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LIETOTIE JĒDZIENI
Aizmugures pagalma dziļums - mazākais horizontālais attālums starp zemes vienības
aizmugures robeţu un tuvāko galvenās būves sienu.
Aizmugures pagalms - zemes vienības daļa starp zemes vienības sānpagalmiem no zemes
vienības aizmugures robeţas līdz tuvākajai galvenās būves aizmugures fasādes sienai.
Apbūves blīvums - ir apbūves teritorijas apbūvētā laukuma attiecība pret kopplatību,
izteikta procentos. Apbūves blīvumā papildus ieskaita labiekārtojuma platību (celiľus,
kāpnes, piebraucamos ceļus, pagalmus), ja tie ir ierīkoti no vienlaidus
ūdensnecaurlaidīgiem materiāliem (piemēram, betona vai asfalta) un labiekārtojuma
elementu platības (terases, atklātu peldbaseinu platības), ja to sienu virszemes daļas
izbūvētas augstāk par 1 metru virs zemes.
Apbūves intensitāte - būves (parasti – ēkas) stāvu kopējās platības attiecība pret zemes
vienības platību izteikta procentos.
Apbūves līnija – attālums no apbūves līdz kaimiľu zemes vienībai (nekustamajam
īpašumam).
Apbūves laukums - visas apbūvētās platības summa, izľemot pazemes būves,
piebraucamos ceļus un labiekārtojumu.
Atdalāmā zemes vienība - zemes īpašuma daļa, ko paredzēts atdalīt un, pēc robeţu
uzmērīšanas dabā, reģistrēt kadastrā kā atsevišķu zemes vienību vai apvienot ar citu zemes
vienību.
Atklāta uzglabāšana - teritorijas izmantošana preču, būvmateriālu un citu priekšmetu
uzglabāšanai ārpus ēkām (būvēm).
Autostāvvieta - teritorija vienas vai vairāku automašīnu novietošanai uz laiku.
Brīvā teritorija - zemes vienības neapbūvētā platība, no kā atskaitīta autostāvvietu un
piebraucamo ceļu platība. To raksturo brīvās teritorijas rādītājs, kas izteikts procentos no
būvju stāvu platības.
Būvlaide - minimālais attālums starp ielas sarkano līniju vai ceļa zemes nodalījuma joslas
robeţu un jebkuru virszemes būvi zemes vienības iekšpusē. Teritorijas plānojumā būvlaidi
iezīmē ar līniju, kas parasti atrodas paralēli ielas sarkanajai līnijai vai ceļa zemes
nodalījuma joslas robeţai.
Būvobjekta ģenerālplāns - uz topogrāfiskā plāna pamatnes izstrādāts projektējamās
teritorijas vispārīgais plāns būvprojekta sastāvā ar būvju, labiekārtojuma elementu un
inţenierkomunikāciju izvietojumu.
Ciems – blīvi apdzīvota vieta, kurai ir pašvaldības noteikts ciema statuss un teritorijas
plānojumā parādīta apdzīvotās vietas robeţa.
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Darījumu iestāde - banka, apdrošināšanas sabiedrība, viesnīca, motelis, birojs, gadatirgus,
izstāde un citas komerciāla rakstura iestādes un uzľēmumi, izľemot rūpniecības un
vairumtirdzniecības uzľēmumus.
Degvielas uzpildes stacija - degvielas (arī gāzes), eļļas un smērvielu tirdzniecības
uzľēmums. Šīs teritorijas vai būves palīgizmantošana parasti ir mazumtirdzniecība,
automašīnu mazgāšana vai citi transportapkalpes pakalpojumi.
Dvīņu māja - divas bloķētas vienģimeľu dzīvojamās mājas, parasti izvietotas katra uz
savas zemes gabala.
Ēku un citu būvju laukums - to aizľemtā platība, ko mēra pa celtľu ārējo kontūru
(ieskaitot caurbrauktuvju un pārkaru laukumus), pieskaitot ēkas izvirzīto daļu, kas atrodas
zem jumta (verandas, lieveľi, portiki, galerijas, nojumes, lapenes un līdzīgi objekti),
platības mērot pa nesošo elementu ārējo kontūru.
Ēkas augstums – attālums līdz ēkas jumta kores (savietotajiem jumtiem – jumta dzegas)
augstākajam punktam.
Ferma - atsevišķa specializēta lopkopības produkcijas raţošanas saimniecība (govju, cūku,
zirgu, putnu u.c.) Fermas teritorijā ietver arī lopu pastaigu laukumus, bet neietver ganības.
Galvenā būve - teritorijas (zemes vienības) galvenajai (primārajai vai sekundārajai)
izmantošanai paredzētā būve, parasti – ēka.
Garāţa - būve vai tās daļa mehānisko transporta līdzekļu pastāvīgai novietošanai. Ar šo
jēdzienu neapzīmē privātu garāţu, kas atrodas dzīvojamā vai saimniecības ēkā.
Hidrotehniska būve - būve ūdensobjekta krastmalu nostiprināšanai, laivu piestātnēm un
līdzīgai izmantošanai, izľemot meliorācijas būves.
Iedibināta būvlaide - esošas apbūves veidota līnija, ja uz tās izvietota vismaz puse esošo
būvju, parasti galveno ēku.
Inţenierbūves - būves, kas nepieciešamas enerģētisko resursu piegādei, ūdensapgādei,
sakaru sistēmas, kanalizācijas sistēmas darbībai un atkritumu apsaimniekošanai.
Inţenierkomunikācijas - siltumapgādes, ūdensapgādes, kanalizācijas, telekomunikāciju
līnijas, elektroapgādes līnijas un iekārtas.
Kultūras un izglītības iestāde - kultūras nams, kinoteātris, koncertzāle, universālas
izmantošanas zāle, klubs, muzejs, bibliotēka un līdzīgas iestādes.
Labiekārtotas zaļās zonas teritorijas - labiekārtotas teritorijas, kas ir pieejamas
sabiedrībai un paredzētas atpūtai, dzīves vides kvalitātes, arī estētiskās vērtības
paaugstināšanai vai citai sabiedriskai funkcijai, piemēram, parki, dārzi, meţaparki, skvēri,
apstādījumi.
Maģistrālās inţenierkomunikācijas - valsts vai pagasta galvenās inţenierkomunikācijas,
arī maģistrālie transportvadi un līdzīgas būves, kas nodrošina lielas teritorijas apgādi ar
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izejvielām, sakariem, enerģētiskajiem un citiem resursiem, arī notekūdeľu slēgtu
novadīšanu. No maģistrālajām inţenierkomunikācijām atzarojas inţenierkomunikācijas,
kas apkalpo mazākas teritorijas un konkrētus patērētājus.
Mazēka - pēc kapitalitātes iedalījuma V un VI grupas vieglas konstrukcijas ēka (Latvijas
būvnormatīvs LBN 401 (V grupa - saliekamu koka vairogu, koka stāvbūves, māla kleķa;
pamati - lentveida vai stabu veidā no mūra, betona vai koka, sienas - koka vairoga, koka
stāvbūve, pārsegums - koka; VI grupa - vieglas konstrukcijas koka stāvbūves), kuras
apbūves laukums nav lielāks par 25 m2.
Mazumtirdzniecības un pakalpojumu objekts - uzľēmums preču pārdošanai tieši
patērētājam, sadzīves un citu pakalpojumu sniedzējs, tirdzniecības centrs, tirgus, veikals,
salons, aptieka, restorāns, bārs, kafejnīca, pakalpojumu darbnīca un citi uzľēmumi, kas
neveic rūpniecisku raţošanu, montēšanu, pārstrādi vai vairumtirdzniecību.
Meliorācijas būves - būves, kas nepieciešamas pasākumu sistēmai augsnes radikālai
uzlabošanai, galvenokārt tās ūdens reţīma regulēšanai (nosusinot, apūdeľojot, stādot
kokus) un augsnes erozijas novēršanai.
Noliktava - teritorija (būve), materiālu, vielu, lietu un preču uzkrāšanai, uzglabāšanai un
saglabāšanai (piemēram, saldēšanai).
Paaugstināta riska objekts - teritorija vai būve, kuras izmantošanas veids rada
paaugstinātu iespējamību radīt draudus videi, cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.
Pagalms - ēku, būvju vai stādījumu ierobeţots laukums. Apbūves teritorijās apdzīvotās
vietās (ciemos) šis jēdziens izmantots arī zemes vienības daļu apzīmēšanai, piemēram,
priekšpagalms (priekšdārzs), iekšējais vai ārējais sānpagalms, aizmugures pagalms.
Palīgizmantošana - teritorijas (zemes vienības) vai būves izmantošana, kas ir pakārtota
galvenajai izmantošanai un papildina to.
Parcele - zemes vienības projekts, priekšlikums zemes vienības robeţu maiľai, parasti tās
sadalīšanai.
Pārvaldes iestāde - nekomerciāla iestāde valsts vai pašvaldības funkciju veikšanai.
Pagasta grāvis - būve atklātai virszemes ūdeľu notecei, kas iekļaujas vienotā noteču
sistēmā un ir pašvaldības pārziľā.
Plānošanas un arhitektūras uzdevums - būvvaldes izsniegts dokuments, kas ir pamats
būvprojekta izstrādāšanai un kurā noteiktas prasības zemes gabala plānojumam un
apbūvei.
Priekšpagalma dziļums - mazākais horizontālais attālums starp zemes vienības fronti
(sarkano līniju) un tuvāko galvenās būves sienu.
Priekšpagalms (priekšdārzs) - zemes vienības daļa visā tās platumā no zemes vienības
frontes (sarkanās līnijas) līdz tuvākajai jebkuras galvenās būves galvenās fasādes sienai.
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Problēmu objekts - būve, tās paliekas, tehnikas novietne jeb cits objekts, kas ir negatīvs
akcents ainavas telpā un būtiski pazemina tās kvalitāti un estētisko vērtību.
Reliģiska iestāde - teritorija vai būve reģistrētas reliģiskas kopienas darbības veikšanai, arī
kulta ēka.
Rindu māja - vertikāli trīs un vairākos dzīvokļos sadalīta ēka ar atsevišķām izejām uz
priekšpagalmu un aizmugures pagalmu, kas cieši piekļaujas katra dzīvokļa priekšējai un
aizmugures sienai.
Saimniecības ēka - ēka palīgizmantošanai, var ietvert privātu garāţu, nojumi automašīnas
novietošanai, darbnīcu, siltumnīcu, kā arī dārza inventāra, materiālu un sadzīves
priekšmetu glabāšanu u.c. Ja šāda ēka piebūvēta vai iebūvēta galvenajā būvē, to uzskata
par daļu no galvenās būves, nevis par saimniecības ēku.
Sānpagalma platums - mazākais horizontālais attālums starp zemes vienības sānu robeţu
un tuvāko galvenās būves sienu.
Sānpagalms - zemes vienības daļa no priekšpagalma līdz tās aizmugures robeţai un no
zemes vienības sānu robeţas līdz tuvākajai jebkuras galvenās būves sānu fasādes sienai.
Sarkanā līnija – teritorijas plānojumā noteikta līnija, kas norobeţo ceļa, ielas vai
piebrauktuves (arī inţenierkomunikāciju koridoru) izbūvei nepieciešamo teritoriju no
apbūvējamās vai citādā veidā izmantojamās teritorijas (t.i. esoša vai projektēta ielas
robeţa).
Savrupmāja – brīvi stāvoša vienas vai divu ģimeľu (mājsaimniecību) dzīvojamā māja.
Sporta un atpūtas (rekreācijas) objekts - teritorija, būve vai tās daļa, ko izmanto sporta,
spēļu, fizisku nodarbību vai izklaidēšanās nolūkā (var ietvert arī sporta klubu, sacīkšu zirgu
un suľu audzētavu, suľu un citu dzīvnieku dresēšanu un citu rekreatīvu darbību, kā arī
tādas sporta būves, kas kalpo kā palīgizmantošana).
Stāvu platība - būves, parasti ēkas, visu stāvu, izľemot pagrabstāvus, platību summa.
Stāva platība ir platība, ko ierobeţo ēkas ārējā kontūra, ietverot ēkas iekšējās un ārējās
sienas.
Stāvu skaits - ēkas visu virszemes stāvu skaits. Stāvu skaitā ietver pagrabstāvu, ja vairāk
kā puse no pagraba augstuma starp pabeigtām griestu un grīdas virsmām ir virs pieguļošās
teritorijas virsmas (pagalma ēkai – virs pagalma virsmas) projektētā vidējā līmeľa ēkas
vidū ielas vai ceļa pusē. Stāvu skaitā ieskaita arī atļautās izmantošanas vajadzībām
izbūvētu jumta stāvu, ja jumta izbūves platība ar 2,5 m un lielāku augstumu pārsniedz 50%
no ēkas apbūves laukuma.
Tehniskās apkopes stacija - teritorija vai būve, ko izmanto mehānisko transporta līdzekļu
apkopei un labošanai, arī pilnīgai to korpusa, rāmja, motora un riepu remontam,
krāsošanai, mazgāšanai un tīrīšanai, kā arī eļļu, smērvielu, antifrīzu, riepu, akumulatoru un
rezerves daļu tirdzniecībai.
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Teritorijas primārais izmantošanas veids - teritorijas galvenais izmantošanas veids
(veidi). Daudzfunkcionālajās teritorijās galvenajam teritorijas izmantošanas veidam
(veidiem) paredz procentuāli lielāko attiecīgās teritorijas daļu.
Teritorijas sekundārais izmantošanas veids - teritorijas izmantošanas veids (veidi), kas
atļauts papildus primārajai izmantošanai. Sekundārajiem teritorijas izmantošanas veidiem
paredz procentuāli mazāko attiecīgās teritorijas daļu, ja nepieciešams, nosakot papildus
prasības šo izmantošanu pamatojumam.
Vairumtirdzniecība - preču komplektēšana, iesaiľošana, uzkrāšana, uzglabāšana un
tirdzniecība vairumā.
Valsts autoceļš - 1.šķiras un 2.šķiras valsts autoceļš. Valsts autoceļa teritorijā ietver ceļa
zemes nodalījuma joslu un krustojumus ar pagasta ceļiem.
Vieglā rūpniecība – izstrādājumu (gala produktu) sastāvdaļu raţošana un montēšana,
preču komplektēšana un iesaiľošana, izľemot jebkuru darbību, kas rada būtisku
piesārľojumu, kā rezultātā ķīmiskie, fizikālie, radioloģiskie un bakterioloģiskie faktori
pārsniedz pieļaujamos higiēnas normatīvus.
Viensēta - kompakta savrupa ēku grupa ar dzīvojamo māju (mājām), saimniecības ēkām
un citām būvēm pagasta lauku teritorijā, zemnieku vai piemājas saimniecība.
Vispārīgā rūpniecība - rūpnieciskā raţošana, montēšana, pārstrādāšana, remontēšana,
materiālu un iekārtu, kā arī jebkādu citu preču, vielu un lietu glabāšana, uzkrāšana,
komplektēšana, iesaiľošana un nosūtīšana.
Zemes ierīcības projekts - zemes izmantošanas plāns, kurā norādītas katra zemes gabala
robeţas, platība un inţenierkomunikāciju shēma, kā arī šo teritoriju perspektīvie grozījumi
sabiedrībai svarīgu objektu realizēšanai.
Zemes vienība - teritorijas pamatvienība (nekustamais īpašums, lietojums vai tā daļa) ar
piešķirtu kadastra apzīmējumu.
Zemes vienības (nekustamā īpašuma) sadalīšanas (apvienošanas) projekts - zemes
īpašuma sadalījuma vai apvienošanas plāns, kurā noteiktas zemes vienību robeţas,
apgrūtinājumi, ja tādi ir, adreses (priekšlikums), zemes vienību lietošanas mērķi. Zemes
vienības sadalīšanas (apvienošanas) projektu tiesīgi izstrādāt atbilstošās jomas speciālisti –
arhitekti, teritorijas plānotāji, zemes ierīcības speciālisti.
Zemes vienības dziļums - horizontāls attālums starp zemes vienības fronti un aizmugures
robeţu. Tur, kur šīs robeţas nav paralēlas, zemes vienības dziļums nozīmē taisnas līnijas
garumu, kas savieno zemes vienības frontes un zemes vienības aizmugures robeţas
viduspunktus. Ja nav zemes vienības aizmugures robeţas, zemes vienības dziļums nozīmē
taisnas līnijas garumu, kas savieno zemes vienības frontes viduspunktu ar trīsstūra virsotni,
ko veido zemes vienības sānu robeţas.
Zemes vienības fronte - horizontālais attālums pa ielas sarkano līniju starp zemes vienības
sānu robeţām.
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Ţoga caurredzamība – ţoga materiāla virsmas (vertikālajā plaknē) attiecība pret kopējo
ţoga vertikālo plakni, izteikta procentos.
Tekstā lietotie saīsinājumi:
LBN - Latvijas būvnormatīvs
NĪLM - nekustamā īpašuma lietojuma mērķis
VKPAI – Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija
RVP – reģionālā vides pārvalde
ĪADT – īpaši aizsargājamās dabas teritorijas
VZD – Valsts zemes dienests
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Apbūves parametru aprēķināšana:
1.attēls Apbūves parametru aprēķināšana

