

5.1.2. Latvijas Republikas pierobežas josla (TIN11)

5.1.2.1. Pamatinformācija

486. Grafiskā daļā attēlota Latvijas Republikas pierobežas josla.

5.1.2.2. Apbūves parametri

Nenosaka

5.1.2.3. Citi noteikumi

487. Latvijas Republikas pierobežas joslas izmantošanu un citas prasības nosaka normatīvie akti.

5.1.3. Latvijas Republikas pierobeža (TIN12)

5.1.3.1. Pamatinformācija

488. Grafiskā daļā attēlota Latvijas Republikas pierobeža.
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5.1.3.2. Apbūves parametri

Nenosaka

5.1.3.3. Citi noteikumi

489. Latvijas Republikas pierobežas izmantošanu un citas prasības nosaka normatīvie akti.

5.2. TERITORIJA, KURAI IZSTRĀDĀJAMS LOKĀLPLĀNOJUMS

Nenosaka

5.3. TERITORIJA, KURAI IZSTRĀDĀJAMS DETĀLPLĀNOJUMS

Nenosaka

5.4. VIETĒJAS NOZĪMES KULTŪRVĒSTURISKĀ UN DABAS TERITORIJA

5.4.1. Vietējas nozīmes kultūrvēsturiskās un dabas teritorijas (objekti) (TIN4)

5.4.1.1. Pamatinformācija

490. Grafiskā  daļā  attēlotas  vietējas  nozīmes  kultūrvēsturiskās  un  dabas  teritorijas  (objekti).
Vietējas nozīmes kultūrvēsturisko un dabas teritoriju saraksts Apbūves noteikumu 7. pielikumā.

5.4.1.2. Apbūves parametri

Nenosaka

5.4.1.3. Citi noteikumi

491. Pašvaldība, izdodot saistošos noteikumus, var noteikt citus vietējas nozīmes kultūrvēsturiskos un dabas objektus un teritorijas, kā arī likvidēt to 
statusu.

492. Vietējas nozīmes kultūrvēsturisku objektu teritorijās un 10 m rādiusā ap tiem atļauts būvēt un izvietot vienīgi  funkcionālus un dekoratīvus 
labiekārtojuma un vides dizaina elementus, apsaimniekošanai nepieciešamās palīgēkas un vietas piemiņas pasākumu rīkošanai. Šo būvju 
izvietojumu un parametrus nosaka labiekārtojuma projektā.
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493. Alejas koku atļauts nocirst (novākt), ja koks kļuvis bīstams, apdraud ceļu satiksmes vai cilvēku drošību un nav citu iespēju novērst bīstamu 
situāciju (piemēram, apzāģēt  zarus, izveidot atbalstus, izvietot norobežojošās barjeras un braukšanas ātrumu ierobežojošas zīmes). Koku 
nocērt (novāc) pēc Pašvaldības rakstiskas atļaujas saņemšanas.

494. Parka  teritorijā  bīstamos kokus atļauts  nocirst  (novākt),  ja  nav citu  iespēju  novērst  bīstamu situāciju  (piemēram,  apzāģēt  zarus,  izveidot  
atbalstus, izvietot norobežojošās barjeras) un saņemta Pašvaldības rakstiska atļauja.

5.5. AINAVISKI VĒRTĪGA TERITORIJA

Nenosaka

5.6. VIETĒJAS NOZĪMES LAUKSAIMNIECĪBAS TERITORIJA

Nenosaka

5.7. NACIONĀLAS UN VIETĒJAS NOZĪMES INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBAS TERITORIJA

Nenosaka

5.8. DEGRADĒTA TERITORIJA

Nenosaka
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6. TERITORIJAS PLĀNOJUMA ĪSTENOŠANAS KĀRTĪBA

Nenosaka
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7. CITI NOSACĪJUMI/PRASĪBAS

7.1. ĪPAŠI AIZSARGĀJAMĀS DABAS TERITORIJAS UN MIKROLIEGUMI

495. Noteikumi attiecas uz valsts aizsargājamām dabas teritorijām un mikroliegumiem, izmantojot 
aktuālāko  pieejamo  informāciju  par  īpaši  aizsargājamām  dabas  teritorijām,  objektiem, 
mikroliegumiem.

496. Grafiskā daļā attēlotas īpaši aizsargājamo dabas teritoriju un to funkcionālo zonu robežas un 
mikroliegumi.

497. Dagdas  novada  administratīvajā  teritorijā  normatīvajos  aktos  noteikto  un  izveidoto  īpaši 
aizsargājamo dabas teritoriju saraksts dots Apbūves noteikumu 9.pielikumā.

498. Nacionālā parka „Rāznas nacionālais parks” teritorijas aizsardzība un izmantošana veicama 
saskaņā  ar  likumu  „Rāznas  nacionālā  parka  likums”  (02.11.2006.),  Ministru  Kabineta 
26.06.2007.  noteikumiem  Nr.447  „Rāznas  nacionālā  parka  individuālie  aizsardzības  un 
izmantošanas noteikumi”, kā arī papildus teritorijas aizsardzības un izmantošanas prasības 
nosaka Dabas aizsardzības plāns 2009. – 2019.gadam.

499. Dabas  liegumu  un  dabas  pieminekļu  aizsardzība  un  izmantošana  veicama  saskaņā  ar 
Ministru  Kabineta  16.03.2010.noteikumiem  Nr.264  „Īpaši  aizsargājamo  dabas  teritoriju 
vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”.

500. Zemes vienībās, kurās tiek izstrādāts detālplānojums, lokālais ainavu plāns vai būvprojekts ir 
jāveic dižkoku un dižakmeņu inventarizācija.

501. Par īpaši  aizsargājamu koku vai akmeni uzskatāms jebkurš koks vai akmens, kas atbilst 
Ministru  Kabineta  16.03.2010.  noteikumos  Nr.264  ‘’Īpaši  aizsargājamo  dabas  teritoriju 
vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” noteiktajiem parametriem.

502. Mikroliegumu  aizsardzības  un  apsaimniekošanas  kārtību  nosaka  Ministru  Kabineta 
18.12.2012.  noteikumi  Nr.940  „Noteikumi  par  mikroliegumu  izveidošanas  un 
apsaimniekošanas kārtību, to aizsardzību, kā arī mikroliegumu un to buferzonu noteikšanu".

7.2. KULTŪRAS PIEMINEKĻI UN TO AIZSARDZĪBA

7.2.1. Vispārīgi noteikumi

503. Noteikumi  attiecas  uz  valsts  aizsargājamiem  kultūras  pieminekļiem,  to  aizsargjoslām 
(aizsardzības zonām).

504. Grafiskā daļā attēlotas valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu atrašanās vietas un robežas 
un to aizsargjoslas (aizsardzības zonas), atkarībā no pieejamo datu precizitātes.

505. Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu un to aizsargjoslas (aizsardzības zonas) saraksts 
dots Apbūves noteikumu 10. pielikumā.

506. Pēc  valsts  aizsargājamo  kultūras  pieminekļu  teritoriju  digitalizācijas,  kuru  rezultātā  var 
mainīties  valsts  aizsargājamā  kultūras  pieminekļa  robežas  un  aizsargjosla  (aizsardzības 
zona),  norādītās  izmaiņas  nav  uzskatāmas  par  Dagdas  novada  teritorijas  plānojuma 
grozījumiem.
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507. Jebkuru  saimniecisko  darbību  valsts  aizsargājamā  kultūras  pieminekļa  aizsargjoslā 
(aizsardzības zonā) drīkst veikt tikai ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas 
atļauju.

508. Kultūras pieminekļus ir aizliegts iznīcināt. Nekustamos kultūras pieminekļus drīkst pārvietot 
vai pārveidot (atjaunot, pārbūvēt, restaurēt) tikai ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības 
inspekcijas saskaņojumu.

509. Vispārīgās  prasības  kultūras  pieminekļu  uzskaitei,  aizsardzībai  un  izmantošanai  nosaka 
kultūras pieminekļu aizsardzību regulējošie normatīvie akti.

7.2.2. Noteikumi arheoloģijas un arhitektūras pieminekļu un to aizsargjoslu 
(aizsardzības zonu) teritorijā

510. Arheoloģisko pieminekļu teritorijās nav plānojama jaunu objektu būvniecība, karjeru izstrāde, 
jaunu ceļu ierīkošana un citi ar zemes reljefa pārveidošanu saistīti darbi. Jebkuriem zemes 
darbiem, kas skar arheoloģijas un vēstures pieminekļu kultūras slāni, nepieciešams Valsts 
kultūras  pieminekļu  aizsardzības  inspekcijas  saskaņojums  un  arheoloģisko  izrakuma 
nodrošināšana.

511. Arhitektūras  pieminekļi  saglabājami,  savlaicīgi  veicot  atjaunošanas,  konservācijas  un 
restaurācijas darbus.

512. Fiziskajām un juridiskajām personām jānodrošina, lai tiktu saglabāti kultūras pieminekļi, kas 
ir to īpašumā (valdījumā).

513. Uz arhitektūras pieminekļu fasādēm un jumtiem aizliegts izvietot tādus objektus un iekārtas 
(reklāmas, satelītantenas u.c.), kas maina fasādes raksturu un ietekmē ēkas siluetu no skatu 
punktiem publiskajā ārtelpā.

514. Ja bojājumu dēļ ēkas atjaunošana un/vai restaurācija nav iespējama un ir zudusi attiecīgās 
ēkas kultūrvēsturiskā vērtība, tās vietā pieļaujama vienīgi tāda paša (iepriekšējā oriģinālā) 
veidola  ēkas būvniecība.  Šī  prasība  attiecas uz  ēkas  dimensijām,  fasāžu  apdari,  jumtu, 
logiem un citiem fasādes elementiem un detaļām.

7.2.3. Noteikumi Dagdas vecpilsētas apbūvei un aizsardzībai

515. Teritorijas plānojumā noteikta un Grafiskā daļā attēlota Dagdas vecpilsētas teritorija un tās 
robeža.

516. Dagdas  vecpilsētas  vēsturiskā  apbūve  saglabājama  kā  arhitektoniska  vērtība  un  būtiska 
vietējā kultūrvēsturiskā mantojuma daļa.

517. Pirms ēku atjaunošanas,  demontāžas,  zemes vienību sadales,  robežu  pārkārtošanas vai 
jaunas  būvniecības  Dagdas  vecpilsētas  teritorijā,  jāveic  ēku  un  apkārtējās  vides 
kultūrvēsturiskā inventarizācija un Pašvaldībai ir tiesības pieprasīt veikt būvniecības ieceres 
sabiedrisko apspriešanu vai izstrādāt detālplānojumu.

518. Plānojot un būvējot jaunas ēkas, kā arī atjaunojot vai renovējot esošās ēkas, ievērot Dagdas 
vecpilsētas  apbūves  raksturu,  ēku  vēsturisko  novietojumu  zemes  vienībā,  saglabājot 
apkārtējās  apbūves  mērogu,  raksturu,  proporciju  sistēmu,  respektējot  vēsturiskās 
būvniecības tradīcijas un tradicionālos būvmateriālus.
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519. Jaunu ēku būvniecība pieļaujama vietās, kurās tā nav pretrunā ar vēsturisko plānojuma un 
telpisko  struktūru.  Nav  pieļaujama  tādu  jaunu  ēku  būvniecība,  kas  ārējo  izmēru  vai 
būvapjoma ziņā izteikti kontrastē ar vēsturiskās apbūves ēku apjomiem.

520. Jaunizveidotās zemes vienības formai jāatbilst vēsturiskajai zemes vienību struktūrai. Zemes 
vienību sadale pamatojama ar vēsturiskās izpētes materiāliem.

521. Atļauts  lietot  tikai  tādus fasāžu  apdares  materiālus,  kas  atbilst  vēsturiskajai  būvniecības 
tradīcijai,  lietoti  ēkas  sākotnējā  celtniecībā  un  ir  harmoniski  ar  vēsturiskās  vides 
autentiskajiem materiāliem.

7.3. AIZSARGJOSLAS

7.3.1. Vispārīgi noteikumi

522. Aizsargjoslas un aprobežojumus tajās nosaka Aizsargjoslu likums.

523. Grafiskās daļā attēlotas aizsargjoslas, kuru platums ir 10 m un vairāk.

524. Aizsargjoslas, kas mazākas par 10 m, jāattēlo izstrādājot, detālplānojumu, ja detālplānojuma 
izstrāde nepieciešama saskaņā ar normatīvajiem aktiem, vai zemes ierīcības projektos.

525. Aizsargjoslas  jāatzīmē  nekustamo  īpašumu  apgrūtinājumu  plānos  un  jāieraksta 
zemesgrāmatā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

526. Gadījumos,  kad  vienā  vietā  pārklājas  vairāku  veidu  aizsargjoslas,  spēkā  ir  stingrākās 
prasības  un  lielākais  minimālais  platums.  Visu  veidu  rīcība  šajās  vietās  jāsaskaņo 
ieinteresētajām institūcijām.

7.3.2. Virszemes ūdensobjektu aizsargjoslas

527. Grafiskā daļā attēlotas virszemes ūdensobjektu aizsargjoslas saskaņā ar Apbūves noteikumu 
11.pielikumā noteikto.

528. Mākslīgam ūdensobjektam (izņemot  tādam,  kas  kalpo  ūdens novadīšanai  no  pieguļošās 
teritorijas), kura platība ir lielāka par 0,1 ha – aizsargjosla ne mazāk kā 10 m plata josla katrā 
krastā.