1. tabula
Apbūves parametru aprēķināšanas metode (atbilstoši 1.att.)
Numurs
zīmējumā
1.2.
3
4
5
7
8
1.,2.,3.,7
1 -8
9

Nosaukums
Apbūves teritorija
Būves, ēkas
Terase
Baseins
Grantēti celiľi
Piebraucamais ceļš, celiľš,
stāvvietas (asfaltēti)
Grantēta autostāvvieta
Apbūves blīvums
Teritorijas kopējais apbūvētais
laukums
Brīvā (zaļā) teritorija

Platība m2
(50x45)= 2250
10x15 + 10x12= 270
8x15 =120
10x6 =60
3x6+3x7+2x17+2x6= 75
7x16+10x14+4x6+ 288

%
100
12

6x6=36
270+120+288= 768
270+120+60+75+288+36=849

30
38

2250 – 849=1401

62
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I NODAĻA. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
1.1. Rugāju pagasta teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi (turpmāk – Apbūves
noteikumi) ir Rugāju pagasta teritorijas plānojuma daļa, kas nosaka prasības apbūvei,
saimnieciskajai darbībai, teritorijas cita veida izmantošanai visā Rugāju pagasta teritorijā
un Rugāju pagasta teritorijas plānojuma kartē “Rugāju pagasta plānotā (atļautā)
izmantošana” noteiktajās Rugāju pagasta daļās.
1.2. Rugāju pagasta teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu prasības ir saistošas
visām fiziskajām un juridiskajām personām Rugāju pagasta administratīvajā teritorijā.
1.3. Apbūves noteikumu III nodaļā noteiktajās teritorijās teritorijas primārajai atļautajai
izmantošanai ir paredzēti vismaz 70% no attiecīgās teritorijas platības, bet sekundārajai
izmantošanai – ne vairāk kā 30% no attiecīgās teritorijas platības. Iespēju un
nepieciešamību pārsniegt teritorijas sekundārās izmantošanas platības ierobeţojumu
pamato, izstrādājot teritorijas plānojuma grozījumus.
1.4. Ja Apbūves noteikumos zemes vienībai, kuras izmantošana likumīgi iesākta, ir
noteikta cita plānotā (atļautā) izmantošana vai citas prasības, kurām šī zemes vienība vai
tajā esošās būves neatbilst, attiecīgajai zemes vienībai ir neatbilstoša izmantojuma statuss.
Šīs zemes vienības īpašnieks (lietotājs) ir tiesīgs turpināt likumīgi iesākto izmantošanu, bet
jebkura jauna izmantošana jāuzsāk un jāveic atbilstoši Apbūves noteikumu prasībām.
1.5. Līdz Apbūves noteikumu spēkā stāšanās dienai akceptēta būvprojekta pārstrādāšana,
saskaľojot to ar Apbūves noteikumu prasībām, nav obligāta, ja būvprojekts atbilst
normatīvo aktu un būvvaldes izdotā plānošanas un arhitektūras uzdevuma prasībām.
1.6. Esošās zemes vienības ar platību, fronti vai dziļumu, kas mazāks par noteikto, drīkst
izmantot un uz tiem drīkst būvēt, pārbūvēt, ierīkot vai izmantot būves atbilstoši prasībām,
kas noteiktas attiecīgajā teritorijā (apbūves zonā), ievērojot šādus nosacījumus:
1) ja šādas zemes vienības nodrošina ar būvnormatīvos noteikto inţeniertehnisko
apgādi;
2) ja visas citas Rugāju pagasta teritorijas plānojuma un apbūves noteikumu prasības
ir ievērotas.
1.7. Īpašnieks ir tiesīgs atjaunot ugunsgrēka vai dabas stihijas rezultātā nopostītu vai
daļēji nopostītu likumīgi uzbūvētu būvi iepriekšējā apjomā un izskatā arī tad, ja šī būve
neatbilst apbūves noteikumu prasībām.
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II NODAĻA
NOTEIKUMI VISAI RUGĀJU PAGASTA TERITORIJAI
2.1. Aizliegtā izmantošana
Rugāju pagastā aizliegts:
2.1.1. Izmantot teritoriju veidos, kas pārkāpj normatīvo aktu prasības.
2.1.2. Vākt un uzkrāt atkritumus, lupatas, metāllūţľus, nolietotu tehniku (t.sk.
automašīnas) un būvgruţus, ja vien šim nolūkam izmantotā zeme nav projektēta un
ierīkota to savāktuvei.
2.1.3. Mazēku, saimniecības ēku un citu būvju vietā izmantot nolietoto kravas automašīnu,
autobusu vai vagonu korpusus vai to daļas dzīvošanai, uzglabāšanai un citai
saimnieciskajai darbībai.
2.1.5. Izmantot ceļojumu treilerus un vagoniľus kā dzīvojamās telpas (arī ēdamtelpas un
guļamtelpas) ilgstošai lietošanai (vairāk par 3 mēnešiem), izľemot būvlaukumus un tūristu
izmitināšanai paredzētās teritorijas, kurās atļauts šāds izmantošanas veids.
2.1.6. Aizliegts izmantot zemi, ēkas un citas būve, nenovēršot esošo vides piesārľojumu
2.1.7. Aizliegts veikt būvniecību piesārľotā teritorijā

2.2. Piekļūšanas noteikumi
2.2.1. Jebkurai jaunveidojamai zemes vienībai nodrošina piekļūšanu no ceļa, ielas,
laukuma vai citas brauktuves (vai servitūta ceļa).
2.2.2. Teritorijās, kur atļauta apbūve, paredz normatīviem atbilstošas piebrauktuves vai
caurbrauktuves ugunsdzēsības un glābšanas tehnikai saskaľā ar LBN 201-96
“Ugunsdrošības normas” 7.nodaļā minētajām prasībām.
2.2.3. Plānojot jaunus vai rekonstruējot esošos ceļus vai ielas apdzīvotās vietās (ciemos), ja
iela vai piebrauktuve veido strupceļu, tās noslēdz ar apgriešanās laukumu.

2.3. Zemes vienību sadalīšanas vai apvienošanas nosacījumi
2.3.1. Nekustamā īpašuma sadalīšanu vai apvienošanu var veikt tikai nekustamiem
īpašumiem, kas nostiprināti zemesgrāmatā.
2.3.2. Nekustamos īpašumus (zemes vienības) sadala vai apvieno atbilstoši Rugāju pagasta
teritorijas plānojuma, Apbūves noteikumu, bet gadījumos, kad nepieciešams
detālplānojums, arī detālplānojuma prasībām.
2.3.3. Nekustamo īpašumu (zemes vienību) drīkst sadalīt vai apvienot ar kādu citu
nekustamo īpašumu (zemes vienību) tikai tad, ja tam (tiem) tiek nodrošināta piekļūšana.
2.3.4. Pirms darījuma slēgšanas par nekustamā īpašumā sadalīšanu vai apvienošanu,
nekustamā īpašuma īpašnieks iesniedz Rugāju pagasta domei iesniegumu par nekustamā
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īpašuma sadalīšanu vai apvienošanu. Iesniegumam pievieno šādus dokumentus:
zemesgrāmatu apliecības kopiju, zemes robeţu plānu, nekustamā īpašuma sadalīšanas
(apvienošanas) priekšlikumu (skici).
2.3.5. Rugāju pagasta dome pieľem lēmumu par nekustamā īpašuma sadalīšanas
(apvienošanas) projekta izstrādāšanu vai detālplānojuma izstrādi, vai sniedz nekustamā
īpašuma īpašniekam pamatotu atteikumu.
2.3.6. Ja detālplānojuma izstrādāšana nav nepieciešama, nekustamo īpašumu sadala
(apvieno) atbilstoši pašvaldības akceptētam nekustamā īpašuma sadalīšanas (apvienošanas)
projektam.
2.3.7. Divu nedēļu laikā no nekustamā īpašuma sadalīšanas (apvienošanas) projekta
akceptēšanas vai detālplānojuma apstiprināšanas nekustamā īpašuma īpašniekam izsniedz
Rugāju pagasta domes sēdes protokola izrakstu ar šādu informāciju: atļauju atdalīt
(pievienot) nekustamo īpašumu, adrešu piešķiršanu jaunizveidotajiem nekustamajiem
īpašumiem, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi, nekustamā īpašuma aprobeţojumus, ja
tādi rodas pēc īpašuma sadalīšanas vai apvienošanas (servitūti, inţenierkomunikācijas
u.c.), noteikšanu. Pēc pozitīva lēmuma (domes sēdes protokola izraksta) saľemšanas
nekustamā īpašuma īpašnieks veic pasūtījumu licencētai organizācijai vai zvērinātam
mērniekam par uzmērīšanu un zemes robeţu plānu izgatavošanu jaunizveidotajiem zemes
īpašumiem saskaľā ar izstrādāto projektu.

2.4. Pagalmi
2.4.1. Priekšpagalmā un ārējā sānpagalmā ciemu robeţās nav atļauts veidot būvmateriālu,
kurināmā krautnes u.c. veida atklātu uzglabāšanu, izľemot materiālu īslaicīgu (pagaidu)
novietošanu.
2.4.2. Pagalmus uztur kārtībā, tīrus un sausus, nodrošina lietus ūdens novadīšanu no tiem:
1) priekšpagalmā (priekšdārzā) - veido zālāju, dekoratīvos stādījumus, ierīko un
izvieto labiekārtojuma elementus;
2) priekšdārzu dekoratīvos stādījumus un labiekārtojuma elementus ciemu teritorijās
vēlams saskaľot redzamības robeţās.

2.5. Būvju izvietojums attiecībā pret zemes vienības robeţām
2.5.1. Būvju novietojumu ciema teritorijā pret ceļu nosaka būvlaide, bet attālumu no
kaimiľu zemes vienības visā pagasta teritorijā – apbūves līnija.
2.5.2. Galveno ēku novieto tuvāk galvenajam ceļam. Atbilstoši zemes vienības
izmantošanas veidam tā ir - dzīvojamā māja, sabiedriskā ēka, darījuma iestādes ēka vai
raţotnes administratīvā ēka. Palīgēkas novieto aiz galvenās ēkas zemes vienības dziļumā.
2.5.3. Ciema teritorijā, kur eksistē iedibināta būvlaide, galveno ēku izvieto tā, lai tās pret
ielu vērstās fasādes vertikālā projekcija sakristu ar būvlaidi.
2.5.4. Jebkuras būves ikvienai daļai aizliegts projicēties ārpus zemes vienības, uz kuras tā
atrodas, izľemot šādus gadījumus:
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būvlaide sakrīt ar sarkano līniju, būves daļa drīkst projicēties ārpus
zemes vienības robeţas uz ielas pusi, bet ne vairāk kā 0.5 m aiz
sarkanās līnijas un ne zemāk kā 3.0 m virs ietves;
būve ir ţogs starp nekustamajiem īpašumiem (zemes vienībām).

2.5.5. Renovējot (rekonstruējot) ēkas, būvprojekta (arī rekonstrukcijas projekta) sastāvā
izstrādā teritorijas labiekārtojuma projektu. Nododot objektu ekspluatācijā ir jābūt
veiktai arī teritorijas labiekārtošanai.
2.attēls Pagalmi

2.6. Prasības satiksmes kustības drošības nodrošināšanai
2.6.1. Apbūvējot zemes vienību, kas piekļaujas ceļiem, ievēro normatīvajos aktos noteikto
pārredzamības zonu, ko nedrīkst apbūvēt. (skat. att.nr.3). Attēlā atzīmētos attālumus A un
B nosaka VAS „Latvijas valsts ceļi”.
3. attēls Redzamības trijstūri ceļu/ielu krustojumos

2.6.2. Saimnieciskās darbība ceļu tieša tuvumā atļauta, ievērot likumā “Par autoceļiem”
noteiktos ceļu nodalījumu joslu platumus un saskaľot darbus ceļa aizsargjoslā, saskaľā ar “Aizsargjoslu likumu”.
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2.6.3. Visiem servisa un reklāmas objektiem, ko projektēs tieši valsts autoceļu tuvumā,
vai tā aizsargjoslā, tehniskie noteikumi jāizľem VAS Latvijas valsts ceļi Balvu
nodaļā.
2.6.4. Ja būves pasūtītājs vēlas izvietot būvi tuvāk ceļu krustojumam un risinājums atbilst
Apbūves noteikumu prasībām, speciālie pasākumi tehnisko ierīču uzstādīšanai, kas
nodrošina gājēju un transporta kustības drošību, veicami uz būves pasūtītāja
rēķina.
2.6.5. Satiksmes drošības nodrošināšanai, rekonstruējot vai paplašinot esošās vai veidojot
jaunas apbūves teritorijas, sasaiste ar valsts autoceļiem jāveic ievērojot
“pakāpeniskuma” principu, tas ir, tiešos pieslēgumus paredzēt pie pašvaldību vai
valsts 2.šķiras autoceļiem, nepamatoti nepalielinot esošo pieslēgumu skaitu pie
valsts 1.šķiras autoceļiem.

2.7. Prasības ēku un būvju elementiem
2.7.1. Prasības ēku fasāţu, jumtu un ūdensnoteku izbūvei:
1) ēkas īpašniekam (lietotājam) ir pienākums uzturēt kārtībā ēkas fasādes, jumtu un

lietus ūdens novadīšanas sistēmu;
2) jaunbūvētu un rekonstruētu fasāţu krāsošanu veic atbilstoši akceptētā būvprojekta
noteiktai krāsai;
3) jumtus izbūvē tā, lai lietus ūdens no tiem netecētu uz kaimiľu zemes gabala.

2.8. Prasības ārtelpas elementiem
2.8.1. Prasības ţogu ierīkošanai:
1) Rugāju pagasta teritorijā ţogus var ierīkot:
 gar ūdens objektiem – ne tuvāk par tauvas joslas robeţu;
 pie ceļiem – ne tuvāk par ceļa nodalījuma zonu; stūra zemesgabalos –



ne tuvāka par redzamības trīsstūra līniju ;
funkcionālai zemes vienības sadalīšanai tās iekšpusē – pēc
nepieciešamības;
pārējos gadījumos – pa zemes vienības robeţām.

2) ţogu minimālā caurredzamība ciema teritorijā atkarībā no ţoga augstuma ir šāda:
 līdz 1m augstam ţogam – bez ierobeţojumiem;
 līdz 1,45m augstam ţogam – 30%;
 līdz 1,75m augstam ţogam – 50%;
 par 1,75m augstākiem ţogiem – 80%.
4) ţogu stabu atbalstus aizliegts izvietot ceļu un laukumu teritorijā;
5) aizliegts krāsot dabisko akmeni, keramiku un cēlapmetumu ţogos;
6) ţogu un vārtu augstumu, caurspīdīgumu, krāsu un materiālu vēlams saskaľot ar

ēku stilu un esošajiem kaimiľu ţogiem;
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7) aizliegta surogātmateriālu (metāllūţľu, plastmasas atgriezumu utt.) izmantošana

ţogu būvniecībā.
2.8.2. Prasības daudzdzīvokļu māju fasādēm:
1) daudzdzīvokļu dzīvojamo māju atsevišķus logus nomainīt atļauts, saglabājot logu
oriģinālo izskatu (loga aili, dalījumu);
2) daudzdzīvokļu dzīvojamo māju logu nomaiľu pret cita veida logiem veic pēc
vienota fasādes projekta visai mājai;
3) lodţiju vai balkonu pārbūvēšana, aizstiklošana un jaunu ieejas durvju izbūvēšana
fasādēs ir būvniecība, ko veic atbilstoši būvvaldē akceptētam projektam;
4) reklāmas objektus izvieto atbilstoši pašvaldībā akceptētai skicei.
2.8.3. Prasības citu ārtelpas elementu izbūvei:
1) sezonas rakstura būves (kioskus, nojumes, paviljonus) izvieto atbilstoši

pašvaldībā saskaľotam novietnes plānam;
2) katrā mājsaimniecībā pie galvenās būves uz sienas piestiprina mājas numura zīmi

vai mājas nosaukumu. Ja mājas nosaukuma zīme no piebraucamā ceļa nav skaidri
saskatāma, pie iebraucamā ceļa īpašumā (viensētā) uzstāda norādes zīmi. Norādes
zīmes skici saskaľo pašvaldībā;
3) lauku teritorijās, kur ceļš ved uz vairākām mājām, norādi uzstāda ceļu

sazarošanās vietā;
4) pie mazumtirdzniecības un pakalpojumu objektiem, kā arī sabiedrisko un

darījumu iestāţu ieejām to īpašnieki vai lietotāji izvieto atkritumu urnas;
5) izkārtnes, reklāmas, labiekārtojuma elementu izvietojumu sabiedriskās teritorijās

saskaľo ar pašvaldību.

2.9. Prasības degvielas un gāzes uzpildes stacijām (DUS, GUS)
2.9.1. DUS un GUS būvniecība Rugāju pagasta teritorijā atļauta saskaľā ar Reģionālās
vides
pārvaldes
izsniegtajiem
tehniskajiem
noteikumiem
un
licencēta
ģeologa/hidroģeologa atzinuma par grunts un gruntsūdens raksturu attiecīgajā izvēlētajā
teritorijā.
2.9.2. Degvielas uzpildes stacijas Rugāju pagasta teritorijās aizliegts izvietot1:
1) virszemes ūdensobjektu aizsargjoslās 10 m platā joslā;
2) aizsargjoslās ap ūdens ľemšanas vietām.
2.9.3. Attālums no degvielas uzpildes stacijas ar pazemes tvertnēm šķidrās degvielas
glabāšanai līdz pirmsskolas bērnu iestādes, izglītības iestādes, ārstniecības iestādes vai līdz
dzīvojamo un sabiedrisko ēku un būvju sienām jāpieľem ne mazāks par 50 m. Šis attālums
jānosaka no degvielas pildnēm un degvielas pazemes tvertnēm. To pieļaujams samazināt,

1

Aizsargjoslu likums (no 11.03.1997.)
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bet ne vairāk kā par 25 m, ja degvielas uzpildes stacija paredzēta tikai vieglo automašīnu
uzpildei un ne vairāk par 500 uzpildēm dienā.
(LBN 100, 7.41.p.)
2.9.4. Degvielas uzpildes staciju naftas produktu tvertnes un pildnes jāizvieto speciālos
laukumos ne tuvāk par:
1) 50 m no dzīvojamām, sabiedriskām un administratīvām ēkām;
2) 30 m no skuju koku meţu masīviem;
3) 25 m no lapu koku masīviem;
4) 25 m no raţošanas būvēm;
5) attālumu, kas vienlīdzīgs 1,5 balsta augstumiem, no gaisa elektropārvades līnijām.
2.9.5. Ja tvertnes ir apakšzemes, tad šos attālumus var samazināt par 50%.
(VUN -001 -94, 11.16.p.)
2.9.6. Degvielas uzpildes stacijām jābūt nodrošinātām ar izstrādātās degvielas un lietus
notekūdeľu savākšanas un attīrīšanas iekārtām, kā arī ar gruntsūdens novērošanas
aku tīklu pazemes ūdeľu un grunts kvalitātes kontrolei.
2.9.7. Pie degvielas uzpildes stacijām jāierīko sabiedriskās tualetes un sabiedrībai
pieejami taksofoni.

2.10. Prasības inţenierkomunikāciju izbūvei
2.10.1. Vispārīgās prasības inţeniertehniskajai apgādei:
1) visās teritorijās nodrošina objektu inţeniertehnisko apgādi saskaľā ar teritorijas

plānojumu un atbilstošo institūciju (VUGD, VAS „Latvenergo”, SIA
„Lattelekom”, a/s „Latvijas gāze”
u.tml.) izsniegtajiem tehniskajiem
noteikumiem;
2) jaunas inţenierkomunikāciju līnijas izvieto galvenokārt joslā starp ielas/ceļa

sarkanajām līnijām, joslā starp ielas/ceļa sarkano līniju un būvlaidi, vai ar
detālplānojumu speciāli noteiktos inţenierkomunikāciju koridoros;
3) inţeniertehniskās būves, ja tās ir primārais nekustamā īpašuma izmantošanas

veids, izvieto tehniskās apbūves vai jauktas raţošanas un tehniskās apbūves
teritorijās;
4) inţenierkomunikāciju būvniecības darbos ietilpst teritorijas sakārtošana un

ceļa/ielas vai ietves seguma atjaunošana. Būvdarbu veicējam jānodrošina divu
gadu garantija būvdarbu kvalitātei;
5) inţenierkomunikāciju īpašnieks vai būvniecības pasūtītājs nodrošina iebūvēto

inţenierkomunikāciju uzmērīšanu un iesniedz pagasta domē topogrāfisko plānu
digitālā un izdrukas veidā;
6) pēc inţenierkomunikāciju pārbūves (rekonstrukcijas), ekspluatācijā nelietotās

inţenierkomunikāciju sistēmas daļas nojauc.
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2.10.2. Prasības ūdensapgādei, kanalizācijai, siltumapgādei, elektroapgādei un sakaru
apgādei:
1) visi būvniecības darbi saistībā ar sakaru, elektroapgādes, ūdens apgādes un

kanalizācijas tīklu izbūvi jāveic atbilstoši spēkā esošajiem būvnormatīviem,
ievērojot Aizsargjoslu likumā un Ekspluatācijas aizsargjoslu noteikšanas
metodikās ietvertās normas;
2) teritorijās, kur nav centralizēta ūdensapgāde, pieļaujama lokālu ūdens ieguves

vietu ierīkošana;
3) esošajās apbūves teritorijās, vietās, kur nav izbūvēti kanalizācijas tīkli,

pieļaujama hermētisko izsmeļamo kanalizācijas bedru vai lokālu attīrīšanas
iekārtu izbūve. Šīs būves projektē un izbūvē saskaľā ar vides aizsardzības un
vides veselības normatīviem;
4) privātiem telekomunikāciju tīkliem, kurus paredzēts pieslēgt SIA „Lattelekom”

publiskajam telekomunikāciju tīklam, jāatbilst Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijas apstiprinātajiem tehniskajiem noteikumiem (SPRK
2002.11.12. sēdes protokols Nr.64(94) 10.p.), kuros norādīti tīklu savienošanas
nosacījumi;
5) ja ar privātā tīkla īpašnieku noslēgts līgums “Par telekomunikāciju tīkla robeţu”,

tad iekšējie telpu un teritoriju telefonizācijas darbi jāveic ēkas vai teritorijas
saimniekam, saskaľā ar šo noslēgto līgumu;
6) privātie un publiskie telekomunikāciju tīkli jāierīko un jāizbūvē atbilstoši MK

apstiprinātajiem Telekomunikāciju tīklu ierīkošanas un būvniecības noteikumiem
(MK not. Nr. 496);
7) izbūvējot elektroapgādes tīklus, no gaisvadu elektrisko tīklu vadiem līdz būvēm,
zemes un ūdens virsmai pieļaujami minimālie attālumi (metros), ľemot vērā vada
pieļaujamās novirzes no normāla stāvokļa (izľemot vadu nokares palielināšanos
no slodzes strāvas) atbilstoši 2.tabulai;