7.3.3. Aizsargjoslas (aizsardzības zonas) ap kultūras pieminekļiem

529. Grafiskā daļā attēlotas aizsargjoslas (aizsardzības zonas) ap valsts aizsargājamiem kultūras 
pieminekļiem saskaņā ar Apbūves noteikumu 10.pielikumu.

7.3.4. Aizsargjoslas ap ūdens ņemšanas vietām

530. Grafiskā  daļā  attēlotas  aizsargjoslas  ap  centralizētās  ūdensapgādes  sistēmas  ūdens 
ņemšanas vietām saskaņā ar Apbūves noteikumu 12.pielikumu.

7.3.5. Mežu aizsargjosla ap pilsētu

531. Grafiskā daļā attēlota mežu aizsargjoslas platība ap Dagdas pilsētu – 57,4 ha.

7.3.6. Aizsargjoslas gar ielām un autoceļiem

532. Grafiskā daļā attēlotas:

532.1. Apbūves noteikumu 2.pielikumā iekļautās aizsargjoslas gar valsts autoceļiem;
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532.2. Apbūves noteikumu 2.pielikumā iekļautās aizsargjoslas gar pašvaldības ceļiem lauku 
teritorijā;

532.3. Apbūves  noteikumu  2.pielikumā  iekļauto  ielu  un  ceļu  sarkanās  līnijas  pilsētā  un 
ciemos.

7.3.7. Aizsargjoslas ap valsts meteoroloģisko un hidroloģisko novērojumu stacijām 
un hidrometriskajiem posteņiem un ap citiem stacionāriem valsts nozīmes 

monitoringa punktiem un posteņiem

533. Tiek noteikta un Grafiskā daļā attēlota aizsargjosla ap valsts meteoroloģisko staciju Dagda 
un tiek noteikta, bet Grafiskā daļā netiek attēlota aizsargjosla ap pazemes ūdens kvantitātes 
un kvalitātes staciju Kaitra saskaņā ar Apbūves noteikumu 13.pielikumu.

7.3.8. Aizsargjoslas gar elektriskajiem tīkliem

534. Grafiskā daļā attēlota aizsargjosla gar elektrisko tīklu gaisvada līniju:

534.1. ar nominālo spriegumu 110 kV:

534.1.1. lauku teritorijā - 30 m attālumā no malējiem vadiem uz ārpusi no līnijas;

534.1.2. pilsētas un ciemu teritorijās - 7 m attālumā no malējiem vadiem uz ārpusi no 
līnijas. Mēroga noteiktības dēļ aizsargjosla nav attēlota Grafiskā daļā;

534.2. ar nominālo spriegumu līdz 20 kV (mēroga noteiktības dēļ aizsargjoslas nav attēlotas 
Grafiskā daļā):

534.2.1. lauku teritorijā - 6,5 metru attālumā no malējiem vadiem uz ārpusi no līnijas; 

534.2.2. pilsētas un ciemu teritorijās - 2,5 m attālumā no malējiem vadiem uz ārpusi 
no līnijas. 

535. Nav pieļaujama apbūve energoapgādes objektu aizsargjoslās.

536. Veicot  darbus  aizsargjoslās,  kuru  dēļ  nepieciešams  objektus  aizsargāt,  tie  jāveic  pēc 
saskaņošanas ar attiecīgā objekta īpašnieku, veicot darbus vidsprieguma (20 kV; 10 kV) un 
zemsprieguma (0,4 kV)  EPL aizsargjoslās,  tie  jāsaskaņo ar AS „Sadales tīkls”  Austrumu 
reģionu.

537. Darbiem ar celšanas un citiem mehānismiem tuvāk par 30 m no 110kV elektrolīniju malējiem 
vadiem jāizstrādā un jāsaskaņo ar AS „Augstsprieguma tīkls” darbu veikšanas projekts.

538.  Lokālplānojumu, detālplānojumu un būvprojektu izstrādāšanai, kuru teritorija atrodas 110kV 
elektrolīniju aizsargjoslās, kā arī ielu/ceļu un inženierkomunikāciju būvprojektu izstrādāšanai 
elektrolīniju  šķērsojumos,  vai  arī  plānojot  tādu  objektu  būvniecību,  kuri  atrodas  ārpus 
elektrolīnijas aizsargjoslas, bet iespējama aizsargjoslu pārklāšanās, saņemt nosacījumus vai 
tehnisko noteikumus un projektu saskaņot ar AS „Augstsprieguma tīkls”.

539.  Plānojot būvniecību 110kV elektrolīniju tuvumā, ēkas, būves un paralēli  novietotas ielas, 
ceļus paredzēt ārpus elektrolīniju aizsargjoslām.

540. Plānojot  publisku iestāžu novietojumu,  to  paredzēt  tālāk par 30 m no 110kV elektrolīniju 
malējo vadu projekcijas.

541.  110kV elektrolīniju balstu novietojumu neiekļaut ielu sarkano līniju teritorijās.
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542. Plānojot  ielu,  ceļu  un  ar  tiem  saistīto  objektu,  kā  arī  inženierkomunikāciju  novietojumu 
paralēli vai šķērsojumos ar 110kV elektrolīnijām un tuvošanos tām, ievērot nepieciešamos 
savstarpējos horizontālos un vertikālos attālumus, kas noteikti normatīvos aktos.

7.3.9. Aizsargjoslas ap meliorācijas būvēm un ierīcēm

543. Ekspluatācijas  aizsargjoslu  nosaka  valsts,  valsts  nozīmes,  pašvaldības un  koplietošanas 
meliorācijas būvēm un ierīcēm:

543.1. ūdensnotekām (ūdensteču regulētajiem posmiem un speciāli raktām gultnēm), kā arī 
hidrotehniskām  būvēm  un  ierīcēm  uz  tām  aizsargjoslas  robežu  nosaka 
lauksaimniecībā izmantojamās zemēs – ūdensnotekas abās pusēs 10 m attālumā no 
ūdensnotekas krotes;

543.2. ūdensnotekām (ūdensteču regulētajiem posmiem un speciāli raktām gultnēm), kā arī 
hidrotehniskām būvēm un ierīcēm uz tām aizsargjoslas robežu nosaka meža zemēs – 
atbērtnes  pusē  (atkarībā  no  atbērtnes  platuma)  8   līdz   10  m  attālumā  no 
ūdensnotekas krotes.

544. Noteiktas aizsargjoslas ap liela diametra (30 cm vai lielāks) kolektoriem – 8 m attālumā uz 
katru pusi no kolektora ass līnijas. Grafiskā daļā netiek attēlotas.

7.3.10. Aizsargjoslas ap ģeodēziskā tīkla punktiem

545. Noteiktas aizsargjoslas ap valsts un vietējā ģeodēziskā tīkla  punktiem – 5 m rādiusā no 
ģeodēziskā punkta centra. Mēroga noteiktības dēļ Grafiskā daļā aizsargjosla netiek attēlota. 
Valsts ģeodēziskā tīkla punktu saraksts dots Apbūves noteikumu 14.pielikumā.

546. Veicot  novada  teritorijā  jebkura  veida  būvniecību,  tai  skaitā,  esošo  ēku  pārbūvi  un 
atjanunošanu, inženierkomunikāciju, ceļu un tiltu būvniecību, teritorijas labiekārtošanu un citu 
saimniecisko darbību, kas skar ģeodēziskā tīkla punkta aizsargjoslu, šo darbu projektētājiem 
jāveic saskaņojums Pašvaldībā par darbiem vietējā ģeodēziskā tīkla punktu aizsargjoslā un 
ar Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūru – par darbiem valsts ģeodēziskā tīkla punktu 
aizsargjoslā.

7.3.11. Aizsargjoslas ap kapsētām

547. Grafiskā daļā attēlotas aizsargjoslas ap kapsētām – 300 m no kapsētu teritoriju robežas 
ārējās malas (kapsētu saraksts Apbūves noteikumu 15.pielikumā).

7.3.12. Aizsargjoslas ap notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm

548. Grafiskā daļā attēlotas aizsargjoslas ap notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm saskaņā ar Apbūves 
noteikumu 16.pielikumu.

7.3.13. Aizsargjoslas ap degvielas uzpildes stacijām

549. Noteikta un Grafiskā daļā attēlota drošības aizsargjosla ap degvielas uzpildes staciju Dagdas 
novada, Dagdā, Daugavpils ielā 18 – ne mazāk kā 25 m no tvertnēm un degvielas uzpildes 
iekārtām.
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7.3.14. Tauvas josla

550. Tiek  noteikta  dabiskā  tauvas josla  gar  privāto  ūdeņu  krastiem – 4  m,  gar  pārējo  ūdeņu 
krastiem - 10 m. 

551. Mākslīgi veidotā ūdensobjekta tauvas joslas platums nosakāms attiecīgās būves projektā.

552. Grafiskā daļā tauvas joslas nav attēlotas. Tās attēlojamas detālplānojumos, būvprojektos un 
zemes ierīcības projektos.

7.4. PRASĪBAS TEMATISKAJIEM PLĀNOJUMIEM, LOKĀLPLĀNOJUMIEM UN 
DETĀLPLĀNOJUMIEM

553. Prasības  tematisko  plānojumu,  lokālplānojumu  un  detālplānojumu  saturam  un  izstrādes 
procedūrai nosaka normatīvie akti teritorijas attīstības plānošanas jomā.

554. Lokālplānojumi,  detālplānojumi,  tematiskie  plānojumi  tiek  izstrādāti  normatīvajos  aktos 
noteiktajos  gadījumos,  kā  arī  citos  gadījumos,  ja  to  izstrādes nepieciešamību,  pieņemot 
lēmumu, pamato Pašvaldība.

555. Izstrādājot detālplānojumu konkrētai teritorijai, jānosaka un/vai jādetalizē:

555.1. jaunveidojamo zemes vienību robežas;

555.2. piekļūšana, plānojot ielu un ceļu tīklu, kas iekļaujas kopējā Pašvaldības ielu un ceļu 
tīklā;

555.3. zemes vienības apbūves blīvums un brīvās zaļās teritorijas;

555.4. zemes vienības minimālā fronte;

555.5. minimālie attālumi no zemes vienību robežām līdz ēkām un citām būvēm;

555.6. ēku un būvju skaits, to stāvu skaits un augstums;

555.7. inženiertehniskā apgāde;

555.8. automašīnu novietošana un piebrauktuves;

555.9. visa veida aizsargjoslas un aprobežojumi tajās;

555.10. prasības teritorijas inženiertehniskajai sagatavošanai (ja nepieciešams);

555.11. konkrētas  prasības  katrai  parcelei  –  atļautā  izmantošana,  apbūves  parametri, 
aprobežojumi;

555.12. detālplānojuma  īstenošanas  kārtība,  ko  parakstījis  detālplānojuma  ierosinātājs, 
apliecinot saistības un atbildību par detālplānojuma teritorijas attīstību.

556. Detālplānojumā  jāattēlo  ģeodēziskā  tīkla  punkti,  ja  tādi  atrodas detālplānojuma izstrādes 
teritorijā.

557. Detālplānojuma īstenošanas kārtībā jānosaka:

557.1. jaunizveidoto zemes vienību kadastrālā uzmērīšana, reģistrācija Nekustamā īpašuma 
valsts  kadastra  informācijas  sistēmā  un  ierakstīšana  zemesgrāmatā  normatīvajos 
aktos noteiktajā kārtībā;

557.2. ja detālplānojuma teritorija meliorēta vai tajā ir grāvji ūdens novadīšanai un plānotā 
apbūve skars meliorācijas sistēmas vai grāvjus, pirms būvatļaujas saņemšanas ēku 
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projektēšanai,  realizējams  un  nododams  ekspluatācijā  meliorācijas  sistēmas 
pārkārtošanas būvprojekts vai grāvja pārkārtošanas projekts;

557.3. vienlaicīgi ar meliorācijas sistēmas pārkārtošanu atļauta ceļu vai ielu projektēšana, 
esošo  inženierbūvju  pārkārtošanas  un  jaunu  inženierbūvju  projektēšana  un 
būvniecība;

557.4. būvatļauja  ēku  būvniecībai  izsniedzama pēc  ceļu  vai  ielu  izbūves  zemes  klātnes 
līmenī ar šķembu segumu un ugunsdzēsības prasību izpildes teritorijā.

558. Papildus Pašvaldība detālplānojuma darba uzdevumā var noteikt prasības:

558.1. sadalot zemes vienību parcelēs apbūvei jaunās apbūves teritorijās, kur nav izveidota 
ielu infrastruktūra un nav esošas apbūves, ne mazāk kā 20% no teritorijas paredzēt 
publiskai ārtelpai (ielām, publiskiem apstādījumiem u.tml.);

558.2. veidojot  jaunas  apbūves  teritorijas  ar  vairāk  kā  30  apbūves  gabaliem,  rezervēt 
teritoriju publisku būvju izvietošanai, ja tās atļautas attiecīgajā funkcionālajā zonā un 
jāparedz  publiskās  ārtelpas  teritorijas.  Procentuālo  platību  katrā  gadījumā  nosaka 
Pašvaldība detālplānojuma darba uzdevumā;

558.3. veikt teritorijas augu sugu un biotopu izpēti;

558.4. veikt ornitoloģisko izpēti;

558.5. veikt ģeoloģisko izpēti;

558.6. veikt dižkoku un dižakmeņu inventarizāciju.

559. Ceļi un ielas izdalāmi kā atsevišķas zemes vienības, piešķirot kadastra apzīmējumu.

560. Izstrādājot detālplānojumu, jāveido vienots ceļu tīkls ar blakus zemes vienībām, strupceļu 
veidošana pieļaujama tikai atsevišķos izņēmuma gadījumos.

7.5. BŪVTIESĪBU ĪSTENOŠANAS KĀRTĪBA

561. Ēku un būvju būvprojektēšanas sagatavošanas, būvprojektēšanas, būvdarbu, pieņemšanas 
ekspluatācijā un nojaukšanas kārtību nosaka normatīvie akti būvniecības jomā.

562. Būvniecības procesa norisi saskaņā ar normatīvo aktu prasībām un Pašvaldības saistošiem 
noteikumiem kontrolē Pašvaldības būvvalde.

7.6. AINAVU SAGLABĀŠANA, AIZSARDZĪBA UN PLĀNOŠANA

563. Ainaviski  nozīmīgas teritorijas, ainaviskie ceļi  un skatupunkti  shematiski  attēloti  tematiskā 
attēlā Apbūves noteikumu 8.pielikumā.

564. Nav  pieļaujama  ainaviski  nozīmīgu  skatupunktu  aizsegšana,  aizbūvēšana  ar  ēkām, 
apstādīšana ar kokiem, aizaudzēšana ar krūmiem, reljefa pārveidošana u.tml.

565. Tematiskajos plānojumos,  lokālplānojumos vai  detālplānojumos un būvprojektos jānosaka 
prasības paredzēt  skatu  vietas,  autostāvvietas,  saglabāt  publisku  pieeju  ūdensobjektiem, 
paredzēt nepieciešamo publiskās ārtelpas labiekārtojumu.

566. Paredzot  būvniecību  ainaviski  nozīmīgās  vietās  un  teritorijās,  Pašvaldība  pieprasa 
būvniecības ierosinātājam būvprojekta ietvaros veikt ainavas analīzi un norāda specifiskas 
prasības projektējamajiem būvapjomiem.
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567. Ja paredzamā būvniecība var negatīvi ietekmēt vidi un ainavu, Pašvaldība ir tiesīga nodot 
būvniecības ieceri sabiedriskajai apspriešanai.
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1.PIELIKUMS SPĒKĀ ESOŠO DETĀLPLĀNOJUMU UN LOKĀLPLĀNOJUMU SARAKSTS 

Nr. 
p.k. 

Detālplānojuma vai 
lokālplānojuma nosaukums, 

adrese 

 
Kadastra Nr. 

 

Saistošo noteikumu Nr., 
datums, lēmuma Nr. 

vai 
Vispārīgais administratīvais 

akts 
    
    

 

  



2.PIELIKUMS IELU UN CEĻU KLASIFIKĀCIJA 

1.tabula Aizsargjoslas gar valsts autoceļiem un minimālā autoceļa nodalījuma josla1 

 
Autoceļš 

Aizsargjoslas platums gar 
autoceļiem lauku teritorijā no 

ceļa ass uz katru pusi  
(m) 

Ceļu zemes 
nodalījuma joslas 
min platums no 
autoceļa ass uz 

katru pusi 
 (m) 

Valsts reģionālie autoceļi  
P49 Kārsava – Ludza – Ezernieki 60 11 
P52 Zilupe – Šķaune – Ezernieki 60 11 (9,5) 

no km 37,130 līdz km 55,740  11 
no km 55,740 līdz km 60,020  9,5 

P55 Rēzekne – Dagda 60 11 
P57 Malta – Sloboda 60 11 
P60 Dagda – Aglona 60 11 
P61 Krāslava – Dagda 60 9,5 (11) 

no km 25,297 līdz km 26,110  9,5  
no km 26,110 līdz km 33,269  11 

Valsts vietējie autoceļi  
V545 Vecslabada – Šķaune 30 9,5 
V599 Ismeri–Zosna–Andrupene 30 9,5 
V606 Dagda – Asūne – Vorzova 30 11 (9,5) 

no km 1,136 līdz km 9,610 30 11 
no km 9,610 līdz km 24,201 30 9,5 

V607 Zamševiki – Timaņi – Zirgi 30 9,5 
V608 Ezernieki – Patmalnieki 30 9,5 
V609 Sloboda – Ruduški – Zelenpole – Sļakoti 30 9,5 
V610 Mariampole – Jaunokra – Grāveri 30 9,5 
V611 Ogureckaja – Strodi – Auleja 30 9,5 
V612 Konstantinova – Ignatova – Andiņi 30 9,5 
V613 Vecokra – Ignatova 30 9,5 
V614 Kromāni – Auleja – Rogeļi 30 11 (9,5) 

no km 0,000 līdz km 6,400 30 11 
no km 6,400 līdz km 10,213 30 9,5 

V615 Andrupene – Kondraši 30 9,5 
V616 Dagda – Andzeļi – Ezernieki 30 9,5 (11) 

no km 1,217 līdz km 1,617 30 9,5 
no km 1,617 līdz km 8,217 30 11 

no km 8,217 līdz km 17,968 30 9,5 
V617 Pievadceļš Ezernieku tūristu bāzei 30 11 
V618 Ezernieki – Svariņi – Šķaune 30 9,5 
V619 Dagda – Pauļukalns 30 9,5 
V620 Asūne – Panova 30 9,5 
V621 Asūne – L.Grizāni – Porečje 30 9,5 
V622 Dinaborčiki – Lukšova – Plesņeva 30 9,5 
V623 M.Asūne – Robežnieki 30 9,5 
                                                           
1 Saskaņā ar VAS “Latvijas Valsts ceļi” informāciju (08.04.2016. vēstule Nr.4.9/1532) 



V624 Ferma – Račeva – Ļutavci 30 9,5 
V628 Piedruja – Indra – Robežnieki – Nauļāni – 
Asūne 

30 9,5 

V632 Konstantinova – Skaista 30 11 
V646 Jaunokra – Zundi 30 9,5 
V647 Andiņi – Slesari 30 9,5 
V648 Murāni – Belaja – Vaivodi 30 9,5 
V649 Vaivodi – Egļeva 30 9,5 
V650 Andžāni – Leimaņi – Punduri 30 9,5 
V651 Staševa – Rutki 30 9,5 
V652 Plenčeva – Lociki 30 9,5 
V653 Jubeļi – Ozoliņi 30 9,5 

 

2.tabula. Pašvaldības ielu sarkano līniju platums pilsētā un ciemos2 

Teritoriālā vienība 
 

Ielas (ceļa) 
nosaukums 

Ielas 
kategorija 

Sarkano līniju platums 
(m) 

Andrupenes pagasts 
Andrupenes ciems 

Dārza iela Vietējās nozīmes iela 10 
Ezera iela Vietējās nozīmes iela 15 
Kalna iela Vietējās nozīmes iela 12 

Nākotnes iela Vietējās nozīmes iela 12 
Jaunā iela Vietējās nozīmes iela 12 
Pļavu iela Vietējās nozīmes iela 10 

Ezernieku iela Vietējās nozīmes iela 12 
Skolas iela Maģistrālā iela 15 

Rēzeknes iela Maģistrālā iela 15 
Valsts autoceļa V590 

posms Maģistrālā iela 19-22 

Valsts autoceļa V615 
posms Maģistrālā iela 19 

Valsts autoceļa P57 
posms Maģistrālā iela 22 

 
Andrupenes pagasts 
Mariampoles ciems 

Valsts autoceļa V610 
posms Maģistrālā iela 22 

Pašvaldības ceļa 1-14 
posms Maģistrālā iela 15 

 
 

Andzeļu pagasts 
Andzeļu ciems 

Pašvaldības ceļš 2-12 Maģistrālā iela 15 
Pašvaldības ceļš 2-13 Vietējās nozīmes iela 10 
Pašvaldības ceļš 2-14 Vietējās nozīmes iela 10 
Pašvaldības ceļš 2-26 Vietējās nozīmes iela 15 
Pašvaldības ceļš 2-6 Maģistrālā iela 15 
Valsts autoceļa V616 

posms Maģistrālā iela 19-22 

Asūnes pagasts 
Asūnes ciems 

Krasta iela Vietējās nozīmes iela 15 
Jaunā iela Vietējās nozīmes iela 10-15 

Jaunatnes iela Vietējās nozīmes iela 10-12 
Upes iela Vietējās nozīmes iela 12 

Daudzdzīvokļu māju Vietējās nozīmes iela 12 

                                                           
2 Saskaņā ar Dagdas novada pašvaldības ceļu un ielu sarakstu uz 01.01.2016. 



pievedceļš 
Ezera iela Vietējās nozīmes iela 10 

Valsts autoceļa V606 
posms Maģistrālā iela 19-22 

Valsts autoceļa V621 
posms Maģistrālā iela 19-22 

Valsts autoceļa V620 
posms Maģistrālā iela 19-22 

Valsts autoceļa V628 
posms Maģistrālā iela 19 

Pašvaldības ceļa 3-8 
posms 

Vietējās nozīmes iela 15 

Pašvaldības ceļš 3-10 Vietējās nozīmes iela 12 
Asūnes pagasts 
Račevas ciems 

Valsts autoceļa V624 
posms Maģistrālā iela 22 

 
 

Bērziņu pagasts 
Porečjes ciems 

Dārzu iela Vietējās nozīmes iela 10-15 
Smilšu iela Vietējās nozīmes iela 10 
Lauku iela Vietējās nozīmes iela 8 
Bērzu iela Vietējās nozīmes iela 15 
Meža iela Vietējās nozīmes iela 8 

Valsts autoceļa V621 
posms Maģistrālā iela 19-22 

Valsts autoceļa V618 
posms Maģistrālā iela 19 

Pašvaldības ceļš 4-5 Vietējās nozīmes iela 12 
Pašvaldības ceļš 4-2 Maģistrālā iela 15 

Pašvaldības ceļš 4-15 Vietējās nozīmes iela 15 
Pašvaldības ceļš 4-3 Maģistrālā iela 15 

Bērziņu pagasts 
Punduru ciems 

Miera iela (Punduri) Vietējās nozīmes iela 12 
Pašvaldības ceļš 4-1 Maģistrālā iela 15 
Valsts autoceļa V618 

posms Maģistrālā iela 19-22 

Dagdas pagasts 
Ozoliņu ciems 

Ozoliņu iela Maģistrālā iela 12 
Pašvaldības ceļš 5-8 Maģistrālā iela 15 
Valsts autoceļa P61 

posms Maģistrālā iela nodalījuma joslas 
platumā 

Valsts autoceļa V653 
posms Maģistrālā iela 19 

Dagdas pagasts 
Vecdomes ciems 

Vecdomes iela Vietējās nozīmes iela 10-12 
Parka iela Vietējās nozīmes iela 15 

Rēzeknes iela Maģistrālā iela 15 
Alženovas iela  

(bijušais V619 posms) Maģistrālā iela 22 

Pašvaldības ceļš 5-8 Maģistrālā iela 19 
Pašvaldības ceļš 5-11 Vietējās nozīmes iela 19 
Valsts autoceļa P55 

posms Maģistrālā iela 22 

Valsts autoceļa V619 
posms Maģistrālā iela 22 

Svariņu pagasts Skolas iela Maģistrālā iela 15 



Svarincu ciems Jaunā iela Vietējās nozīmes iela 10 
Dārza iela Vietējās nozīmes iela 12 

Latgales iela Maģistrālā iela 12 
Miera iela Vietējās nozīmes iela 10 

Valsts autoceļa V618 
posms Maģistrālā iela 19-22 

Ezernieku pagasts  
Ezernieku ciems 

Pašvaldības ceļš 6-37 Vietējās nozīmes iela 12 
Pašvaldības ceļš 6-24 Vietējās nozīmes iela 12 
Pašvaldības ceļš 6-4 Vietējās nozīmes iela 12 
Pašvaldības ceļš 6-3 Vietējās nozīmes iela 12 
Pašvaldības ceļš 6-2 Vietējās nozīmes iela 12 
Valsts autoceļa P52 

posms Maģistrālā iela 19 

Valsts autoceļa P49 
posms 

Maģistrālā iela 19 

Valsts autoceļa P55 
posms Maģistrālā iela 22 

Valsts autoceļa V617 
posms Maģistrālā iela 22 

Valsts autoceļa V616 
posms Maģistrālā iela 19 

Konstantinovas pagasts  
Konstantinovas ciems 

Kalnu iela Vietējās nozīmes iela 13 
Pļavu iela Vietējās nozīmes iela 12 
Saules iela Vietējās nozīmes iela 10 

Pašvaldības ceļa 7-7 
posms Maģistrālā iela 15 

Pašvaldības ceļa 7-8 
posms Vietējās nozīmes iela 10 

Pašvaldības ceļa 7-6 
posms Maģistrālā iela 15 

Ķepovas pagasts  
Neikšānu ciems 

Pašvaldības ceļš 8-5 Vietējās nozīmes iela 10-15 
Valsts autoceļa V622 

posms Maģistrālā iela 22 

Ķepovas pagasts  
Apaļu ciems 

Pašvaldības ceļa 8-2 
posms Maģistrālā iela 15 

Valsts autoceļa V622 
posms Maģistrālā iela 22 

Svariņu pagasts 

Skolas iela Maģistrālā iela 15 
Jaunā iela Vietējās nozīmes iela 9 
Dārza iela Vietējās nozīmes iela 10-12 

Latgales iela (V618) Maģistrālā iela 19 
Miera iela Vietējās nozīmes iela 10 

Šķaunes pagasts 
Šķaunes ciems 

Pašvaldības ceļš 10-3 Maģistrālā iela 15 
Pašvaldības ceļš 10-19 Vietējās nozīmes iela 8 
Pašvaldības ceļš 10-5 Vietējās nozīmes iela 12 
Pašvaldības ceļš 10-6 Vietējās nozīmes iela 15 
Pašvaldības ceļš 10-4 Vietējās nozīmes iela 8 