2.tabula
Attāluma veids
Attālums no vada līdz zemes vai ūdenstilpes virsmai
Avārijas reţīmā pie trūkuša vada blakus pārlaidumā
Attālums no vada līdz būvei
Attālums no elektropārvades līnijas ass līdz koka vainagam
Attālums no vada līdz atsevišķiem koka zariem

līdz
1
6,0
1,0
1,0
1,0

Spriegums, kV
6–
110
20
6,0
6,0
4,5
4,5
2,0
4,0
4,5
11,0
2,0
3,0

330
7,5
6,0
8,0
22,0
5,0

8) izbūvējot jaunas vai rekonstruējot esošās elektropārvades līnijas, iespēju robeţās
gaisvada līnijas nomaina uz apakšzemes kabeļiem.
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2.11. Prasības dzeramā ūdens ņemšanas vietām
2.11.1. Ūdens resursi izmantojami MK noteikumu Nr.736 (2003.gada 23.decembrī)
”Noteikumi par ūdens resursu lietošanas atļauju” noteiktajā kārībā.
2.11.2. Visa veida ūdensľemšanas vietu apkārtnei ir jābūt labiekārtotai un novērstām
notekūdeľu infiltrācijas un ūdens piesārľošana iespējām.
2.11.3. Izbūvējot grodu akas, tās malas minimālo augstumu virs zemes nosaka 0,8 m
2.11.4. Grodu akas maksimāli attālina no iespējamiem ūdens piesārľojuma avotiem
(piemēram, izsmeļamajām kanalizācijas bedrēm, kūtsmēslu novietnēm un komposta
kaudzēm).
2.11.5. Esošām, projektējamām un rekonstruējamām ūdens ľemšanas vietām un ūdens
padeves iekārtām no ūdens ľemšanas vietām uz apdzīvotām vietām vai atsevišķiem
saimniecības objektiem, izľemot akas, urbumus un avotu, kurus izmanto saimniecībā vai
dzeramā ūdens ieguvei savām vajadzībām individuālie ūdens lietotāji (fiziskās personas)
(ja to apkārtne ir labiekārtota un novērsta notekūdeľu infiltrācija), nosaka un ievēro
aizsargjoslas saskaľā spēkā esošiem LR normatīviem (Aizsargjoslu likums,
(11.03.1997.), Mk noteikumi nr. Ministru kabineta noteikumi Nr.43 (20.01.2004.
”Aizsargjoslu ap ūdens ľemšanas vietām noteikšanas metodika”.

2.12. Prasības izsmeļamajām kanalizācijas bedrēm un mēslu krātuvēm
2.12.1. Atsevišķi novietotām ēkām, kam nav iespējams pieslēgums pie centralizētiem
kanalizācijas tīkliem, ir atļauts ierīkot izsmeļamās kanalizācijas bedres.
2.12.2. Izsmeļamo kanalizācijas bedru sienām un grīdai jābūt no ūdens necaurlaidīgiem
materiāliem, gāzu un izgarojumu novadīšanai ierīkojams vēdkanāls.
2.12.3. Vircas bedrēm un mēslu krātuvēm ir jābūt betonētām, ūdens necaurlaidīgām.
2.12.4. Mēslu krātuves, vircas bedres un komposta kaudzes Rugāju ciema teritorijā izvieto
iekšpagalmā vai aizmugures pagalmā, iespēju robeţās mazinot to redzamību no
galvenajiem ceļiem. Citas prasības ievērojamas saskaľā ar 2004.gada 27.jūlija MK
noteikumiem Nr. Nr.628 “Īpašās vides prasības piesārľojošo darbību veikšanai
dzīvnieku novietnēs”.

2.13. Prasības automašīnu un velosipēdu novietošanai
2.13.1. Autostāvvietas, kas nepieciešamas attiecīgā objekta izmantošanai, izbūvē un nodod
ekspluatācijā reizē ar šī objekta nodošanu ekspluatācijā.
2.13.2. Nepieciešamo autostāvvietu skaitu un to izvietojumu nosaka atbilstoši teritorijas
funkcionālajai nepieciešamībai vai precizē detālplānojumā.
2.13.3. Esošos uzľēmumus un sabiedriskās iestādes ar labiekārtotām autostāvvietām
nodrošina divu gadu laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās.
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2.13.4. Autostāvvietas izvieto uz tās pašas zemes vienības vai tajā pašā būvē, kam šīs
autostāvvietas paredzētas.
2.13.5. Pie sabiedriskām un darījumu iestādēm izvieto velosipēdu stāvvietas.
2.13.6. Minimālais autostāvvietu un garāţu piebraucamo ceļu platums ir 3.0 m.

2.14. Prasības saimniecības ēkām un dzīvnieku novietnēm
2.14.1. Dzīvnieku novietnes un citas saimniecības ēkas un būves izvieto atbilstoši
veterinārajām prasībām un sanitāri higiēniskajām normām. Īpašās vides prasības
piesārľojošo darbību veikšanai dzīvnieku novietnēs nosaka Ministru Kabineta 2004.gada
27.jūlija noteikumi Nr.628
2.14.3. Jaunbūvējamās saimniecības ēkas Rugāju ciema robeţās nav atļauts novietot
priekšpagalmā un ārējā sānpagalmā.
2.14.4. Dzīvnieku novietnes ir aizliegts ierīkot tuvāk par 15 m no kaimiľu dzīvojamo telpu
logiem.
2.14.5. Minimālie noteiktie attālumi no lopkopības fermām (10 un vairāk lopu vienības);
 līdz valsts autoceļiem - 200 m;
 līdz pagasta ceļiem - 50 m;
 līdz dzīvojamajai apbūvei, atkarībā no attiecīgās fermas specifikas, ne
mazāk par 100 m

2.15. Prasības vides pieejamībai
2.15.1. Pagasta publiskās teritorijās, kā arī sabiedriskās un darījumu iestādēs, iespēju
robeţās nodrošina pieejamību cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.
2.15.2. Jaunu sabiedrisko ēku būvniecības projektos, kā arī esošo publisko ēku un telpu
rekonstrukcijas projektos paredz vides pieejamības pasākumus, lai tajās ērti un droši varētu
pārvietoties cilvēki ar invaliditāti.
2.15.3. Esošajās ēkās, kurās tehniski nav iespējams nodrošināt iekļūšanu personām ar
īpašām vajadzībām, nodrošina iespēju attiecīgās iestādes pakalpojumus saľemt citā veidā.
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2.16. Prasības reljefa un augsnes virskārtas aizsardzībai, grāvju un
dabīgo noteču saglabāšanai
2.16.1. Veicot būvniecību un teritorijas cita veida izmantošanu, pēc iespējas saglabā reljefu
un dabīgo augsnes virskārtu. Pēc būvniecības pabeigšanas augsnes virskārtu
atjauno.
2.16.2. Būvprojekta sastāvā izstrādā projekta vertikālā plānojuma daļu.
2.16.3. Lai novērstu gruntsūdeľu līmeľa paaugstināšanos, saglabā esošos grāvjus un
dabīgās noteces, iekļaujot grāvjus vienotā noteces sistēmā.
2.16.4. Grāvju attālumu no ceļu klātnes un inţenierkomunikācijām nosaka atbilstoši
normatīvo aktu prasībām.
2.16.5. Veicot valsts un koplietošanas ūdensnoteku apsaimniekošanu (grāvju tīrīšanu,
rekonstrukciju vai citus būvdarbus saistībā ar ūdensnotekas apsaimniekošanu), ap
ūdensnoteikām izmantojama teritorija Aizsargjoslu likumā noteiktajā kārtībā.
2.16.6. hidromelioratīvā būvniecība, rekonstrukcija un renovācija veicama atbilstoši
Būvniecības likumam un Ministru kabineta 2003.g. 8.jūlija noteikumiem Nr. 383
„Meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko būvjubūvniecības kārtība”

2.17. Prasības detālplānojumu izstrādei
2.17.1. Detālplānojumos apbūves noteikumos noteikto prasību ietvaros (robeţās) precizē:
1) teritorijas detalizētu plānoto (atļauto) izmantošanu un apbūves noteikumus

detālplānojuma teritorijā;
2) zemes vienību un apbūvētās teritorijas proporcijas, izmērus un robeţas, arī ielu

sarkanās līnijas un ceļu zemes nodalījuma joslu robeţas;
3) zemes vienību apbūves blīvuma, intensitātes un brīvās teritorijas rādītājus;
4) būvlaides (minimālos attālumus no zemes vienības robeţām līdz būvēm) un

pagalmu teritorijas;
5) ēku stāvu skaitu un būvju augstumu;
6) inţeniertehnisko apgādi;
7) automašīnu

novietošanu, piebraucamos ceļus, esošo, piegulošo
jaunizveidojamo ceļu/ielu un inţenierkomunikāciju koridoru profilus;

un

8) visa veida aizsargjoslas;
9) adresāciju;
10) labiekārtojuma nosacījumus.

2.17.2. Citas prasības detālplānojuma izstrādāšanai nosaka konkrētajā darba uzdevumā.
2.17.3. Apbūves noteikumus papildina ar spēkā esošo detālplānojumu sarakstu. Šie
papildinājumi nav Apbūves noteikumu grozījums.
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2.17.4. Zemes vienību sadalīšanas, apvienošanas vai būvniecības gadījumos Rugāju
pagasta teritorijā detālplānojumi ir jāizstrādā sekojošos gadījumos2:
1) kompleksai

teritorijas
apbūvei,
paredzot
inţenierkomunikāciju un citu infrastruktūru izbūvi;

satiksmes

infrastruktūru,

2) ja objektam saskaľā ar likumu “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” ir izsniegts

kompetentās institūcijas atzinums par paredzētās darbības ietekmes uz vidi
novērtējuma noslēguma ziľojumu;
3) ugunsbīstamam un sprādzienbīstamam objektam, kā arī objektam, kurā lieto, raţo

vai glabā bīstamās ķīmiskās vai radioaktīvās vielas vai bīstamos ķīmiskos
produktus, vai apsaimnieko bīstamos atkritumus, kas var izraisīt rūpniecisko
avāriju;
4) virszemes ūdensobjektu aizsargjoslu teritorijās;
5) teritorijās, kurās paredzēta meţa zemes vai lauksaimniecībā izmantojamās zemes

transformācija par apbūves teritoriju3.

2.18. Prasības ēku funkciju maiņai
2.18.1. Par publiskām telpām atļauts pārbūvēt dzīvokļus daudzdzīvokļu ēku pirmajos
stāvos, kā arī dzīvojamai vai citai funkcijai projektētas un izbūvētas ēkas, ja tos iespējams
nodrošināt ar atsevišķu ieeju no ielas/galvenā ceļa vai piebrauktuves un šo telpu
ekspluatācijā pēc pārbūves ir nodrošināmas nepieciešamās vides un sanitārās prasības un
nepasliktinās citu esošo ēkas iedzīvotāju dzīves apstākļi.
2.18.2. Ēku funkciju maiľa atļauta saskaľā ar būvvaldē akceptētu ēkas rekonstrukcijas
projektu.