Pašvaldības ceļš 10-31 Vietējās nozīmes iela 10 
Pašvaldības ceļš 10-7 Vietējās nozīmes iela 12 

Pašvaldības ceļa 10-16 Vietējās nozīmes iela 10 



posms 
Valsts autoceļa V618 

posms Maģistrālā iela 19-22 

Dagda 

Alejas iela (ietilpst P60 
posms) 

Maģistrālā iela 15-20 

Alejas šķērsiela Vietējās nozīmes iela 12 
Asūnes iela Maģistrālā iela 12-15 

Asūnes šķērsiela Vietējās nozīmes iela 8 
Amatnieku iela Vietējās nozīmes iela 8 

Brīvības iela Vietējās nozīmes iela 12 
Dārza iela Vietējās nozīmes iela 12 

Daugavpils iela (ietilpst 
P55 posms) 

Maģistrālā iela 22 

Dīķu iela Vietējās nozīmes iela 5 
Ezera iela Vietējās nozīmes iela 12-14 

Ezermalas iela Vietējās nozīmes iela 12 
Jaunatnes iela Vietējās nozīmes iela 15 
Jelgavas iela Vietējās nozīmes iela 12 

Kalnu iela Vietējās nozīmes iela 10 
Kalnu šķērsiela Vietējās nozīmes iela 12 

Krasta iela Vietējās nozīmes iela 8 
Lāčplēša iela Vietējās nozīmes iela 10 
Liepājas iela Maģistrālā iela 12 
Lubānas iela Maģistrālā iela 15 
Ludzas iela Vietējās nozīmes iela 8 
Māras iela Vietējās nozīmes iela 10 
Meža iela Vietējās nozīmes iela 10 

Mičurina iela Maģistrālā iela 10-12 
Pļavu iela Maģistrālā iela 12-18 
Pasta iela Maģistrālā iela 12-15 
Parka iela Maģistrālā iela 15 

Parka šķērsiela Vietējās nozīmes iela 5 
Rēzeknes iela Maģistrālā iela 12 

Rīgas iela Vietējās nozīmes iela 12-14 
Skolas iela Vietējās nozīmes iela 10-15 

Tirdzniecības šķērsiela Vietējās nozīmes iela 5 
Tirgus iela Vietējās nozīmes iela 10-15 
Torņa iela Vietējās nozīmes iela 10 
Upes iela Vietējās nozīmes iela 8-10 
Zaļā iela Vietējās nozīmes iela 10 

Ziedu iela Vietējās nozīmes iela 12-14 
 

 

 

 



3.tabula. Pašvaldības ceļu3 aizsargjoslas4 un sarkano līniju platums ciemos 

Ceļa Nr. Ceļa 
nosaukums 

Aizsargjoslas 
platums ārpus 

ciemiem  
(m) 

Ciems 

 
Sarkanās līnijas 

ciemos 
 (m) 

Andrupenes pagasts 
A grupas ceļi 

1-1 Biža-Astašova 30   
1-2 Lītaunieki-Biža 30   
1-3 Kraukļi-Stankeviči 30   
1-4 Astašova-Janovci 30 Mariampole 15 

1-5 Pievedceļš-Andrupenes 
komplekss 30   

1-6 Andiņi-Murāni 30   
1-7 Andrupene-Muiža 30   
1-8 Murāni-Grišāni 30   

B grupas ceļi 
1-9 Maslova-Rogaļi 30   

1-10 Astašova-Kotoriški  30   
1-11 Masliši-Astašova 30   
1-12 Janovci-Masliši 30   
1-13 Murāni- Aleksandrova 30   
1-14 Mariampole-Golovanovka 30   
1-15 Andrupene-Malka 30   
1-16 Andrupene-Bronki 30   
1-17 Janovci-Jaunokra 30   
1-18 Klismeti-Stalīdzāni 30   
1-19 Grišāni-Piruški 30   
1-20 Grabova-Malka 30   
1-21 Vecokra-Skola 30   
1-22 Rogaļi-Sloboda 30   
1-23 Užaniški-Sloboda 30   

C grupas ceļi 
1-24 Pozdņakova-Kustari 30   
1-25 Strodi-Aparnieki 30   
1-26 Golovanovka-Astašova 30   
1-27 Murāni-Sloboda 30   
1-28 Dilmaņi-Zaļesje 30   
1-29 Murāni-Vipolzova 30   
1-30 Maslova-Jaunozoli 30   

1-31 Pozņakovu kapu piebraucamais 
ceļš līgumceļš   

1-32 Lītaunieki-Akmeņdārzs līgumceļš   
1-33 Lītaunieki-Laizāni 30   
1-34 Zundi-Laizāni līgumceļš   
1-35 Mariampole-Vigori 30   
1-36 Astašova-Golovanovka 30   

                                                           
3 Saskaņā ar Dagdas novada pašvaldības ceļu un ielu sarakstu uz 01.01.2016. 
4 Pašvaldības līgumceļiem aizsargjoslas netiek noteiktas un attēlotas 



Ceļa Nr. Ceļa 
nosaukums 

Aizsargjoslas 
platums ārpus 

ciemiem  
(m) 

Ciems 

 
Sarkanās līnijas 

ciemos 
 (m) 

1-37 Kotoriški-Rogaļi 30   
1-38 Andiņi-Vigori 30   

Andzeļu pagasts 
A grupas ceļi 

2-1 Mamonova-Karaļi 30   
2-2 Karaļi-Andzeļi 30   
2-3 Artjomovka –Mamoni- Usači 30   
2-4 Krauļi-Kromani 30   
2-5 Zigmaņi-Mamoni 30   

2 – 6  Andzeļi – Rokoli – Rešetnīki 30 Andzeļi 15 
2-7 Rešetnīki-Dukuļi 30   
2-8 Mihalina-karjers 30   
2-9 Artjomovka- Krivina 30   

2-10 Kondraši- Froli 30   
2-11 Krivina-Ličmurāni- Obiteļs 30   

2 – 12  Andzeļu ciemata apvedceļš - Andzeļi 15 
2 – 13  Andzeļi – Ežezers  - Andzeļi 10 
2 – 14  Andzeļi – Attīrīšanas iekārtas - Andzeļi 10 
2-15 Kļukušķi- Rokoli 30   
2-16 Lapi- Klismeti 30   
2-17 Ruduški- Beitāni 30   
2-18 Zigmaņi- Kuiki 30   

B grupas ceļi 
2-20 Vamžuški- Gostiņi 30   
2-21 Rokoli-Isakova 30   
2-22 Noglas- Bresingova 30   
2-24 Morozovkas kapu pievedceļš 30   
2-25 Frolu kapsētas pievedceļš 30   

2 – 26 Andzeļi – Kulakova līgumceļš Andzeļi 15 
Asūnes pagasts 

A grupas ceļi 
3-1 Kaitra – Ustje  30   
3-2 Meļeva – Zukulova – Asūne  30   
3-3 Meņģi – Račeva  30   
3-4 Ferma – Ormija  30   
3-5 Carakalns – Ļutavci  30   

B grupas ceļi 
3-6 Dzirvaniški – Karaļova  30   
3-7 Asūne – Mazie Zeizi 30 Asūne 15 

C grupas ceļi 
3-8 Asūne - Izgāztuve 30 Asūne 15 
3-9 Mazā Jolza – Karaļova  30   

3-10 Asūne – Kapi  - Asūne 12 
3-11 Meņģi – Bogdānu mežs līgumceļš   
3-12 Ferma – Glušaks  30   

Bērziņu pagasts 



Ceļa Nr. Ceļa 
nosaukums 

Aizsargjoslas 
platums ārpus 

ciemiem  
(m) 

Ciems 

 
Sarkanās līnijas 

ciemos 
 (m) 

A grupas ceļi 
4-1 Punduri-Buraki-Andžāni 30 Punduri 15 
4-2 Porečje-Vidņeva-Rusecki 30 Porečje 15 
4-3 Porečje-Malcāni 30 Porečje 15 
4-4 Porečje-Nāzari 30   
4-5 Porečje-Podvigailova 30 Porečje 12 
4-6 Moroziki-Moroziku kapi 30   
4-7 Brenči-Prikņu kapi līgumceļš   
4-8 Lastovki-Nāzari 30   
4-9 Pauļukalns-Budovka līgumceļš   

4-10 Rusecki-Stoponīši līgumceļš   
4-11 Pašvaldības ēkas pievedceļš - Porečje 10 

C grupas ceļi 
4-12 Nāzaru kapu piebraucamais ceļš līgumceļš   
4-13 Moroziki-Vidņeva 30   
4-14 Šilova-Šilovas kapi 30   
4-15 Porečje-Punduru kapi līgumceļš Porečje 15 
4-16 Stoponīši-Podvigailova 30   
4-17 Moroziki-Morozovas vect.kapi līgumceļš   
4-18 Valuhi-Valuhu kapi līgumceļš   
4-19 Zjazuļeva-Pauļukalns līgumceļš   
4-20 Pļeņčeva-Ķepova līgumceļš   
4-21 Lociki-Osva līgumceļš   
4-22 Porečje-Druvas 30   

Dagdas pagasts 
A grupas ceļi 

5-1 Ozoliņi – Dagda  30 Ozoliņi 15 
5-2 Ozoliņi – Sloboda  30   
5-3 Sloboda – Karjers  30   
5-4 Ustje – Aprabauci  30   
5-5 Purpļi – Vecdome  30   
5-6 Purpļi – Beitāni  30   
5-7 Bojāri – Midiši  30   
5-8 Dižskabarži – Vecdome  - Vecdome 19 
5-9 Bojāru kapu piebraucamais ceļš 30   

5-10 Ozoliņi – Komplekss  30   
5-11 Alženova – Rutki  30 Vecdome 19 
5-12 Zeļļu kapu piebraucamais ceļš līgumceļš   

Ezernieku pagasts 
A grupas ceļi 

6-1 Ezernieki-Garaudži 30   
6-2 Ezernieku ciemata apvedceļš - Ezernieki 12 
6-3 Bērnudārza pievedceļš - Ezernieki 12 
6-4 Ezernieki-Garavatka 30 Ezernieki 12 
6-5 Ivanovka-Garaudži līgumceļš   
6-6 Sitņica-Aksjonova 30   



Ceļa Nr. Ceļa 
nosaukums 

Aizsargjoslas 
platums ārpus 

ciemiem  
(m) 

Ciems 

 
Sarkanās līnijas 

ciemos 
 (m) 

6-7 Piļori-Andžāni 30   
6-8 Andžāni-Garaudži 30   
6-9 Poholki-Garaudži 30   

6-10 Poholki-Eisaki-Mortiņi 30   
6-11 Šusti-Mortiņi 30   
6-12 Šusti-Dubovka 30   
6-13 Šusti-Makeiki 30   
6-14 Makeiki-Zeļonka 30   
6-15 Juguļi-Vaišļi 30   
6-16 Patmaļnīki-Vaišļi 30   
6-17 Šusti-Patmaļnīki 30   
6-18 Pontogi-Zeļonka 30   
6-19 Egļova-Primisļi 30   
6-20 Egļovas kapsētas pievedceļš 30   
6-21 Primisļi-Žogotova 30   
6-22 Primisļi-Ludzglova 30   
6-23 Zaščirinu kapu pievedceļš līgumceļš   
6-24 Bukmuiža-Jurkova 30 Ezernieki 12 
6-25 Altinīki-Essenmuiža līgumceļš   
6-26 Altinīki-Zeņkova 30   
6-27 Altinīki-Ostrovļani 30   
6-28 Vaivodu kapu pievedceļš 30   
6-29 Zeņkova-Sitņica 30   
6-30 Jurkova-Madaras 30   

B grupas ceļi 
6-31 Udrija-Platači 30   
6-32 Basaligi-Šustiki līgumceļš   
6-33 Juguļi-Gostiņi 30   
6-34 Pontogi-Cvikļi līgumceļš   
6-35 M.Žogotova-Pustoška 30   

6-36 Jaundomes muižas 
piebraucamais ceļš 30   

C grupas ceļi 
6-37 Ivanovka-Jaunpūpoli līgumceļš Ezernieki 12 
6-38 Udrijas kapu piebraucamais ceļš līgumceļš   
6-39 Udrija-Dubovka 30   
6-40 Andžāni-Lubgaņi-Gostiņi 30   
6-41 Aksjonova-Basaligi 30   
6-42 Novomisļi-Rukši 30   
6-43 Ruskuļova-Noviki 30   
6-44 Ruskuļova-Rukši 30   
6-45 L.Tiršova-M.Tiršova 30   
6-46 L.Tiršova-Noviki 30   
6-47 Rukši-L.Tiršova 30   

Konstantinovas pagasts 
A grupas ceļi 



Ceļa Nr. Ceļa 
nosaukums 

Aizsargjoslas 
platums ārpus 

ciemiem  
(m) 

Ciems 

 
Sarkanās līnijas 

ciemos 
 (m) 

7-1 Ignatova-Ojatnieki 30   
7-2 Nartiši-Sauši 30   
7-3 Nartiši-Avlasenki 30   
7-4 Aleksandrova-Skudriķi 30   
7-5 Murāni-Aleksandrova 30   
7-6 Konstantinova-Puncuļi 30 Konstantinova 15 
7-7 Konstantinova-Zariņi 30 Konstantinova 15 
7-8 Kromāni-Konstantinova 30 Konstantinova 10 
7-9 Eisaki-Konstantinova 30   