2.19. Insolācijas (izsauļojuma) un apgaismojuma prasības
2.19.1. Ēku izvietojumu un orientāciju izvēlas tā , lai tiktu ievērotas normatīvo aktu
prasības attiecībā uz dzīvojamo telpu un teritoriju nepārtrauktas insolācijas ilgumu.
2.19.2. Teritoriju, ēku un citu būvju dabīgo un mākslīgo apgaismojumu nodrošina
atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

2

saskaľā ar MK noteikumu Nr. 883 (19.10. 2004.) „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi”
54.p-tu;
3
6. Platībās, kas ir mazākas par 0,1 ha, vienā viensētā ar saimniecības ēkām par zemes transformāciju
neuzskata šādas darbības:
6.1. ceļu ierīkošana saimniecības vajadzībām;
6.2. būvniecība (izľemot būvniecību meliorētajās lauksaimniecībā izmantojamās zemēs);
6.3. ūdenstilpju ierīkošana (izľemot ūdenstilpju ierīkošanu meliorētajās lauksaimniecībā
izmantojamās zemēs)
MK noteikumi Nr.619 (20.07.2004.) „Kārtība, kādā lauksaimniecībā izmantojamo zemi transformē par
lauksaimniecībā neizmantojamu zemi un izsniedz zemes transformācijas atļaujas”
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2.20. Ugunsdrošības prasības
2.20.1. Ugunsdrošības attālumi starp dzīvojamām ēkām, publiskām ēkām, kā arī
rūpniecības uzľēmumu saimniecības ēkām un starp rūpnieciskās un
lauksaimniecības nozīmes raţošanas ēkām jāpieľem atbilstoši normatīvo aktu
prasībām attiecībā uz šīm ēkām vai uzľēmumiem, saskaľā ar LBN (Latvijas
būvnormatīva) 201 – 96 „Ugunsdrošības normu” prasībām.
2.20.2. Ārējā ūdensapgāde jānodrošina atbilstoši LBN 222 -99 prasībām.
2.20.3. Piebrauktuves ūdens ľemšanas vietās ugunsdzēsības vajadzībām jānodrošina
atbilstoši LBN 201 -96 7.nodaļas un LBN 100 prasībām.
2.20.4. Ceļu krustojumos, iebrauktuvēs, pie dzīvojamām mājām un citiem objektiem
jāuzstāda norādījuma zīmes ar attiecīgā objekta vai ēkas nosaukumu, lai atvieglotu
civilās aizsardzības sistēmas reaģēšanas spēku ātrāku nokļūšanu negadījuma vietā
2.20.5. Saskaľā ar Civilās aizsardzības likumu, iedzīvotāju apziľošanas sistēmu avārijas
vai ārkārtējo situāciju gadījumā veido Rugāju pagasta padome un tās iestāţu
atbalsts VUGD iedzīvotāju apziľošanā ar pašvaldības rīcībā esošo transportu.
Trauksmes sirēna var tikt uzstādīta Rugāju ciemā.
2.20.6. Plānojot lielu rūpniecisku objektu būvniecību ar sprādzienbīstamu vidi un objektus,
kur vienlaikus var atrasties vairāk par 50 cilvēkiem (izľemot dzīvojamās mājas),
uzľēmumam ir jāizstrādā civilās aizsardzības pasākumu plāns, jānodrošina
iedzīvotāju apziľošanas sistēmas darbība un jāparedz cilvēku evakuācijas iespējas
saskaľā ar Latvijas valsts standartu 446.

2.21. Aizsardzība pret trokšņiem, smakām u.c. negatīvu ietekmi
2.21.1. Pieļaujamo trokšľa līmeni dzīvojamām mājām un sabiedriskiem objektiem un to
teritorijām, trokšľa līmeľa rādītājus galvenajiem trokšľa avotiem, sagaidāmā trokšľa
līmeľa noteikšanas kārtību un tā nepieciešamo samazināšanu aprēķina izraudzītajos
punktos ar arhitektūras, plānojuma un būvniecības akustikas trokšľa samazināšanas
līdzekļu efektivitātes aprēķina metodiku, kā arī galvenās prasības projektēšanai jāpieľem
atbilstoši normatīvo aktu prasībām (MK noteikumi Nr.598 “Noteikumi par akustiskā
trokšľa normatīviem dzīvojamo un publisko ēku telpās” (no 13.07.2004.), MK noteikumi
Nr. 597 (13.07.2004.) “Vides trokšľa novērtēšanas kārtība”
2.21.2. Aizsardzību pret smakām nodrošināma atbilstošo LR normatīvo aktu noteiktajā
kārtībā4.

4

MK noteikumi Nr.626 (27.07.2004.) „Noteikumi par piesārľojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas
metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobeţo šo smaku izplatīšanos”
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III NODAĻA
RUGĀJU PAGASTA TERITORIJAS ATSEVIŠĶU DAĻU ATĻAUTĀ
(PLĀNOTĀ) IZMANTOŠANA
Rugāju pagasta teritorijas daļas (turpmāk – teritorijas) ar atšķirīgām prasībām to apbūvei
un cita veida izmantošanai (apbūves noteikumiem) ir noteiktas Rugāju pagasta teritorijas
plānojuma grafiskajā daļā “Rugāju pagasta teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana”. Šīs
teritorijas ir apzīmētas ar krāsu apzīmējumiem, atbilstoši Apbūves noteikumu 3.tabulai.
Teritorijas (teritorijas daļas), kurās plānotā (atļautā) teritorijas izmantošana sakrīt ar
pašreizējo teritorijas izmantošanu, kartē ir apzīmētas ar vienmērīgu toľa klājumu, bet
teritorijas vai to daļas, kuru plānotā (atļautā) izmantošana ir atšķirīga no pašreizējās
izmantošanas – ar attiecīgās krāsas svītrojumu.
Teritoriju robeţas Rugāju pagasta teritorijas plānojuma grafiskajā daļā “Rugāju pagasta
teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana” ir noteiktas pa ceļiem, grāvjiem, ūdenstilpēm un
citām dabiskām robeţšķirtnēm, kur tas nav bijis iespējams – pa īpašumu robeţām.
3. tabula
Nr.

Teritorijas
nosaukums

Teritorijas
apzīmējums kartē
Esošās
Plānotās

Atļautās
NĪLM
kods

NĪLM koda nosaukums 5

DZĪVOJAMĀS APBŪVES TERITORIJAS
INDIVIDUĀLĀS
DZĪVIUJAMĀS
APBŪVES
TERITORIJAS

3.1.

Dzeltens
aizkrāsoju
ms

Dzeltens
slīps
svītrojums

0601
0101
0102

DAUDZDZĪVOKĻU MĀJU
APBŪVES
TERITORIJAS

3.2.

0106
0701
Dzeltenbrūns
aizkrāsojums

0702
0801

PUBLISKĀS TERITORIJAS
3.3.
SABIEDRISKO
Sarkans aizkrāsojums
OBJEKTU
APBŪVES
TERITORIJAS
3.4.
JAUKTAS
Sarkans
Sarkans
SABIEDRISKO
aizkrāsoslīps
UN DARĪJUMU
jums
svītrojums
IESTĀŢU
APBŪVES
TERITORIJAS

0901
0903
0910
0903
0910
0801
0601

Vienģimenes un divģimeľu dzīvojamo
māju apbūve.
Zemnieku saimniecības, kuru galvenā
ekonomiskā darbība ir lauksaimniecība.
Piemājas saimniecības, kuru ekonomiskā
darbība ir lauksaimniecība.
Dīķu saimniecības
Vienstāvu un divstāvu daudzdzīvokļu un
pagaidu uzturēšanās māju apbūve.
3 -5 stāvu daudzdzīvokļu un pagaidu
uzturēšanās māju apbūve.
Darījuma iestāţu un komerciāla rakstura
apbūve.

Izglītības un zinātnes iestāţu apbūve.
Valsts un pašvaldību pārvaldes iestāţu
apbūve.
Pārējie sabiedriskās nozīmes objekti.
Valsts un pašvaldību pārvaldes iestāţu
apbūve.
Pārējie sabiedriskās nozīmes objekti.
Darījuma iestāţu un komerciāla rakstura
apbūve.
Vienģimenes un divģimeľu dzīvojamo

5

MK noteikumi Nr. 344 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un sistematizācijas kārtība”,
Rīgā 200. gada 31. jūlijā ar grozījumiem 2002. gada 26. martā, stājās spēkā ar 2002.gada 29.martu.
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Nr.

3.5.

Teritorijas
nosaukums

TŪRISMA UN
REKREĀCIJAS
TERITORIJAS

Teritorijas
apzīmējums kartē
Esošās
Plānotās
Sinepjkrā
sas
rūtojums

Sinepjkrā
sas slīps
svītrojums

Atļautās
NĪLM
kods
0908

0102
0106
0801

RAŢOŠANAS TERITORIJAS
JAUKTAS
Violets
3.6.
RAŢOŠANAS UN
aizkrāsoju
TEHNISKĀS
ms
APBŪVES
TERITORIJAS

Violets
slīps
svītrojums

1001
1002
0104
0801
0101
0102
1201
1107
1108

3.7.

KOMUNĀLĀS
SAIMNIECĪ-BAS
UN SAIMNIECISKO OBJEKTU
APBŪVES
TERITORIJAS

Pelēks aizkrāsojums

1201

1107
0101
0102

NĪLM koda nosaukums 5
māju apbūve.
Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas,
parku,
skvēru,
meţaparku,
aleju,
pludmaļu,
krastmalu
un
citu
koplietošanas,
rekreācijas
nozīmes
objektu teritorijas, ja uz tām atļautā
saimnieciskā darbība nav pieskaitāma
kādam citam klasifikatorā norādītam
lietošanas mērķim.
Piemājas saimniecības, kuru ekonomiskā
darbība ir lauksaimniecība.
Dīķu saimniecība.
Darījumu iestāţu un komerciāla rakstura
apbūve.

Rūpnieciskās
raţošanas
uzľēmumu
apbūve.
Noliktavu apbūve.
Lauksaimnieciska rakstura uzľēmumu
apbūve.
Darījumu iestāţu, komerciāla rakstura
apbūve.
Zemnieku saimniecības, kuru galvenā
ekonomiskā darbība ir lauksaimniecība.
Piemājas saimniecības, kuru ekonomiskā
darbība ir lauksaimniecība.
Elektroapgādes, sakaru, cauruļvadu,
ūdensľemšanas un notekūdeľu attīrīšanas
būves.
Transportlīdzekļu garāţu apbūve.
Elektroapgādes, sakaru, cauruļvadu,
ūdensľemšanas un notekūdeľu attīrīšanas
būves.
Transportlīdzekļu garāţu apbūve.
Zemnieku saimniecības, kuru galvenā
ekonomiskā darbība ir lauksaimniecība.
Piemājas saimniecības, kuru ekonomiskā
darbība ir lauksaimniecība.

ATKLĀTO TELPU TERITORIJAS (TERITORIJAS AR ZEMU APBŪVES BLĪVUMU)
0101
Zemnieku saimniecības, kuru galvenā
3.8.
LAUKSAIMNIECĪ Balts fons ar
ekonomiskā darbība ir lauksaimniecība.
BAS
topogrāfiskās kartes
0102
Piemājas saimniecības, kuru ekonomiskā
TERITORIJAS
apzīmējumiem
darbība ir lauksaimniecība.
0103
Specializētas uzľēmējsabiedrības, kuru
galvenā
ekonomiskā
darbība
ir
lauksaimniecība.
Meliorētās zemes 0104
Lauksaimnieciska rakstura uzľēmumu
bēškrāsas aizkrāsojums
apbūve.
0105
Pārējā lauksaimnieciskajā
raţošanā
izmantojamā zeme.
0106
Dīķu saimniecība.
0601
Vienģimenes un divģimeľu dzīvojamo
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Nr.

Teritorijas
nosaukums

Teritorijas
apzīmējums kartē
Esošās
Plānotās

Atļautās
NĪLM
kods
0801
0201

3.9.

MEŢSAIMNIECĪBAS
TERITORIJAS

Atbilstoši topogrāfiskās
kartes apzīmējumi
0907

0101
0102

3.10
.

ŪDENSTEČU UN
ŪDENSTILPJU
TERITORIJAS

Zils aizkrāsojums

0301
0302
0303

0501
0106
3.11
.

LABIEKĀRTOTĀS ZAĻĀS
ZONAS
TERITORIJAS

Zaļš svītrojums

0903
0908

0101
0102

3.12

3.13

3.14
.

KAPSĒTU
TERITORIJAS
DERĪGO
IZRAKTEĽU
ATRADĽU
TERITORIJAS
PURVU
TERITORIJAS

Gaiši pelēks
aizkrāsojums
Vertikāls
Slīps
pelēks
pelēks
svītrojums svītrojums

0909

Atbilstoši topogrāfiskās
kartes apzīmējumiem

0201

0401

0401
0101
0102

NĪLM koda nosaukums 5
māju apbūve.
Darījumu iestāţu un komerciāla rakstura
apbūve.
Fizisko un juridisko personu īpašumā vai
lietošanā esošie meţi un pārējā zeme, uz
kuras galvenā ekonomiskā darbība ir
meţsaimniecība.
Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas,
kurās saimnieciskā darbība ir aizliegta.
Zemnieku saimniecības, kuru galvenā
ekonomiskā darbība ir lauksaimniecība.
Piemājas saimniecības, kuru ekonomiskā
darbība ir lauksaimniecība.
Publiskie ūdeľi.
Fizisko un juridisko personu īpašumā vai
lietošanā esošo ūdeľu teritorijas.
Upju un kanālu, ūdens uzkrāšanas, ūdens
regulēšanas un krastu nostiprināšanas
būvju apbūve.
Zvejniecība un zivsaimniecība t.sk.
zivjaudzētavas.
Dīķu saimniecība.
Valsts un pašvaldību pārvaldes iestāţu
apbūve.
Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas,
parku,
skvēru,
meţaparku,
aleju,
pludmaļu,
krastmalu
un
citu
koplietošanas,
rekreācijas
nozīmes
objektu teritorijas, ja uz tām atļautā
saimnieciskā darbība nav pieskaitāma
kādam citam klasifikatorā norādītam
lietošanas mērķim.
Zemnieku saimniecības, kuru galvenā
ekonomiskā darbība ir lauksaimniecība.
Piemājas saimniecības, kuru ekonomiskā
darbība ir lauksaimniecība.
Kapsētu teritorijas un ar tām saistīto
ceremoniālo ēku un krematoriju apbūve.
Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde.