7-10 Kromāni-Bogdāni 30   
7-11 Lemeši-Valteri 30   
7-12 Eisaki-Sivergols 30   

C grupas ceļi 
7-13 Sčedrati-Vipalzova 30   
7-14 Ščedrati-Noviki līgumceļš   
7-15 Kromāni Zariņi 30   
7-16 Perveliški-Pervelišku kapi 30   
7-17 Sivergols-Geķi 30   

7-18 Sotnikovas kapsētas 
piebraucamais ceļš līgumceļš   

7-19 Noviku karjera piebraucamais 
ceļš 30   

Ķepovas pagasts 
A grupas ceļi 

8-1 Apaļi- Laizāni 30 Apaļi 15 
8-2 Apaļi - Vorzova 30 Apaļi 15 
8-3 Dinaborčiki - Madalāni 30   
8-4 Lukšova - Misnikova 30   
8-5 Pagastmājas pievedceļš - Neikšāni 10-15 

B grupas ceļi 
8-6 Neikšāni- Lielie Katriņiški 30   
8-7 Lukšova - Baltpuķe līgumceļš   

C grupas ceļi 
8-8 Apaļi - Meļķeri 30   
8-9 Katriņiški - Barinauci 30   

8-10 Katriņišku apvedceļš 30   
8-11 Lukšova-Perveļova 30   
8-12 Apaļi - Posova 30   
8-13 Katriņiški - Neikšāni 30   
8-14 Tukiši – Mazie Apaļi 30   
8-15 Vorzova - Sumkova 30   

8-16 K.Raudives piemiņas vietas 
piebraucamais ceļš 30   

8-17 Blusova - Ķepova 30   
Svariņu pagasts 

A grupas ceļi 



Ceļa Nr. Ceļa 
nosaukums 

Aizsargjoslas 
platums ārpus 

ciemiem  
(m) 

Ciems 

 
Sarkanās līnijas 

ciemos 
 (m) 

9-1 Svariņi-Ruskuļeva-Dobročina 30   
9-2 Svarinci-Pušča-Beresņi 30   
9-3 Dobročina-Borisovka 30   
9-4 Svarinci-Reiniki 30 Svarinci 15 
9-5 Svarinci-Vilgerti-Reiniki 30   
9-6 Loci-Neikšāni 30   
9-7 Loci-Strodova 30   
9-8 Skutulova-Rubinauci 30   
9-9 Kromaniški-Putramniški 30   

9-10 Spilukalns-Skutulova-Plutiški 30   
9-11 Skutulova-Veterauci 30   
9-12 Muraniški-Spogeva 30   
9-13 Rutķeviči-Skutulova līgumceļš   

B grupas ceļi 
9-14 Svarinci-Ruskuļeva 30   
9-15 Ruskuļeva-Lipovka 30   
9-16 Augļu dārzs-Ruskuļeva 30   
9-17 Kairiši-Babrovščina-Spogeva 30   

C grupas ceļi 
9-18 Puščas kapu piebraucamais ceļš 30   
9-19 Ruskuļevas kapsēta -Ruskuļeva 30   
9-20 Govju ferma-Ruskuļeva 30   
9-21 Loci-Beresņu kapsēta 30   
9-22 Pušča-Zabolotniki 30   
9-23 Beresņu kapu piebraucamais ceļš līgumceļš   

9-24 Svarincu kapu piebraucamais 
ceļš līgumceļš   

Šķaunes pagasts 
A grupas ceļi 

10-1 Zamšoviki-Zeiļeva-Novički 30   
10-2 Krasnopole-Malcāni 30   
10-3 Līvānu māju pievedceļš - Šķaune 15 
10-4 Katlumāja-bērnudārzs - Šķaune 8 
10-5 Šķaunes skolas pievedceļš - Šķaune 12 
10-6 Bērnudārza pievedceļš - Šķaune 15 
10-7 Feldšeru punkta pievedceļš - Šķaune 12 
10-8 Krasnopole-Ostrovski-Brici 30   
10-9 Borkuici-Senči līgumceļš   

10-10 Svariņu ceļš-Patmaļi 30   
B grupas ceļi 

10-11 Vujenki-Mači-Kožanki 30   
10-12 Mači-Tīmaņi 30   
10-13 Muižnieki-Mazie Brici 30   
10-14 Borkuici-Rīts 30   

C grupas ceļi 
10-15 Malcāni-Malcānu kapi 30   



Ceļa Nr. Ceļa 
nosaukums 

Aizsargjoslas 
platums ārpus 

ciemiem  
(m) 

Ciems 

 
Sarkanās līnijas 

ciemos 
 (m) 

10-16 Šķaune-Poliščina 30 Šķaune 10 
10-17 Landskorona -Valsts mežs  30   
10-18 Landskorona-attīrīšanas iekārtas 30   
10-19 Viensētas “Apsītes” pievedceļš - Šķaune 10 
10-20 Malcāni-Rubuļu kapi 30   
10-21 Oļšaniki-Mazurovas kapi līgumceļš   
10-22 Peickovo-viensēta Lapsiņas līgumceļš   
10-23 Novički-Davidenki līgumceļš   
10-24 Zeiļova-viensēta Liepas līgumceļš   
10-25 Muižnieku kapsētas pievedceļš līgumceļš   
10-26 Kovaļku kapsētas pievedceļš līgumceļš   
10-27 Zeiļevas kapsētas pievedceļš līgumceļš   
10-28 Viensētas Kraujas pievedceļš līgumceļš   
10-29 Kiseļova-Rubuļi līgumceļš   
10-30 Novički-Zlidniki līgumceļš   
10-31 Viensētas Grāvīši pievedceļš - Šķaune 10 
10-32 Muižnieki-viensēta Valodzes līgumceļš   
10-33 Muižnieki-viensēta Dīķi līgumceļš   
10-34 Šķaunes kapsētas pievedceļš līgumceļš   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.PIELIKUMS MINIMĀLAIS NEPIECIEŠAMO AUTOSTĀVVIETU SKAITS 

Būve vai teritorija Minimālais autostāvvietu skaits 

komercdarbības būvēm uz katriem 10 m2 

tirdzniecības zāles platības 
1 autostāvvieta 

komercdarbības būvēm uz katriem 20 m2 

tirdzniecības zāles vai izstāžu platības 
1 autostāvvieta 

biroju ēkām uz katriem 40 m2 lietderīgās 
platības 

1 autostāvvieta 

sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumu 
komercdarbības būvēm uz katrām 20 
apmeklētāju vietām 

6 autostāvvietas 

sporta un rekreācijas objektos uz katriem 
20 apmeklētājiem 

5 autostāvvietas 

kultūras iestādēm uz katriem 20 
apmeklētājiem 

5 autostāvvietas 

objektiem publisko ārtelpu izbūvēs katriem 
50 apmeklētājiem vienlaikus 

−  īslaicīgas atpūtas objektos – 15 
autostāvvietas 

−  tirdzniecības vietās katrām 2 
tirdzniecības vietām - 1 autostāvvieta 

−  pludmalēs un atpūtas zonās – 20 
autostāvvietas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.PIELIKUMS ĒKU VAI BŪVES AUGSTUMA UN STĀVU SKAITA NOTEIKŠANA 

1.attēls Ēkas būves stāva noteikšana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.attēls Ēkas stāvu skaita noteikšana 

  

  



5.PIELIKUMS PAGALMI 

  



6.PIELIKUMS PIESĀRŅOTO UN POTENCIĀLI PIESĀRŅOTO VIETU SARAKSTS4 

Nr. 
Grafiskā 

daļā 
Nosaukums Adrese Reģistrācijas Nr. 

Nozare 

Piesārņota vieta 

9. DUS „Latvijas Nafta” 
 

Dagda, Daugavpils 
iela 18 60095/4533 Automobiļu degvielas 

mazumtirdzniecība 
Potenciāli piesārņotas vietas 

1. 
Slēgta sadzīves 
atkritumu izgāztuve 
„Litviņi” 

“Litviņi”, 
Andrupenes 

pagasts 
60428/1145 

Atkritumu 
apsaimniekošana, 
teritorijas tīrīšana 

2. 
Mehāniskās darbnīcas 
un degvielas 
glabātuve Andzeļos 

Andzeļi, Andzeļu 
pagasts 

 
60448/4547 

 

Automobiļu tehniskā 
apkope un remonts 

3. Slēgta izgāztuve 
„Ārmaņi” 

“Ārmaņi”, Andzeļu 
pagasts 60448/4543 Atkritumu savākšana un 

apstrāde   

4. Pesticīdu noliktava 
Račeva 

Račeva, Asūnes 
pagasts 

 
60468/4558 

 

Glabāšana un noliktavu 
saimniecība 

5. Bijušais DUS Asūnē Asūne, Asūnes 
pagasts 60468/4557 

Automobiļu degvielas 
mazumtirdzniecība  
 

6. 
Slēgta sadzīves 
atkritumu izgāztuve 
„Tiliševa” 

“Tiliševa”, Asūnes 
pagasts 60468/4556 

Atkritumu 
apsaimniekošana, 
teritorijas tīrīšana 

7. 
Slēgta sadzīves 
atkritumu izgāztuve 
„Zezjuļka” (“Zonuļka”) 

Bērziņu pagasts 60508/5020 
Atkritumu 
apsaimniekošana, 
teritorijas tīrīšana  

8. Slēgta izgāztuve 
„Morozova” Bērziņu pagasts 60508/5019 

Atkritumu 
apsaimniekošana, 
teritorijas tīrīšana  

10. Dagdas pilsētas 
domes katlu māja 

Dagda, Mičurina 
iela 12 60095/4638 Tvaika un karstā ūdens 

piegāde 

11. Vecā petrolejas 
noliktava 

Dagda, Daugavpils 
iela 16 60095/4540 

Automobiļu degvielas 
mazumtirdzniecība  
 

12. Bijusī konditorejas 
rūpnīca „Narūta” Dagda, Zaļā iela 1a 60095/4536 Pārtikas produktu un 

dzērienu ražošana  

13. Dagdas vecās 
attīrīšanas iekārtas 

Dagda, Pasta iela 
33b 

 
60095/4535 

 

Notekūdeņu savākšana 
un apstrāde 

14. Bijusī mēbeļu ražotne 
„Dagda” 

Dagda, Daugavpils 
iela 3a 60095/4534 Mēbeļu ražošana 

15. Ķimikāliju glabātuve 
Zeļļi 

Zeļļi, Dagdas 
pagasts 60548/902 

Augkopība; 
dārzeņkopība; 
dārzkopība  

16. DUS, Ozoliņi Ozoliņi, Dagdas 60548/901 Automobiļu degvielas 

                                                           
4 Saskaņā ar VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” datu bāzi “Piesārņoto un potenciāli piesārņoto 

vietu reģistrs” 



pagasts mazumtirdzniecība 

17. 
Dagdas pilsētas slēgtā 
atkritumu izgāztuve 
„Bojāri” 

Bojāri, Dagdas 
pagasts 60548/900 

Atkritumu 
apsaimniekošana, 
teritorijas tīrīšana 

18. 
SIA „Bukmuiža” 
kokogļu ražošanas 
uzņēmums 

“Ūdrija”, Ezernieku 
pagasts 60568/4829 Koksēšanas produktu 

ražošana 

19. SIA „Latgales ogles”, 
kokogļu ražošana 

Ruskuļevas sādža, 
Ezernieku pagasts 60568/4790 Koksēšanas produktu 

ražošana  

20. Bijušais DUS, 
Ezernieki 

Ezernieki, Ezernieku 
pagasts 60968/899 Automobiļu degvielas 

mazumtirdzniecība  

21. 
Slēgta sadzīves 
atkritumu izgāztuve 
„Ūdrija” 

 Ezernieku pagasts 60968/898 
Atkritumu 
apsaimniekošana, 
teritorijas tīrīšana  

22. Pesticīdu noliktava, 
Ūdrija 

Ūdrija, Ezernieku 
pagasts 60968/897 

Augkopība; 
dārzeņkopība; 
dārzkopība  

23. Ķimikāliju noliktava 
Konstantinovo 

Konstantinovas 
pagasts 60768/896 

Augkopība; 
dārzeņkopība; 
dārzkopība 

24. 
Slēgta sadzīves 
atkritumu izgāztuve 
„Ignatova” 

Konstantinovas 
pagasts 60768/895 

Atkritumu 
apsaimniekošana, 
teritorijas tīrīšana  

25. Slēgtās sovhoza 
degvielas noliktava Ķepovas pagasts 60808/5029 

Cietā, šķidrā un 
gāzveida kurināmā un 
līdzīgu produktu 
vairumtirdzniecība  
 

26. 
Slēgta sadzīves 
atkritumu izgāztuve 
„Lukševa” 

Ķepovas pagasts 60808/5028 
Atkritumu 
apsaimniekošana, 
teritorijas tīrīšana 

27. DUS 
 

Šķaune, Šķaunes 
pagasts 60928/894 

Automobiļu degvielas 
mazumtirdzniecība  
 

28. 
SIA „Šķaunes 
bekons”, cūku 
komplekss 

Šķaunes pagasts 60928/893 Cūku audzēšana  

29. 
Bijusī naftas bāze 
naftas produktu 
glabāšanai “Svariņi” 

Svariņi, Svariņu 
pagasts 60908/905 

Cietā, šķidrā un 
gāzveida kurināmā un 
līdzīgu produktu 
vairumtirdzniecība 

30. 