Fizisko un juridisko personu īpašumā vai
lietošanā esošie meţi un pārējā zeme, uz
kuras galvenā ekonomiskā darbība ir
meţsaimniecība.
Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde.
Zemnieku saimniecības, kuru galvenā
ekonomiskā darbība ir lauksaimniecība.
Piemājas saimniecības, kuru ekonomiskā
darbība ir lauksaimniecība.
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Nr.

Teritorijas
nosaukums

Teritorijas
apzīmējums kartē
Esošās
Plānotās

LĪNIJBŪVJU TERITORIJAS
3.15.
SATIKSMES
Daţādi līniju veidi
INFRASTRUKTŪRAS
TERITORIJAS

Atļautās
NĪLM
kods

1101
1102

1201

3.16.

INŢENIERTEHNISKĀS
INFRASTRUKTŪRAS
TERITORIJAS

Daţādu līniju veidi

1201

NĪLM koda nosaukums 5

Zemes zem koplietošanas ceļiem, ielām,
šosejām, tiltiem, estakādes u.c.
Zeme zem ceļiem, kas ir personu īpašumā
un tiem nav koplietošanas izmantošanas
statusa.
Elektroapgādes, sakaru, cauruļvadu,
ūdens
ľemšanas
un
notekūdeľu
attīrīšanas būves.
Elektroapgādes, sakaru,
ūdens
ľemšanas
un
attīrīšanas būves.

cauruļvadu,
notekūdeľu

TERITORIJAS AR SPECIĀLIEM NOSACĪJUMIEM
3.17.
ĪPAŠI
Zaļs vertikāls svītrojums,
AIZSARGĀJAMĀS
piktogramma
DABAS TERITORIJAS
3.18.
KULTŪRAS
Piktogramma
PIEMINEKĻI
3.19
AIZSARGJOSLAS
Daţāda veida iesvītrojums
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3.1. Individuālās dzīvojamās apbūves teritorijas
3.1.1. Individuālās dzīvojamās apbūves teritorijas (teritorijas plānojumā atzīmētas
dzeltenā krāsā (esošās) un ar dzeltenu svītrojumu (plānotās) vienas vai divu ģimeľu
dzīvojamo ēku un to palīgēku apbūvei. Jaunas apbūves teritorijas plānotas Rugāju ciema Z
un DR daļā.
Galvenais nekustamā īpašuma
lietošanas mērķis

Vienģimenes un divģimeľu dzīvojamo māju apbūve.
Zemnieku saimniecības, kuru galvenā ekonomiskā
darbība ir lauksaimniecība.
Piemājas saimniecības, kuru ekonomiskā darbība ir
lauksaimniecība.
Esošās apbūves teritorijas

Attēlojums
kartē

Plānotās (atļautās) apbūves teritorijas

3.1.2. Pamatprasības teritoriju izmantošanai
Primārais izmantošanas veids
Sekundārais izmantošanas veids
Palīgizmantošana
Minimālā jaunveidojamās
zemes vienības platība
Apbūves blīvums
Apbūves intensitāte
Minimālā brīvā teritorija
Minimālā zemes vienības fronte
Būvju maksimālais augstums
Būvlaide
Apbūves līnija

Vienģimenes un divģimeľu dzīvojamā māja,
savrupmāja, dvīľu māja (divas bloķētas ģimenes
dzīvojamās mājas).
Mazumtirdzniecības
vai
pakalpojumu
objekts
ārstniecības iestāde, sociālās aprūpes iestāde.
Saimniecības ēkas, garāţa, sporta būve, telpas
individuālā darba vajadzībām., dīķis
3000m2
30%
60%
Savrupmājai: 20m; dvīľu mājai 30m (2 zemes
vienības)
15 m
6m
3m

3.1.3. Citas prasības savrupmāju blīvas apbūves teritorijās:
1) vienā zemes vienībā atļauts būvēt vienu savrupmāju;
2) ēku būvniecību jaunajās apbūves teritorijās atļauts uzsākt pēc ielu (ceļu) un
inţenierkomunikāciju izbūves;
3) ja nav iespējama pieslēgšanās kopējam ūdensvada un kanalizācijas tīklam, izbūvē
normatīviem atbilstošas vietējās ūdens ieguves vietas un vietējās attīrīšanas
ietaises vai izolētas izsmeļamās kanalizācijas bedres (šīs sadaļas risinājums
obligāti iekļaujams būvprojekta sastāvā);
4) ēkas galveno fasādi izvieto uz būvlaides;
5) jaunizbūvējamu ēku un būvju fasādes krāsojums, apdares materiāli un jumta
segums saskaľojams būvvaldē;
6) minimālais vietu skaits vieglo automašīnu novietošanai zemes vienībā: 2 vietas;
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7) jaunu apbūves teritoriju veidošanai izstrādā detālplānojumu;
8) veidojot jaunas savrupmāju apbūves teritorijas (vairāk nekā 10 māju grupa),

jāparedz neapbūvētas teritorijas (labiekārtotu ārtelpu) - apstādījumi, zaļās zonas,
alejas u.c., kas neietilpst apbūvēto zemes gabalu teritorijās un ir brīvi pieejamas
sabiedrībai. Šajās teritorijās neietilpst virszemes ūdens objekti ar aizsargjoslām,
kā arī ceļu braucamās daļas. Orientējoši uz 1 ha (10 000 m2) lielu jaunu
savrupmāju apbūves teritoriju jāparedz 0,2 ha (2000 m2) neapbūvētas
teritorijas).

3.2. Daudzdzīvokļu apbūves teritorijas
3.2.1. Dzīvojamās apbūves teritorijas ar stāvu skaitu līdz četriem stāviem (kartē apzīmētas
ar gaiši brūnu aizkrāsojumu) Rugāju ciemā. Jaunas vienas funkcijas daudzdzīvokļu māju
apbūves teritorijas turpmākajos 1 gados netiek plānotas. Daudzdzīvokļu māju apbūve
atļauta dzīvojamās, sabiedrisko un darījumu objektu apbūves teritorijās, pamatojot ar
detālplānojumu.
Galvenais nekustamā īpašuma
lietošanas mērķis

Trīs, četru stāvi daudzdzīvokļu un pagaidu
uzturēšanās māju apbūve

Attēlojums
kartē

Esošā daudzstāvu māju apbūve

3.2.2. Pamatprasības daudzdzīvokļu apbūves teritoriju izmantošanai

Palīgizmantošana

Daudzdzīvokļu māja, rindu māja, dvīľu māja
(divas bloķētas ģimenes dzīvojamās mājas).
Vietējas nozīmes tirdzniecības vai pakalpojumu
objekts, veselības un sociālās aprūpes iestāde,
kultūras iestāde, pārvaldes iestāde.
Saimniecības ēkas.

Minimālā zemes vienības platība
Apbūves blīvums
Minimālā brīvā teritorija

Atbilstoši funkcionālajai nepieciešamībai.
40%
35%

Minimālā zemes vienības fronte
Būvju maksimālais augstums
Maksimālais ēku stāvu skaits
Būvlaide
Apbūves līnija

-.
12 m
3 stāvi
6m
3m

Primārais izmantošanas veids
Sekundārais izmantošanas veids

3.2. 3. Citas prasības daudzdzīvokļu apbūves teritorijām:
1) daudzdzīvokļu māju teritorijās jāparedz autostāvvieta vismaz vienai automašīnai
uz katru dzīvokli;
2) pie atkritumu konteineru novietnēm piekļūšanai jāparedz ceļš 3 m platumā;
3) mainot dzīvojamo funkciju uz sekundārajā izmantošanā atļauto funkciju,
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nepieciešamības gadījumā izbūvē atsevišķu ieeju, nodrošina nepieciešamās
autostāvvietas un apkārtnes labiekārtošanu.

3.3. Sabiedrisko objektu apbūves teritorijas
3.3.1. Sabiedrisko objektu apbūves teritoriju (plānojumā atzīmētas atbilstoši esošai
situācijai, apzīmētas sarkanā krāsā) galvenais izmantošanas veids nekomerciāla rakstura
iestādes un uzľēmumi, kas kalpo sabiedriskiem vai sociāliem nolūkiem (teritorijas Rugāju
ciemā atbilstoši esošo sabiedriskas nozīmes objektu izvietojumam un zemes reformas gaitā
uzturēšanai piešķirtās zemes. Jaunas vienas funkcijas sabiedriskās nozīmes objektu
apbūves teritorijas plānojumā netiek paredzētas. Sabiedriska rakstura objektu apbūve
atļauta jauktas sabiedrisko un darījumu objektu apbūves teritorijās.
Galvenais nekustamā īpašuma Izglītības un zinātnes iestāţu apbūve.
Valsts un pašvaldību pārvaldes iestāţu apbūve.
lietošanas mērķis
Pārējie sabiedriskās nozīmes objekti.
Attēlojums
kartē

Esošās sabiedrisko objektu apbūves teritorijas.

3.3.2. Pamatprasības sabiedrisko objektu apbūves teritoriju izmantošanai
Primārais
veids

izmantošanas Izglītības iestāde.
Sporta būve.
Kultūras iestāde.
Valsts vai pašvaldības pārvaldes iestāde.

Sekundārais izmantošanas Ārstniecības un veselības aprūpes iestāde,
sociālās aprūpes iestāde.
veids
Dzīvoklis.
Palīgizmantošana
Saimniecības ēka, garāţa.
Autostāvvieta.
Minimālā zemes vienības Atbilstoši funkcionālai izmantošanai.
platība
Apbūves blīvums
60 – līdz 150%, atbilstoši funkcionālajai
Apbūves intensitāte
nepieciešamībai (precizē būvobjekta ģenerālplānā)
20%, ja nav noteikta normatīvajos aktos vai
Minimālā brīvā teritorija
detālplānojumā
Minimālā zemes vienības 12m
fronte
Būvju maksimālais augstums Maksimālais ēku stāvu skaits 3 stāvi
6m
Būvlaide
6m
Apbūves līnija
3.3.3. Citas prasības sabiedrisko objektu apbūves teritorijās:
1) jaunu būvobjektu projekta sastāvā izstrādājams vienots teritorijas labiekārtojuma
projekts;
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2) aizliegts noţogot teritorijas, izľemot būves, kam to nosaka būvnormatīvi vai

teritorijas labiekārtojuma projektā paredzēts dekoratīvs ţogs.

3.4. Jauktas darījumu un sabiedrisko objektu apbūves teritorijas
3.4.1. Jauktas darījumu un sabiedrisko objektu apbūves teritoriju (plānojumā
atzīmētas ar sarkanu iekrāsojumu (esošā izmantošana) vai sarkanu svītrojumu (plānotā
izmantošana), galvenais izmantošanas veids ir tirdzniecības, pakalpojumu objekti un citi
komerciāla rakstura uzľēmumi un iestādes, kas nav noteiktas kā darījumu objekti ar
nelabvēlīgu ietekmi uz vidi, kā arī cita sabiedriska ā arī dzīvojamā rakstura apbūve.
Galvenais nekustamā īpašuma
lietošanas mērķis un kods

Darījumu iestāţu un komerciāla rakstura apbūve
Valsts un pašvaldību pārvaldes iestāţu apbūve
Vienstāva un daudzstāvu daudzdzīvokļu un pagaidu
uzturēšanās māju apbūve
Vienģimenes, divģimeľu dzīvojamo māju apbūve

Attēlojums
kartē

Esošās jauktas dzīvojamās savrupmāju, darījumu un
sabiedrisko objektu apbūves teritorijas.
Plānotās darījumu un sabiedrisko objektu apbūves
teritorijas.