Slēgta sadzīves 
atkritumu 
apglabāšana 
„Labecki” 

Svariņu pagasts 

 

60908/904 

 

Atkritumu 
apsaimniekošana, 
teritorijas tīrīšana  

31. 
Bijusī noliktava 
lauksaimniecības 
ķimikāliju glabāšanai 

Svariņi, Svariņu 
pagasts 60908/903 

Augkopība; 
dārzeņkopība; 
dārzkopība 

32. Slēgta atkritumu 
izgāztuve “Zamšoviki” Šķaunes pagasts Kadastra Nr. 

60920053149 

Atkritumu 
apsaimniekošana, 
teritorijas tīrīšana 



7.PIELIKUMS VIETĒJAS NOZĪMES KULTŪRVĒSTURISKĀS UN DABAS TERITORIJAS (OBJEKTI) 
1.tabula Vietējas nozīmes kultūrvēsturiskas teritorijas (objekti) 

Nr. 
Grafiskā 

daļā 
Kultūrvēsturiski nozīmīgā objekta nosaukums Atrašanās vieta 

1. Andrupenes Vissvētākās Jaunavas Marijas – Skapulāra 
karalienes Romas katoļu baznīca Andrupenes pagasts, Andrupene 

2. Okras Svētā Hieronima Romas katoļu baznīca Andrupenes pagasts, Vecokra 
3. Maslovas vecticībnieku baznīca vai lūgšanas nams Andrupenes pagasts 
4. Rudušķu vecticībnieku draudze Andzeļu pagasts, Rudušķos 
5. Andzeļmuižas Sv. Jāņa Kristītāja Romas katoļu baznīca Andzeļu pagasts, Andzeļos 
6. Konstantīna Raudives piemiņas istaba Asūnes pagasts, Asūne, Asūnes pamatskolā 

7. Asūnes Svētā Krusta paaugstināšanas Romas katoļu 
baznīca Asūnes pagasts, Asūnē 

8. Krucifiksi – Andžānos, Pauļukalnā, Budovkā, Morozikos Bērziņu pagasts 
9. Dagdas vecpilsēta Dagda 

10. Dagdas Pokrova Nikolaja vecticībnieku baznīcas 
svētbildes Dagda, Ludzas iela 6 

11. Ebreju kapi Dagda, Skolas iela 
12. Krucifiksi – Ozoliņu, Rabšu, Plotku, Zabarovas, Alženova  Dagdas pagasts 
13. Dagdas muižas parks Dagda 
14. Bukmuižas apbūve Ezernieku pagasts  

15. Ezernieku (Bukmuižas) skolas apbūve ar parku (apbūvē 
ietilpst kungu māja, parks) Ezernieku pagasts, Ezerniekos 

16. Bukmuižas doktorāts Ezernieku pagasts 
17. Jaundomes kapella (Baltā katoļu baznīca) Ezernieku pagasts 
18. Krucifiksi (2 gab.) Ezernieku pagasts 
19. Karavīru kapsēta (1944.g.) Ezernieku pagasts 
20. Krucifikss - Lukšovas Ķepovas pagasts 

21. K.Raudives dzimto māju piemiņas vieta – piemiņas 
akmens Ķepovas pagasts, Barinauci 

22. Sivergola muižas ēka Konstantinovas pagasts 
23. Konstantinovas muižas ēka un palīgēka pie tās Konstantinovas pagasts 
24. Robežsarga māja un M.Andžānes piemiņas istaba Šķaunes pagasts, Šķaune 

25. 
Beresnes Svētās Annas Romas katoļu baznīca vai 

Beresnes vissvētās Jaunavas Marijas dzimšanas Romas 
katoļu baznīca 

Svariņu pagasts, Beresņos 

 
2.tabula Vietējas nozīmes dabas teritorijas (objekti) 

Nr. p.k. Dabas teritorijas un/vai objekts Atrašanās vieta 
1. Andzeļu parks pie skolas Andzeļu pagasts 
2. Obiteļas dzirnavu dīķis Andzeļu pagasts 
3. Dabas taka – „Mīlestības taka” Asūnes pagasts 
4. Dabas piemineklis – dižskābardis (apkārtmērs 6,40 m) Dagdas pagasts, Vecdome 

5. Dabas pieminekļi – ozoli (2 gab.) Dagdas pagasts, Dagdas muižas parka 
teritorijā 

6. Liepu aleja Dagdas pagasts, Vecdome 
7. Bukmuižas skolas parks Ezernieku pagasts 
8. Beresņu parks Svariņu pagasts 
9. Dobročinas parks Svariņu pagasts 



8.PIELIKUMS. AINAVISKI NOZĪMĪGĀS TERITORIJAS, SKATUPUNKTI, AINAVISKIE CEĻI 

 

 

 

 

 

 

 

 



9.PIELIKUMS ĪPAŠI AIZSARGĀJAMĀS DABAS TERITORIJAS, MIKROLIEGUMI 

Nr.p.k. Aizsargājamās teritorijas 
kategorija 

Aizsargājamā dabas 
teritorija 

(teritoriālā vienība) 

Aizsargājamās dabas teritorijas 
izveidošanas, aizsardzības un 
izmantošanas normatīvie akti  

1. Nacionālais parks 

„Rāznas nacionālais parks” 
(Andrupenes pagasts, 

Andzeļu pagasts,  
Ezernieku pagasts) 

„Rāznas Nacionālā parka likums” 
(02.11.2006.); 
MK 26.06.2007. noteikumiem Nr.447 
„Rāznas nacionālā parka individuālie 
aizsardzības un izmantošanas 
noteikumi” 

2. Dabas liegumi:   

2.1. 

 

„Ojatu ezers”  
(Konstantinovas pagasts) 

MK 15.06.1999. noteikumi Nr.212 
„Noteikumi par dabas liegumiem”; 
MK 16.03.2010. noteikumi Nr.264 
„Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju 
vispārējie aizsardzības un 
izmantošanas noteikumi” 

2.2. 
„Asūnes ezeri” 

(Asūnes pagasts) 
 

3. Dabas pieminekļi:   

3.1. 
ģeoloģiskie un 

ģeomorfoloģiskie dabas 
pieminekļi 

„Dagdas ala”  
(Dagdas pagasts) 

MK 17.04.2001. noteikumi Nr.175 
„Noteikumi par aizsargājamiem 
ģeoloģiskajiem un 
ģeomorfoloģiskajiem dabas 
pieminekļiem”; 
MK 16.03.2010. noteikumi Nr.264 
„Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju 
vispārējie aizsardzības un 
izmantošanas noteikumi” 

3.2. aizsargājamie koki6 attēloti teritorijas 
plānojuma Grafiskajā daļā 

Likums „Par īpaši aizsargājamām 
dabas teritorijām” (02.03.1993.); 
MK 16.03.2010. noteikumi Nr.264 
„Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju 
vispārējie aizsardzības un 
izmantošanas noteikumi” 

4. Mikroliegumi7 attēloti teritorijas 
plānojuma Grafiskā daļā 

Sugu un biotopu likums (16.03.2000.); 
MK 18.12.2012. noteikumi Nr.940 
„Noteikumi par mikroliegumu 
izveidošanas un apsaimniekošanas 
kārtību, to aizsardzību, kā arī 
mikroliegumu un to buferzonu 
noteikšanu” 

 

 

                                                           
6 Informācija par dižkokiem pastāvīgi tiek reģistrēta Dabas aizsardzības pārvaldes dabas datu pārvaldības sistēmā „Ozols” 
7 Informācija par mikroliegumiem ir mainīga, Grafiskās daļas kartēs attēloti dati uz 01.10.2016. 
 



10.PIELIKUMS VALSTS AIZSARGĀJAMIE KULTŪRAS PIEMINEKĻI UN TO AIZSARGJOSLAS (AIZSARDZĪBAS 
ZONAS) 

1.tabula Valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi un to aizsargjosla (aizsardzības zona) 

Nr. p.k. 
Valsts 

aizsardzības 
Nr. 

Pieminekļa veids Pieminekļa nosaukums 
 

 
Aizsargjosla 

(aizsardzības zona) 
 (m) 

Andrupenes pagasts 
1. 1036 Arheoloģija Andeņu senkapi 500 
2. 1037 Arheoloģija Brīveru Garadkas kalns – pilskalns 500 

3. 1039 Arheoloģija Stalidzānu Svilušais kalns (Kara 
kapi) – pilskalns 500 

4. 1038 Arheoloģija Stalidzānu senkapi 500 
5. 3496 Māksla Zārki (4) ar apbedījuma inventāru - 

Andzeļu pagasts 

6. 1040 Arheoloģija Dauguļu Kapču kalns (Gorodok) – 
pilskalns 500 

7. 1041 Arheoloģija Jukumu Grumuškas kalns – 
pilskalns I 500 

8. 1042 Arheoloģija Jukumu Grumuškas kalns – 
pilskalns II 500 

9. 1043 Arheoloģija Karaļu senkapi (Krievu kapi) 500 
10. 1044 Arheoloģija Kulakovas senkapi un apmetne 500 
11. 1045 Arheoloģija Rokoļu senkapi (Kapču kalns) 500 

12. 1046 Arheoloģija Rokoļu viduslaiku kapsēta (Mēra 
kapi) 500 

13. 1047 Arheoloģija Tālo Klismetu viduslaiku kapsēta 500 
Asūnes pagasts 

14. 1048 Arheoloģija Aizpuru apmetne 500 

15. 1049 Arheoloģija Aprobaucu apmetne un viduslaiku 
kapsēta 500 

16. 1050 Arheoloģija Asūnes viduslaiku kapsēta 
(Baznīcas kalniņš) 500 

17. 1051 Arheoloģija Klabauču pilskalns (Čornaja gora) 500 
18. 1052 Arheoloģija Klabauču senkapi (Turku kapi) 500 
19. 1053 Arheoloģija Reiņu pilskalns (Perečkas kalns) 500 
20. 6145 Arheoloģija Reiņu pilskalns 500 

Bērziņu pagasts 
21. 1063 Arheoloģija Fridrihovas pilskalns (Gorodok) 500 
22. 1065 Arheoloģija Andžānu pilskalns 500 
23. 1066 Arheoloģija Andžānu senkapi (Vecie kapi) 500 

24. 1064 Arheoloģija Kozlaukas viduslaiku kapsēta 
(Franču kapi) 500 

Dagda 

25. 1067 Arheoloģija Lubānes kalns – pilskalns 100 pilsētā, 500 lauku 
teritorijā 

26. 6312 Arhitektūras Dagdas katoļu baznīca ar žogu 100 

27. 3507 Mākslas pieminekļi Kancele Atrodas Dagdas katoļu 
baznīcā 



Nr. p.k. 
Valsts 

aizsardzības 
Nr. 

Pieminekļa veids Pieminekļa nosaukums 
 

 
Aizsargjosla 

(aizsardzības zona) 
 (m) 

28. 3512 Mākslas pieminekļi Skulptūru grupa „Kristus 
kristīšana” 

Atrodas Dagdas katoļu 
baznīcā 

29. 3511 Mākslas pieminekļi Sānu altāri (2) Atrodas Dagdas katoļu 
baznīcā 

30. 3508 Mākslas pieminekļi Kapa piemineklis J.A.Hilzenam Atrodas Dagdas katoļu 
baznīcā 

31. 3506 Māksla Ērģeles Atrodas Dagdas katoļu 
baznīcā 

32. 3505 Māksla Altāris Atrodas Dagdas katoļu 
baznīcā 

Dagdas pagasts 

33. 1069 Arheoloģija Niperu senkapi 

Individuālā 
aizsardzības zona 

saskaņā ar Grafisko 
daļu 

34. 1070 Arheoloģija Obiteļu senkapi (Franču kapi, Kara 
kapi) 500 

35. 1068 Arheoloģija Alžinovas apmetne 500 

36. 1071 Arheoloģija Dagdas pilskalns (Zamok) ar 
apmetni 

Individuālā 
aizsardzības zona 

saskaņā ar Grafisko 
daļu 

Ezernieku pagasts 

37. 1082 Arheoloģija Pustoškas Baterijas kalns – 
pilskalns 500 

38. 1083 Arheoloģija Jurkovas senkapi (Turku kalns) 500 

39. 1084 Arheoloģija Lieltirševas senkapi (Šauskalns) 
 500 

40. 1085 Arheoloģija Lieltirševas viduslaiku kapsēta 
(Kapu kalns) 500 

41. 1086 Arheoloģija Piļoru senkapi I, II 500 
42. 1087 Arheoloģija Pontagu senkapi (Katoļu kapi) 500 

43. 1088 Arheoloģija Ūdrāju pilskalns (Dubovka, 
Ozolkalns) ar apmetni 500 

44. 6315 Arhitektūra Bukmuižas katoļu baznīca ar žogu 500 

45. 3520 Māksla Altāris Atrodas Bukmuižas 
katoļu baznīcā 

46. 8954 Arhitektūra Jaundomes muižas kungu māja 

Individuālā 
aizsardzības zona 

saskaņā ar Grafisko 
daļu 

47. 3525 Māksla Fasādes dekoratīvā apdare 
Atrodas Jaundomas 
muižas dzīvojamā 

mājā 
Ķepovas pagasts 

48. 1098 Arheoloģija Mīsnīku pilskalns (Zamščina) 500 
49. 1099 Arheoloģija Posovas senkapi (Kapu kalniņš) 500 



Nr. p.k. 
Valsts 

aizsardzības 
Nr. 

Pieminekļa veids Pieminekļa nosaukums 
 

 
Aizsargjosla 

(aizsardzības zona) 
 (m) 

50. 1100 Arheoloģija Vorzovas senkapi 500 
Konstantinovas pagasts 

51. 1154 Arheoloģija Slobodas senkapi (Franču kapi) 500 
52. 1151 Arheoloģija Bogdanu pilskalns 500 

53. 1152 Arheoloģija Kubulnišķu senkapi II (Napoleona 
kapi)  500 

54. 1153 Arheoloģija Kubulnišķu senkapi I 500 

55. 1155 Arheoloģija Saldu Piliņģore – pilskalns un 
senkapi 500 

Šķaunes pagasts 
56. 1073 Arheoloģija Greivu apmetne I, II 500 
57. 1074 Arheoloģija Poliščinas pilskalns (Gorodok) 500 
58. 1076 Arheoloģija Rudņu senkapi 500 

59. 1072 Arheoloģija Mazurovas viduslaiku apmetne un 
kapsēta 500 

60. 1075 Arheoloģija Rubuļu pilskalns 500 

61. 6313 Arhitektūra Landskoronas katoļu baznīca ar 
žogu un diviem zvanu torņiem 500 

62. 3513 Māksla Altāris Atrodas Landskoronas 
katoļu baznīcā 

63. 3517 Māksla Vitrāža Atrodas Landskoronas 
katoļu baznīcā 

64. 1533 Arheoloģija Volkorezu - Čuičišu senkapi (Vaidu 
kapi, Sopki)8 500 

Svariņu pagasts 
65. 1189 Arheoloģija Neikšānu senkapi 500 

66. 1188 Arheoloģija Muranišķu apmetne un senkapi 
(Cīmota) 500 

67. 1190 Arheoloģija Reiņiku senkapi  500 
68. 1191 Arheoloģija Rubenaucu senkapi 500 
69. 1192 Arheoloģija Babrauščinas pilskalns 500 

70. 1193 Arheoloģija Borisovkas (Dobroščinas) senkapi 
(Kara, Franču kapi, Ostrovok) 500 

71. 1194 Arheoloģija Veizinišķu apmetne 500 
 

 

 

 

 

 

                                                           
8 Daļa no valsts aizsardzības kultūras pieminekļa teritorijas atrodas Dagdas pagastā, lielākā kultūras pieminekļa teritorijas daļa 
atrodas Ludzas novadā 



2.tabula Valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi, kuru aizsargjosla (aizsardzības zona) atrodas Dagdas 
novada administratīvā teritorijā 

Nr. p.k. 
Valsts 

aizsardzības 
Nr. 

Pieminekļa veids 
 

Pieminekļa nosaukums, atrašanās 
vieta 

Aizsargjosla, m 
 

72. 1058 Arheoloģija 
Kuharu senkapi (Mēra kapi, 
Kopmale), Aulejas pag., Krāslavas 
novads 

500 

73. 1054 Arheoloģija 
Bleideļu senkapi (Kapu kalns), 
Bleideļi, Aulejas pag., Krāslavas 
novads 

500 

74. 1170 Arheoloģija 
Podļeškovas senkapi (Vecie kapi), 
Podleškova, Robežnieku pagasts, 
Krāslavas novads 

500 

75. 1169 Arheoloģija 
Nikšiņu Razbojevo gora, Nikšiņos, 
Robežnieku pagasts, Krāslavas 
novads 

500 

76. 2046 
 

Arheoloģija 
 

Patmaļnieku senkapi, Pušas pag., 
Patmaļnīki, Rēzeknes novads, pie 
kapsētas 

500 

77. 1572 Arheoloģija Kozlovas senkapi, Kozlova, 
Pasienes pag., Zilupes novads 500 

78. 1533 Arheoloģija 
Volkorezu - Čuičišu senkapi 
(Vaidu kapi, Sopki), Ludzas 
novads 

500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11.PIELIKUMS VIRSZEMES ŪDENSOBJEKTI UN TO AIZSARGJOSLAS 

1.tabula. Ūdensteču aizsargjoslas 

Ūdenstece 
 

Garums, 
km 

Aizsargjosla 
lauku teritorijā, m 
(plata josla katrā 

krastā) 

Aizsargjosla pilsētas, 
ciemu teritorijās, m 

(plata josla katrā 
krastā) 

Publiska 
ūdenstece 

Malta (Klismetka) 115 300 - - 
Balda 24  50 - - 
Dzeguze 26,1  100 - - 
Gušča (Guščica) 13,1  50 10 (Dagdas pilsēta) - 

Asūnīca 23,6 100  
10 (Asūnes ciems) 

Publiska upe 
posmā pa Latvijas 

- Baltkrievijas 
robežu 

Sarjanka 77 100 - 

Publiska upe 
posmā pa Latvijas 

- Baltkrievijas 
robežu 

Aktica 13 50 - 

Publiska upe 
posmā pa Latvijas 

- Baltkrievijas 
robežu 

Čaušica 21  50 - - 
Malcenka  11  50 10 (Porečjes ciems) - 
Lukšovas strauts  18  50 - - 
Volčica 12 50 - - 
Deņica 12 50 - - 
Dzeguze 23,5  50 - - 
Akmineica 13  50 - - 
Ormijanka <10  10 - - 
Sarkanā upīte <10 10 - - 
Borisovkas upīte <10 10 - - 
Narūta  10024 m  50 10 (Dagdas pilsēta) - 
Moļneica (M – 10) 7176 m 10   
Mazā upīte 7505 m 10 10 (Ozoliņu ciems) - 
Paulinka (M – 24) 7419 m 10   
Tērpica 6135 m 10   
M-21 5414 m 10   
līdz 10 km garām ūdenstecēm 10 10 – ciemu teritorijās - 

 

 

 

 

 

 

 



2.tabula. Ūdenstilpņu aizsargjoslas 

Ūdenstilpe 
 

Platība, 
ha 

Aizsargjosla 
lauku teritorijā, m 

 (plata josla) 

Aizsargjosla 
pilsētas, ciemu 
teritorijās, m 
(plata josla) 

Publiska 
ūdenstilpe 

Bižas ezers 173,6 300 - - 
Olovecas ezers 
(Volovecas ezers) 164,9 300 - - 

Dagdas ezers 484,1 300 10 (Dagdas pilsēta) 
 Publisks ezers 

Ežezers (Ješa ezers) 987,9 300 
10 (Andzeļu ciems) 

10 (Ezernieku 
ciems) 

Publisks ezers 

Rešetnīku ezesrs, 
Rešetnieku ezers 
(Gubena ezers) 

48,2 100 - - 

Isakovas ezers 
(Rokoļu ezers, Lielais 
ezers) 

47,9 100 - - 

Arla ezers  
(Rokuļu ezers) 27,0 100 - - 

Gostiuns  
(Gostiņu ezers) 26,0 100 - - 

Visolda ezers, 
Visaldas ezers 
(Viraudas, 
Kazimirovas ezers) 

96,4 100 - - 

Žuguru ezers 32,9 100 - - 
Jolzas ezers 52,2 100 - - 
Kaitras ezers  49,2 100 - - 
Osvas ezers 51,8 100 - Publisks ezers 
Galšūna ezers, 
Gajšūns (Rapšu 
ezers) 

65,3 100 - - 

Lielais Košiuns 
(Patmalnieku ezers, 
Patmaļnīku ezers, 
Košiuns) 

36,5 100 - - 

Udrijas ezers, 
Ūdrāju ezers, 
(Ūdriņu ezers) 

53,5 100 - - 

Adamovas ezers  32 100 - - 
Ojots (Ojota ezers), 
Ojatu ezers 
(Ojatnieku ezers) 

30,9 100 - - 

Kairišu ezers, Kairīšu 
ezers 31,7 100 - Publisks ezers 

Keiša ezers (Ciša 
ezers) 27,6 100 - - 

Gordovas ezers, 45,3 100 - - 



Ūdenstilpe 
 

Platība, 
ha 

Aizsargjosla 
lauku teritorijā, m 

 (plata josla) 

Aizsargjosla 
pilsētas, ciemu 
teritorijās, m 
(plata josla) 

Publiska 
ūdenstilpe 

Gordojs (Gordoja 
ezers) 
Molvejas ezers 
(Molovja ezers)  26,4 100 - - 

Križovs 25,2 100 - - 
Borauga (Dauguļu 
ezers) 21 50 - - 

Grižanku ezers 15,4 50 - - 
Lielais Ildzis 21 50 - - 
Stībreiša ezers 20,5 50 - - 
Plaužu ezers 
(Plaudeiša ezers) 14,8 50 - - 

Svoitānu Ildzes 13,2 50 - - 
Luknojs, Luknājs, 
Lukna ezers 14,4 50 - - 

Zobena ezers 13,7 50 - - 
Dūnaklis 19,6 50 - - 
Zundu ezers, 
Zundovas ezers 15,9 50 - - 

Pozdņakovas ezers 22,2 50 - - 
Lielais Asūnes ezers 19,5 50 10 (Asūnes ciems) - 
Mazais Asūnes ezers 9,9 10   
Ļutovcu ezers 
(Ļutaucu ezers) 14,5 50 - - 

Nāzaru ezers, 
Nazaru ezers 
(Malcānu ezers) 

12,5 50 - Publisks ezers 

Janovas ezers 
(Puteņu ezers) 23,7 50 - - 

Opsas ezers 16,0 50 - - 
Briežu ezers 11,7 50 - - 
Lielā Paļts  21,6 50 - - 
Mazā Paļts 18,5 50 - - 
Zeiļevas (Zeiļovas) 
ezers 14,2 50 - - 

Dubulis (Dubuļa 
ezers) 10,2 50 - - 

Purpļu ezers - 50 - - 

līdz 10 ha lielām ūdenstilpēm 10 10 – ciemu 
teritorijās - 

 

 

 

 

 



3.tabula. Virszemes ūdensobjektu aizsargjoslas no citu novada administratīvās teritorijas 

Virszemes ūdensobjekts Aizsargjoslas platums, m Administratīvā teritorija 
Plisunka 100 Ludzas novads 
Plisūna ezers 300 Ludzas novads 
Indricas ezers 50 Krāslavas novads 
Ižūns 300 Krāslavas novads 
Sīvers 500 Krāslavas novads 
Ormijas ezers 100 Krāslavas novads 
Garais ezers 300 Krāslavas novads 
Okras ezers 50 Aglonas novads 
Pisiņš 50 Aglonas novads 
Cērps 300 Krāslavas novads 
Solojs 300 Rēzeknes novads 
Lielais Kustaru ezers 300 Aglonas novads 
Birža ezers 300 Krāslavas novads 
 

  



12.PIELIKUMS CENTRALIZĒTĀS ŪDENSAPGĀDES ŪDENS ŅEMŠANAS VIETAS UN TO AIZSARGJOSLAS 

Numurs 
LVĢMC datu 

bāzē 
Atrašanās vieta 

Aizsargjoslas rādiuss, m 
stingrā 
režīma 

aizsargjosla 
 

bakterioloģiskā 
aizsargjosla 

ķīmiskā 
aizsargjosla 

 

Andrupenes pagasts 

DB 7278 Artēziskais urbums, 
Andrupenes c. 10 Nav 

nepieciešama 345 

DB 21607 Artēziskais urbums, 
Andrupenes c. 10 Nav 

nepieciešama 399 

DB 21603 Artēziskais urbums Nr.1, 
Mariampoles c. 10 Nav 

nepieciešama 470 

Andzeļu pagasts 

DB 13405 Artēziskais urbums Nr.1, 
Andzeļu c. 10 Nav 

nepieciešama 435/955 

DB 7471 Artēziskais urbums Nr.2, 
Andzeļu c. 10 Nav 

nepieciešama 440/510 

Asūnes pagasts 

P800304 Račevas c.  “Račeva” 10 Nav 
nepieciešama 25 

DB 13669 Artēziskais urbums „Asūne 
Jaunā” (aka Nr.1) 10 40 345 

DB 13671 
Artēziskais urbums „Asūne 

Centrs” 
(aka Nr.2) 

10 Nav 
nepieciešama 30 

DB 13670 
Artēziskais urbums „Asūne 

Skola” 
(aka Nr.4) 

10 Nav 
nepieciešama 25 

Bērziņu pagasts 

DB 7127 Urbums „Centrs” 
Porečjes c. 10 Nav 

nepieciešama 390/870 

DB 7130 c. Punduri 10 Nav 
nepieciešama 240/1130 

Dagda 

DB 7889 
Artēziskais urbums Nr.4 

(atradne „Dagda”) 
Brīvības iela 29, Dagda 

10 -30 Nav 
nepieciešama 794 ha 

DB 8271 
Artēziskais urbums Nr.2 

(atradne „Dagda”) 
Alejas iela, Dagda 

10 Nav 
nepieciešama 794 ha 

Dagdas pagasts 

DB 24773 c. Ozoliņi, Dagdas pagasts 10 Nav 
nepieciešama 794 ha 

DB 7180 c. Vecdome, Dagdas pagasts 10 Nav 
nepieciešama 210 

Ezernieku pagasts 

DB 14265 Artēziskais urbums Nr.2, 
Ezernieku c. 10 Nav 

nepieciešama 320/695 

DB 14266 Artēziskais urbums Nr.3, 10 Nav 145/1165 



Numurs 
LVĢMC datu 

bāzē 
Atrašanās vieta 

Aizsargjoslas rādiuss, m 
stingrā 
režīma 

aizsargjosla 
 

bakterioloģiskā 
aizsargjosla 

ķīmiskā 
aizsargjosla 

 