3.4.2. Pamatprasības jauktas dzīvojamo un darījumu objektu apbūves teritoriju
izmantošanai
Darījumu un komerciāla rakstura iestāde;
Primārais izmantošanas veids
sabiedriska iestāde.
Tirdzniecības vai pakalpojumu objekts.
Vieglās rūpniecības raţošanas uzľēmums.
Valsts vai pašvaldības pārvaldes iestāde.
Kultūras iestāde.
Sporta būve.
Dzīvojamā māja ar saimniecības ēkām.
Pārstrādes uzľēmums.
Dzīvoklis.
Palīgizmantošana
Saimniecības ēka.
Garāţa.
Minimālā zemes vienības platība Atbilstoši funkcionālajai nepieciešamībai.
50%
Apbūves blīvums
60 – 150%
Apbūves intensitāte
20%
Minimālā brīvā teritorija
Minimālā zemes vienības fronte
15 m
Būvju maksimālais augstums
3 stāvi
Maksimālais ēku stāvu skaits
6m, ja ielai ir iedibināta būvlaide, ēku novieto uz
Būvlaide
tās
3m
Apbūves līnija
3.4.3. Citas prasības jauktas darījumu un sabiedrisko objektu apbūves teritorijās:
Sekundārais izmantošanas veids
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1) būvprojekta sastāvā ietilpst teritorijas labiekārtojuma projekts;
2) aizliegts noţogot teritorijas, izľemot būves, kam to nosaka būvnormatīvi vai

teritorijas labiekārtojuma projektā paredzēts dekoratīvs ţogs;
3) dzīvojamo ēku apbūvē jāievēro attiecīgo apbūves teritoriju noteikumi.

3.5. Tūrisma un rekreācijas teritorijas
3.5.1. Tūrisma un rekreācijas objektu teritorijas (plānojumā atzīmētas ar sinepjkrāsas
rūtojumu (esošās) un sinepjkrāsas svītrojumu (plānotās)), paredzētas tūrisma un atpūtas
pakalpojumu sfēras aktivitātēm. To galvenais izmantošanas veids ir atpūtas vieta
(kempings, telšu /piknika vieta), tūristu mītne, atpūtas pakalpojumu vai sporta vai kultūras
objekts. Kā sekundārais izmantošanas veids atļauta dzīvojamā ēka ar saimniecības ēkām,
kas saistītas ar tās uzturēšanu un sporta būve.
Galvenais nekustamā īpašuma
lietošanas mērķis

Piemājas saimniecības, kuru ekonomiskā darbība
ir lauksaimniecība.
Dīķu saimniecība.
Darījumu iestāţu un komerciāla rakstura apbūve.
Sabiedrisko objektu apbūve
Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, parku,
skvēru, meţaparku, aleju, pludmaļu, krastmalu un
citu koplietošanas, rekreācijas nozīmes objektu
teritorijas, ja uz tām atļautā saimnieciskā darbība
nav pieskaitāma kādam citam klasifikatorā
norādītam lietošanas mērķim.
Esošās teritorijas.

Attēlojums
kartē

Plānotās teritorijas.

3.5.2. Pamatprasības tūrisma un rekreācijas objektu apbūves teritoriju izmantošanai
Primārais izmantošanas veids
Sekundārais izmantošanas veids
Palīgizmantošana
Minimālā zemes vienības platība
Apbūves blīvums
Apbūves intensitāte
Minimālā brīvā teritorija
Minimālā zemes vienības fronte
Būvju maksimālais augstums

Viesnīca, motelis, viesu māja, kempings, telšu
vieta.
Kultūras iestāde.
Sporta būve.
Dzīvojamā ēka.
Dzīvoklis.
Saimniecības ēka, garāţa.
Atbilstoši funkcionālajai nepieciešamībai.
30%
50%
-
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Maksimālais ēku stāvu skaits
Būvlaide
Apbūves līnija

3 stāvi
6m
3m

3.5.3. Citas prasības tūrisma un rekreācijas objektu apbūves teritorijās.
Ierīkojot telšu, kempingu un citas atpūtas vietas, tās jānodrošina ar iekārtotām ugunskura
vietām, atkritumu tvertnēm, tualetēm. Ieteicams izveidot piebraucamo ceļu, vietas
automašīnu novietošanai, kā arī apzīmēt dabā ar informācijas zīmēm.

3.6. Jauktas raţošanas un tehniskās apbūves teritorijas
3.6.1. Jauktas raţošanas un tehniskās apbūves teritoriju (plānojumā atzīmētas ar violetu
krāsojumu (esošā izmantošana) vai svītrojumu (plānotā izmantošana), galvenais
izmantošanas veids ir vispārīgās, vieglās vai lauksaimniecības produkcijas raţošanas (vai
pārstrādes) uzľēmums. Teritorijas atļauts izmantot arī vairumtirdzniecības iestādēm,
noliktavām, garāţām, stāvvietām, atklātas uzglabāšanas laukumiem, inţenierbūvēm un
komerciāla rakstura uzľēmumiem
Galvenais nekustamā īpašuma
lietošanas mērķis

Rūpnieciskās raţošanas uzľēmumu apbūve
Noliktavu apbūve
Darījumu iestāţu un komerciāla rakstura apbūve
Esošās jauktas raţošanas objektu un tehniskās
apbūves teritorijas

Attēlojums
kartē

Plānotās (atļautās) jauktas raţošanas objektu un
tehniskās apbūves teritorijas
3.6.2. Pamatprasības jauktas raţošanas un tehniskās apbūves teritoriju izmantošanai
Primārais izmantošanas veids

Sekundārais izmantošanas veids

Palīgizmantošana
Minimālā zemes vienības platība
Apbūves blīvums
Apbūves intensitāte
Minimālā brīvā teritorija

Vieglās rūpniecības uzľēmums.
Vispārīgs raţošanas uzľēmums.
Vairumtirdzniecības iestāde.
Noliktava.
Garāţa, stāvvieta.
Tehniskās apkopes stacija.
Inţenierkomunikāciju objekts.
Lauksaimniecības raţošanas uzľēmums.
Autoservisa pakalpojumu objekts,
lietotu auto tirdzniecības vietas.
Atkritumu apsaimniekošanas būve.
Darījumu iestāde,
mazumtirdzniecības un pakalpojumu objekts,
degvielas uzpildes stacija.
Dzīvoklis.
Atbilstoši funkcionālajai nepieciešamībai.
60% vai arī precizē detālplānojumā
20%
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Minimālā zemes vienības fronte
Būvju maksimālais augstums
Maksimālais ēku stāvu skaits
Būvlaide
Apbūves līnija

16m, ja augstumu nenosaka tehnoloģiskā procesa
īpatnības vai detālplānojuma prasības
Nepārkāpjot iedibināto būvlaidi
3m, ja to nenosaka normatīvo aktu prasības

3.6.3. Citas prasības raţošanas un tehniskās apbūves teritorijām:
1) pie ielām un ceļiem izvietotu iekārtu un ēku teritorijās priekšpagalmā un ārējā
sānpagalmā aizliegti atklāti uzglabāšanas laukumi;
2) jaunveidojamu zemesgabalu minimālo platību un minimālo platumu gar ielu
nosaka izstrādājot detālplānojumu. Detālplānojumā paredz aizsardzības
pasākumus pret trokšľiem un cita veida piesārľojumu tiem zemesgabaliem, kas
atrodas ārpus rūpnieciskās raţošanas apbūves teritorijām;
3) atklātā āra (ārpustelpu) uzglabāšana kā palīgizmantošana nav atļauta
priekšpagalmā vai ārējā sānpagalmā;
4) teritorijas ir atļauts noţogot ar blīvu ţogu;
5) mazumtirdzniecības veikals, kā palīgizmantošana, jānovieto galvenās ēkas
iekšpusē;
6) vismaz 5 % no zemes vienības platības jāparedz apstādījumiem;
7) ciemu teritorijās, kur teritorijas plānojumā starp ceļu un raţošanas teritoriju nav
paredzētas dabas vai labiekārtotas koplietošanas teritorijas, raţotnes īpašnieks
izveido aizsargstādījumus;
8) prasības pakalpojumu un mazumtirdzniecības objektiem ir noteiktas apbūves
noteikumu 3.4. apakšnodaļā.

3.7. Inţenierinfrastruktūras objektu apbūves teritorijas
3.7.1. Inţenierinfrastruktūras objektu apbūves teritorijas (t.sk. komunālās, garāţu un
noliktavu saimniecības objektu) apbūves teritoriju (plānojumā atzīmētas pelēkā krāsā)
galvenais izmantošanas veids ir saimnieciska rakstura objekti, kuru primārā funkcija nav
rūpnieciskā raţošana (t.i. noliktavas, garāţas, stāvvietas, atklātas uzglabāšanas laukumi,
inţenierbūves). Teritorijas sekundārie izmatošanas veidi ir degvielas uzpildes stacijas,
autoservisa pakalpojumu uzľēmumi un līdzīgi darījumu objekti.
Galvenais nekustamā īpašuma
lietošanas mērķis

Noliktavu apbūve
Transportlīdzekļu garāţu apbūve
Atsevišķi nodalītas atklātas autostāvvietas
Ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām, gāzes
un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ľemšanas un
notekūdeľu attīrīšanas būvju apbūve

Attēlojums
kartē

Esošās teritorijas

3.7.2. Pamatprasības tehnisko objektu apbūves teritoriju izmantošanai
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Noliktava, garāţa, stāvvieta.
Atklātas uzglabāšanas laukums.
Inţenierkomunikāciju objekts.
Sekundārais
izmantošanas Degvielas uzpildes stacija.
Autoservisa pakalpojumu objekts,
veids
ilglaicīgas uzturēšanās auto stāvlaukums,
lietotu auto tirdzniecības vietas.
Darījumu iestāde,
mazumtirdzniecības un pakalpojumu objekts.
Dzīvoklis.
Palīgizmantošana
Primārais izmantošanas veids

Minimālā
zemes
vienības
platība
Apbūves blīvums
Apbūves intensitāte
Minimālā brīvā teritorija
Minimālā
zemes
vienības
fronte
Būvju maksimālais augstums
Maksimālais ēku stāvu skaits
Būvlaide
Apbūves līnija

Atbilstoši funkcionālajai nepieciešamībai.
50 – 150%, atbilstoši funkcionālajai nepieciešamībai
20%
15m, ja augstumu nenosaka tehnoloģiskā procesa
īpatnības
Nepārkāpjot iedibināto būvlaidi
3m, ja to nenosaka normatīvo aktu prasības

3.8. Lauksaimniecības teritorijas
3.8.1. Lauksaimnieciskās teritorijas ietver zemnieku un piemājas saimniecības ar/vai bez
viensētu apbūves, t.sk. aramzemi, tīrumus, dārzus, ganības, pļavas u.c. izmantošanas
veidos neietvertās teritorijas (plānojumā apzīmētas atbilstoši topogrāfiskās kartes
apzīmējumiem).
Galvenie nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi un kods

Attēlojums
kartē

Zemnieku saimniecības, kuru galvenā ekonomiskā
darbība ir lauksaimniecība
Piemājas saimniecības, kuru galvenā ekonomiskā
darbība ir lauksaimniecība
Specializētas uzľēmējsabiedrības, kuru galvenā
ekonomiskā darbība ir lauksaimniecība
Lauksaimnieciska rakstura uzľēmumu apbūve

Fons, atbilstoši topogrāfiskajiem apzīmējumiem (lauksaimniecībā
izmantojamās zemes, meliorētā zemes, dārzi, pļavas)
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3.8.2. Pamatprasības lauksaimnieciskajām teritorijām
Lauksaimniecības
produkcijas
audzēšana
(lopkopība,
graudkopība,
dārzeľkopība,
augļkopība, puķkopība, sēľkopība, zemstikla
kultūru audzēšana, biškopība u.tml.).
Dīķu saimniecība.
Kokaudzētava.
Amatnieka darbnīca.
Viensētu apbūve.
Sekundārais
izmantošanas Tūrisma pakalpojumu objekts (viesu māja,
kempings).
veids
Tirdzniecības u.c. pakalpojumu objekts.
Sporta būve.
Meţsaimnieciska izmantošana.
Lauksaimniecības produkcijas pārstrāde.
Palīgizmantošana
Saimniecības ēka,
būve mājlopiem.
Atklāta uzglabāšana.
Vieglās raţošanas uzľēmums.
Transportapkalpes uzľēmums.
Primārais izmantošanas veids

Minimālā
jaunveidojamā
zemes vienības platība
Apbūves blīvums
Apbūves intensitāte
Minimālā brīvā teritorija
Minimālā
zemes
vienības
fronte
Būvju maksimālais augstums
Būvlaide
Apbūves līnija

3000 m2,
10%
12 m
10 m
-

3.8.2. Citas prasības lauksaimniecībā izmantojamām teritorijām:
1) atļauta daudzfunkcionāla izmantošana (apbūvei, dīķu izveidei, meţu stādīšanai),
izľemot rūpnieciska rakstura uzľēmumu (ar būtisku ietekmi uz vidi) apbūve;
2) atļauta teritoriju izmantošana, kas saistīta ar tūrisma un atpūtas pakalpojumu
organizēšanu. Izstrādājot labiekārtošanas projektu, atļauts ierīkot peldvietas,
atpūtas vietas, gājēju takas, telšu/kempinga vietas;
3) vienā zemes vienībā atļauts būvēt vienu viensētu/savrupmāju ar saimniecības
ēkām;
4) galvenie parametri pagalmu veidošanai:
 ēkas izvieto ne tuvāk par 10 m no zemes gabala robeţas;
 minimālais attālums no dzīvojamām, sabiedriskām un raţošanas
palīgēkām līdz saimniecības ēkām un garāţām jāparedz ne mazāk
par 9 m;
 attālums starp viena zemes gabala robeţās izvietotām dzīvojamām un
saimniecības ēkām ne mazāk kā 7 m.
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5) jaunveidojamo zemes gabalu minimālā nesadalāmā platība rajona nozīmes
lauksaimniecības teritorijās ir 2 ha ;
6) pārdodot nekustamos īpašumus, kas ievērtēti rajona nozīmes īpaši vērtīgo
lauksaimniecības zemju statusā, pirmpirkuma tiesības ir pierobeţniekiem;
7) lopkopības fermas un kūtis izvieto pietiekamā attālumā no apdzīvotām vietām,
ceļiem un citiem objektiem, lai tie ar savu raţošanas specifiku nemazinātu to
vērtību un sanitārā aizsargzona nepārsniegtu tā zemes gabala robeţas, kur šī
ferma vai kūts atrodas;
8) minimālie noteiktie attālumi no lopkopības fermām:
 līdz valsts autoceļiem - 200 m;
 līdz pagasta ceļiem - 50 m;
 līdz dzīvojamajai apbūvei, atkarībā no attiecīgās fermas specifikas, ne
mazāk par 300 m.
9) pie lopkopības fermām un kūtīm jāparedz vieta dzīvnieku pastaigu aplokiem,
palīgēkām, barības noliktavām;
10) ceļu ierīkošana un remonts vai cita rakstura būvniecība nedrīkst izjaukt
meliorācijas sistēmu darbību;
11) lauksaimniecības teritoriju pārveidošana par parku vai citādu labiekārtotu
koplietošanas teritoriju, atļauta, izstrādājot attiecīgu labiekārtošanas projektu;
12) meliorētās zemes atļauts transformēt citos izmantošanas veidos atbilstoši
normatīvo aktu prasībām, saskaľā ar Lauku atbalsta dienesta izsniegto atļauju.