Ezernieku c. nepieciešama 

DB 14264 Viduskola 
Urbums Nr.1 10 Nav 

nepieciešama 65/1485 

Konstantinovas pagasts 
DB 7106 

 
Urbums Nr.1 

c. Konstantinova 10 15/24 m 
 275/365 

DB 7135 Urbums Nr.2 
c. Konstantinova 10 Nav 

nepieciešama 265/510 

Ķepovas pagasts 

DB 13570 Artēziskais urbums Nr.2, 
Ķepovas pag. c. Neikšāni 10 Nav 

nepieciešama 118 

DB 13569 Ķepovas pag. c. Apaļi 10 Nav 
nepieciešama 96 

Šķaunes pagasts 

DB 14977 Artēziskā aka Nr.4, Šķaunes c., 
Šķaunes pagasts 10 Nav 

nepieciešama 592 

DB 6851 
Artēziskais urbums Nr.2, 

Šķaunes c., Šķaunes pagasts - 
rezervē 

10 Nav 
nepieciešama 650 

DB 6850 
Artēziskais urbums Nr.3, 

Šķaunes c., Šķaunes pagasts - 
iekonservēts 

10 Nav 
nepieciešama 450 

DB 6852 
Artēziskais urbums Nr.1, 

Šķaunes c., Šķaunes pagasts - 
iekonservēts 

10 Nav 
nepieciešama 450 

Svariņu pagasts 

DB 13412 Artēziskais urbums Nr.1, 
Svariņu c. 10 Nav 

nepieciešama 630 

DB 13411 Artēziskais urbums Nr.2, 
Svariņu c. - rezervē 

Netika aprēķināts, atrodas artēziskā urbuma Nr.1 
stingrā režīma aizsargjoslā 

 

 

  



13.PIELIKUMS AIZSARGJOSLAS AP VALSTS METEOROLOĢISKO UN HIDROLOĢISKO NOVĒROJUMU 
STACIJĀM UN HIDROMETRISKAJIEM POSTEŅIEM UN AP CITIEM STACIONĀRIEM VALSTS NOZĪMES 

MONITORINGA PUNKTIEM UN POSTEŅIEM 

Stacijas nosaukums Urbuma Nr. Adrese Aizsargjosla 
(m) 

Dagda - - 200 m no novērojumu 
laukuma ārējās robežas 

Kaitra 

17 
27 

27a 
17a 

Dagdas novads, Svariņu 
pagasts, pie ceļa Kromanišķi 
– Asūne, Mazā Kaitras ezera 

tuvumā 

10 m ap katru urbumu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14.PIELIKUMS VALSTS ĢEODĒZISKĀ TĪKLA PUNKTI7 

Punkta nosaukums  Klase Teritoriālā adrese 
Koordinātas LKS92 TM 
x (m) y (m) 

0666 N2 Andrupenes pagasts 231645 710561 
Andzeļi G2 Andzeļu pagasts 230872,888 720882,205 
0451 N1 Asūnes pagasts 215063 725602 
0928 N1 Asūnes pagasts 215360 724542 
0942 N1 Asūnes pagasts 215699 728674 
1028, 1028b N1 Asūnes pagasts 213494 724409 
1115 N1 Asūnes pagasts 211551 725114 
Rusecki G2 Bērziņu pagasts 223947,169 739401,598 
0839 N1 Bērziņu pagasts 225187 744113 
1072 N1 Bērziņu pagasts 220770 739679 
1106 N1 Bērziņu pagasts 217727 736468 
1119, 1119b N1 Bērziņu pagasts 219059 738265 
1375, 1375b N1 Bērziņu pagasts 226548 746578 
1841 N1 Bērziņu pagasts 223235 741126 
1993 N1 Bērziņu pagasts 225555 745307 
304b, 304 N1 Bērziņu pagasts 224555 742701 
20667 Dagda Gr2 Dagda 222133,616 720259,806 
Dagda, DAGD 13 LatPos Dagda 222580,586 719741,425  
0667 N2 Dagda 222106 720211 
Valeri G2 Dagdas pagasts 221670,012 722164,581 
Ezernieki G2 Ezernieku pagasts 233184,214 727189,366 
Rp.1562, gr 1562 G2 Konstantinovas pagasts 222961,579 711607,678 
0856 N1 Svariņu pagasts 216163 729721 
1080 N1 Svariņu pagasts 216397 730883 
Neikšāni G2 Ķepovas pagasts 215754,509 733687,974 
0923 N1 Ķepovas pagasts 217554 734398 
0943 N1 Ķepovas pagasts 217072 733001 
Brici G2 Šķaunes pagasts 231443,804 739231,501 
0452 N1 Šķaunes pagasts 227953 748616 
1485b, 1485 N1 Šķaunes pagasts 229450 748809 

 

 

 

 
                                                           
7 Datu avots: www.geodezija.lgia.gov.lv 



15.PIELIKUMS KAPSĒTAS 

Nr.p.k. Kapsētas nosaukums Teritoriālā vienība, 
kadastra nr. 

Aizsargjoslas platums, 
m 

Piezīmes 

1. Zundu kapsēta Andrupenes pag. 
6042 001 0120 300 

2. Malkas kapsēta Andrupenes pag. 
6042 002 0083 300 

3. Bronku kapsēta Andrupenes pag. 
6042 003 0081 300 

4. Bižu kapsēta Andrupenes pag. 
6042 003 0145 300 

5. Černoručjes kapsēta Andrupenes pag. 
6042 0030199 300 

6. Andrupenes kapsēta Andrupenes pag. 
6042 004 0418 300 

7. Andiņu kapsēta Andrupenes pag. 
6042 006 0203 300 

8. Maslovas kapsēta Andrupenes pag. 
6042 007 0180 300 

9. Janovcu kapsēta Andrupenes pag. 
6042 007 0170 300 

10. Pozņakovas kapsēta Andrupenes pag. 
6042 007 0084 300 

11. Vecokras kapsēta Andrupenes pag. 
 300 

 

12. Bresingovas kapsēta Andzeļu pag. 
6044 001 3001 300 

13. Vamžusku kapsēta Andzeļu pag. 
6044 001 3002 300 

14. Grižanku kapsēta Andzeļu pag. 
6044 001 3003 300 

15. Rudušku kapsēta Andzeļu pag. 
6044 001 3004 300 

16. Kļukušku kapsēta Andzeļu pag. 
6044 002 3001 300 

17. Krauļu kapsēta Andzeļu pag. 
6044 004 3001 300 

18. Andzeļu kapsēta Andzeļu pag. 
6044 005 3001 300 

19. Artjomovkas kapsēta Andzeļu pag. 
6044 006 3001 300 

20. Morozovkas kapsēta Andzeļu pag. 
6044 006 3002 300 

21. Morozovkas kapsēta Andzeļu pag. 
6044 006 3003 300 

22. Frolu kapsēta Andzeļu pag. 
6044 006 3004 300 



Nr.p.k. Kapsētas nosaukums Teritoriālā vienība, 
kadastra nr. 

Aizsargjoslas platums, 
m 

Piezīmes 

23. Krivinas kapsēta Andzeļu pag. 
6044 007 3001 300 

24. Konušku kapsēta 

Andzeļu pag. 
6044 001 3011 

Netiek veikti 
apbedījumi, 

aizsargjoslu nenosaka. 
Kapsētā apbedījumi 

nenotiek vairāk kā 25 
gadus. 

25. Kumačovas kapsēta Andzeļu pag. 
6044 006 0078 300 

26. Vamzušku kapsēta Andzeļu pag. 300 
 

27. Asūnes kapsēta Asūnes pag. 
6046 004 3001 

300 
Rezervēts zemesgabals 

kapsētas 
paplašināšanai. 

28. Duķeļu kapsēta Asūnes pag. 
60460050230 300 

29. Fermas kapsēta Asūnes pag. 300 
 

30. Morozovas kapsēta Bērziņu pag. 
6050 003 3379 300 

31. Moroziku kapsēta Bērziņu pag. 
6050 003 3367 300 

32. Leimaņu kapsēta Bērziņu pag. 
6050 005 3074 300 

33. Punduru kapsēta Bērziņu pag. 
6050 004 3275 300 

34. Šilovas kapsēta Bērziņu pag. 
6050 002 3089 300 

35. Nāzaru kapsēta Bērziņu pag. 
6050 003 3380 300 

36. Andžānu kapsēta Bērziņu pag. 
6050 004 3269 300 

37. Valuhu kapsēta Bērziņu pag. 
6050 002 3090 300 

38. Prikņu kapsēta Bērziņu pag. 
6050 007 3070 300 

39. Perveļovas kapsēta Bērziņu pag. 
6050 006 0057 300 

40. Kriškinovas kapsēta Bērziņu pag. 
6050 001 0057 300 

 

41. Dagdas pilsētas kapsēta Pļavu iela 15, Dagda 

300 
Nepieciešama kapsētas 

teritorijas 
paplašināšana. 

42. Vecā katoļu kapsēta Alejas šķērsiela 1, Dagda Netiek veikti 



Nr.p.k. Kapsētas nosaukums Teritoriālā vienība, 
kadastra nr. 

Aizsargjoslas platums, 
m 

Piezīmes 
apbedījumi, 

aizsargjoslu nenosaka. 
Kapsētā apbedījumi 
nenotiek ~30 gadus. 

43 Ebreju kapsēta Pļavu iela 6, Dagda 

Netiek veikti 
apbedījumi, 

aizsargjoslu nenosaka. 
Kapsētā apbedījumi 
nenotiek ~60 gadus. 

44. Vecticībnieku kapsēta Pļavu iela 18, Dagda 300 
 

45. Zeļļu kapsēta Dagdas pag. 
6054 005 0165 300 

46. Bojāru kapsēta Dagdas pag. 
6054 003 0093 300 

 
47. Ezernieku kapsēta Ezernieku pag. 300 
48. Ūdrijas kapsēta Ezernieku pag. 300 

49. Vaivodu kapsēta Ezernieku pag. 
60560070172 300 

50. Žogotovas kapsēta Ezernieku pag. 
60560050165 300 

51. Egļevas kapsēta Ezernieku pag. 
60560050160 300 

52. Ludzglavas kapsēta Ezernieku pag. 
60560080004 300 

53. Baltā jeb Jaundomu kapsēta Ezernieku pag. 
60560060213 300 

54. Zaščirinas kapsēta Ezernieku pag. 
60560050290 300 

 

55. Eisaku kapsēta Konstantinovas pag. 
60760033139 300 

56. Sivergola kapsēta Konstantinovas pag. 
60760033140 300 

57. Ščedratu vecticībnieku kapsēta Konstantinovas pag. 
60760013136 300 

58. Sotņikovas kapsēta Konstantinovas pag. 
60760013137 300 

59. Ignatovas kapsēta Konstantinovas pag. 
60760013135 

Netiek veikti 
apbedījumi, 

aizsargjoslu nenosaka 

60. Pervelišķu jeb Saboļu kapsēta Konstantinovas pag. 
60760053092 300 

 

61. Meļķeru kapsēta Ķepovas pag. 
60800040210 300 

62. Vorzovas kapsēta Ķepovas pag. 300 



Nr.p.k. Kapsētas nosaukums Teritoriālā vienība, 
kadastra nr. 

Aizsargjoslas platums, 
m 

Piezīmes 
60800050030 

 

63. Šķaunes jaunā kapsēta Šķaunes pag. 
60920060307 300 

64. Maču kapsēta Šķaunes pag. 
60920050154 300 

65. Kovaļku kapsēta Šķaunes pag. 
60920050155 300 

66. Zeiļevas kapsēta Šķaunes pag. 
60920020072 300 

67. Muižnieku kapsēta Šķaunes pag. 
60920010110 300 

68. Bricu kapsēta Šķaunes pag.  
60920010109 300 

69. Rubuļu kapsēta Šķaunes pag. 
60920040077 300 

70. Malcānu kapsēta Šķaunes pag. 
60920040078 300 

71. Mazurovas kapsēta Šķaunes pag. 
60920050153 300 

72. Borkuicu kapsēta Šķaunes pag 
60920060308 300 

 

73. Ruskulevas kapsēta Svariņu pag.       
60900013373 300 

74. Pusčas kapsēta Svariņu pag.       
60900023101 300 

75. Locu kapsēta Svariņu pag.            
60900053085 300 

76. Beresņu kapsēta Svariņu pag. 
 300 

77. Kromanišku kapsēta Svariņu pag.       
60900043073 300 

78. Muranišku kapsēta Svariņu pag.       
60900033096 300 

79. Veteraucu kapsēta Svariņu pag.        
60900063096 300 

80. Svariņu kapsēta Svariņu pag.       
60900013447 300 

 

  



16.PIELIKUMS NOTEKŪDEŅU ATTĪRĪŠANAS IETAISES, AIZSARGJOSLAS 

Nr.p.k. Notekūdeņu attīrīšanas ietaises (NAI) 
tips Ietaises atrašanās vieta 

Aizsargjoslas 
platums 

(m) 
1. NAI BIO „ORIS-45” Andrupene, Andrupenes pagasts 100 
2. NAI BIO „ORIS – 25” Mariampole, Andrupenes pagasts 50 
3. NAI BioDRY-S-100 Andzeļi, Andzeļu pagasts 200 
4. NAI BIO – 200 Asūne, Asūnes pagasts 200 
5. NAI BIO Porečje, Bērziņu pagasts 200 
6. NAI BIO Dagda 50 
7. NAI BIO-100 Ezernieki, Ezernieku pagasts 200 
8. Mehāniskās NAI COK-60 Neikšāni, Ķepovas pagasts 50 
9. NAI BIO „ORIS -30” Konstantinova, Konstantinovas pagasts 200 

10. NAI BIO „M-50” Šķaune, Šķaunes pagasts 200 

11. SIA „Šķaunes bekons” attīrīšanas 
ietaisēm Šķaunes pagasts 50 

12. NAI MicroFast 9,0 Svarinci, Svariņu pagasts 50 
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