3.9. Meţsaimniecības teritorijas
3.9.1. Meţsaimniecības teritorijas ietver meţus, krūmājus, jaunaudzes un izcirtumus
(plānojumā apzīmētas atbilstoši topogrāfiskās kartes apzīmējumiem).
Galvenais nekustamā īpašuma
lietošanas mērķis

Attēlojums
kartē

Fizisko un juridisko personu īpašumā vai lietošanā esošie
meţi un pārējā meţsaimniecībā izmantojamā zeme
Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, kurās saimnieciskā
darbība ir aizliegta.
Zemnieku saimniecības, kuru galvenā ekonomiskā darbība ir
lauksaimniecība.
Piemājas saimniecības, kuru ekonomiskā darbība ir
lauksaimniecība.

Fons, atbilstoši topogrāfiskajiem apzīmējumiem (meţs, rets meţs, jaunaudze,
krūmājs, izcirtums)
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3.9.2. Pamatprasības meţsaimniecisko teritoriju izmantošanai
Primārais izmantošanas veids

Meţsaimniecība,
kokmateriālu sagatavošana,
medniecība.
Rekreācija.

Sekundārais izmantošanas veids

Meţsarga māja.
Novērošanas tornis.
Tūrisma un rekreācijas objekts.
Sporta objekts.
Savrupmāja.
Izmantošanas veidi, kas nodrošina primāro un
sekundāro izmantošanu.
30%
60%
9m
2 stāvi
10m
3m

Palīgizmantošana
Minimālā zemes vienības platība
Apbūves blīvums
Apbūves intensitāte
Minimālā brīvā teritorija
Minimālā zemes vienības fronte
Būvju maksimālais augstums
Maksimālais ēku stāvu skaits
Būvlaide
Apbūves līnija

3.9.4. Citas prasības meţsaimnieciskajās teritorijās:
teritoriju izmantošanu nosaka attiecīgie normatīvie akti, individuālie meţierīcības
projekti;
atļauta meţa zemes transformēšana citos izmantošanas veidos LR normatīvajos
aktos noteiktajā kārtībā;
veicot meţa transformāciju apbūvei ar zemes īpašuma sadalīšanu vai
apvienošanu vai apbūvi esošā zemes īpašumā daudzfunkcionālai izmantošanai, ir
nepieciešama detālplānojuma izstrāde,
atpūtas vietu, gājēju taku, parku vai citādu labiekārtotu koplietošanas teritoriju
izveide atļauta izstrādājot labiekārtošanas projektus,
3.9.5. Īpašās prasības meţa zemju transformēšanai apbūvei:
jaunveidojamo zemes īpašumu minimāla platība 0,5 ha
būvniecība veicama ārpus aizsargājamiem biotopiem, maksimāli saglabājot
reljefu, esošos kokus, zemsedzi;
apbūves blīvums 10%
minimālā brīvā teritorija 80%
būvju maksimālais augstums
9 metri
ēku stāvu skaits 2,5 stāvi
minimālā zemes vienības fronte savrupmājai:20 metri; , dvīľu mājai – 30
metri (2 zemes vienības).
būvlaide
6 metri
apbūves līnija
3 metri
Citas prasības definējamas konkrētā detālplānojuma darba uzdevumā
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3.10. Ūdenstilpju un ūdensteču teritorijas
3.10.1. Ūdenstilpju un ūdensteču teritoriju (teritorijas plānojumā atzīmētas zilā krāsā)
izmantošana saistīta ar rekreāciju un virszemes ūdeľu noteci, kā arī būves, kas saistītas ar
attiecīgā ūdens baseina izmantošanu un uzturēšanu.
Galvenie nekustamā īpašuma
lietošanas mērķis

Attēlojums
kartē

Publiskie ūdeľi
Fizisko un juridisko personu īpašumā vai lietošanā
esošo ūdeľu teritorijas
Zvejniecība un zivsaimniecība, t.sk. zivaudzētavas
Esošās teritorijas
Plānotās teritorijas

3.10.2 Prasības ūdeņu (ūdenstilpju, ūdensteču) teritoriju izmantošanai:
1) teritorijas izmantojamas ūdens uzkrāšanai, ūdens novadīšanai, zvejsaimniecībai
un zivsaimniecībai, sporta nodarbībām, rekreācijai un atpūtai, makšķerēšanai;
2) teritorija var tikt izmantota tikai atbilstoši šo teritoriju īpatnībām un ar to
ekspluatāciju saistītām nepieciešamajām būvēm (piemēram, tilti, slūţas, dambji,
aizsprosti, laivu piestātnes, peldētavu laipas u.c.);
3) upju un ezeru tiešajai apkārtnei jābūt sabiedriski pieejamai tauvas joslas platumā;
4) ūdenstilpju un ūdensteču krastos jāievēro aizsargjoslu noteikumi (skat. sadaļu
Aizsargjoslas);
5) upju un ezera krasta līniju drīkst izmainīt tikai krastu nostiprināšanai, lai novērstu
to tālāku eroziju;
6) upju un ezera gultľu izmaiľa ir pieļaujama tikai aizsērējušo ūdens baseinu
iztīrīšanai.

3.11. Labiekārtotas zaļās zonas teritorijas
3.11.1. Labiekārtotās zaļās zonas teritorijas (plānojumā atzīmētas ar zaļu svītrojumu))
kategorijā ietilpst neapbūvētas un neapbūvējamas daļēji vai pilnīgi labiekārtotas teritorijas
Rugāju ciema teritorijā.
Galvenie nekustamā īpašuma
lietošanas mērķis

Attēlojums kartē

Valsts un pašvaldību pārvaldes iestāţu apbūve.
Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, parku, skvēru,
meţaparku, aleju, pludmaļu, krastmalu un citu
koplietošanas, rekreācijas nozīmes objektu teritorijas,
ja uz tām atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma
kādam citam klasifikatorā norādītam lietošanas
mērķim.
Piemājas saimniecības, kuru ekonomiskā darbība ir
lauksaimniecība.
Plānotās labiekārtotas zaļās zonas teritorijas
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3.11.2. Prasības labiekārtotās zaļās zonas teritoriju izmantošanai:
1) atļauta teritoriju izmantošana, kas saistīta ar brīvdabas atpūtu, kultūras un sporta
pasākumu organizēšanu;
2) teritoriju labiekārtošana veicama saskaľā ar labiekārtojuma projektu;
3) teritorijās atļauta sezonāla rakstura būvju (kiosks, paviljons, vasaras kafejnīca
u.tml.) izvietošana atbilstoši pašvaldībā saskaľotam novietnes projektam;
4) zaļo zonu apbūve atļauta izľēmumu gadījumos, pamatojot ar detālplānojumu.

3.12. Kapsētu teritorijas
3.12.1. Kapsētu teritorijas (plānojumā atzīmētas gaiši pelēkā krāsā) parādītas atbilstoši
esošai situācijai: Bolupes, Cūkusalas, Čušļu, Dekšľu, Dubļukalna, Gaiļakalna, Grūzīšu,
Kraukļevas, Mazpokratas, Pareizticīgo kapi Rugājos, Pokratas, Reibānu, Sebeţu,
Silenieku,Stāmeru,Upetnieku, Vilkavas, Cepurnieku kapi. Jaunas teritorijas kapsētu
vajadzībām plānojumā netiek paredzētas
Galvenie nekustamā īpašuma
lietošanas mērķis

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

Attēlojums
kartē

Kapu teritorijas

3.12.2. Prasības kapsētu teritorijām:
1) teritorijas izmantojamas apbedījumu ierīkošanai, atbilstošu ceremoniālu ēku

būvniecībai un nepieciešamā labiekārtojuma ierīkošanai;
2) sanitāro prasību nodrošināšanai ap kapsētu 300 m rādiusā ir noteikti

aprobeţojumi saskaľā ar Aizsargjoslu likumu (skat. sadaļu Aizsargjoslas).

3.13. Derīgo izrakteņu atradņu teritorijas
3.13.1.Derīgo izrakteņu atradņu teritorijas (plānojumā apzīmētas atbilstoši
topogrāfiskās kartes apzīmējumiem) ietver esošās un plānotās smilts /grants ieguves
teritorijas Cūkusalā un Ilgančos.
Galvenie nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi
Attēlojums
kartē

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde.

Esošās teritorijas
Plānotās teritorijas
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Prasības derīgo izrakteņu atradņu teritoriju izmantošanai:
1) derīgo izrakteľu ieguve atļauta atbilstoši likumam “Par zemes dzīlēm”
(21.05.96.) un MK noteikumiem Nr. 239 “Zemes dzīļu izmantošanas noteikumi”;
2) līdz ar derīgo izrakteľu izstrādi veicama teritorijas rekultivēšana atbilstoši
reģionālā vides pārvaldē saskaľotam rekultivācijas projektam.
3.13.3. Īpašās prasības Cūksalas karjera rekultivācijai
Līdz ar karjera izstrādi, teritorija rekultivējama pelvietas izveidei.

3.14. Purvu teritorijas
3.14.1. Purvu teritorijas (plānojumā atzīmētas atbilstoši topogrāfiskās kartes
apzīmējumam) ietver dabiski izveidojušos purvus un citu pārmitro teritoriju platības.
Galvenie nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi

Fizisko un juridisko personu īpašumā vai lietošanā esošie meţi
un pārējā zeme, uz kuras galvenā ekonomiskā darbība ir
meţsaimniecība.
Zemnieku saimniecības, kuru galvenā ekonomiskā darbība ir
lauksaimniecība.
Piemājas saimniecības, kuru ekonomiskā darbība ir
lauksaimniecība.

Attēlojums
kartē

3.14.2. Prasības purvu teritorijām:
1) teritorijas izmantojamas zemes reformas gaitā piešķirtiem līdzšinējiem nekustamā

īpašuma lietojuma mērķiem;
2) atļauta dzērveľu stādījumu ierīkošana;
3) jaunu kūdras atradľu izstrāde atļauta Apbūves noteikumu 3.13.2. p-tā noteiktā

kārtībā;
4) lai saglabātu bioloģisko daudzveidību un stabilizētu mitruma reţīmu meţa un

purvu saskares (pārejas) zonā, saskaľā ar Aizsargjoslu likumu, atkarībā no purva
platības un veģetācijas ir noteikti saimnieciskās darbības aprobeţojumi (skat.
sadaļu Aizsargjoslas).
5) purvos, kuriem noteikts īpaši aizsargājamas dabas teritorijas statuss, nav atļauta

derīgo izrakteľu ieguve, dzērveľu audzēšanas u.c. plantāciju izveide, kā arī cita
saimnieciskā darbība, kas ietekmētu hidroloģisko reţīma izmaiľas.
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3.15. Satiksmes infrastruktūras teritorijas
3.15.1. Satiksmes infrastruktūras teritorijas ietver pagasta teritorijā esošos ceļus (valsts,
pašvaldības, uzľēmumu, māju u.c. ceļus) (plānojumā apzīmēti ar atbilstošiem lineārajiem
apzīmējumiem) un to nodalījumu zonu ietvaros esošās teritorijas. Teritorijas galvenie
izmantošanas veidi ir ceļi un ar to saistītā apbūve – tilti, sabiedriskā transporta pieturas,
autostāvvietas. Teritoriju robeţas noteiktas ceļu aizsargjoslu ietvaros. Teritorijās
izvietojamas arī maģistrālās inţenierkomunikācijas.
Galvenie nekustamā
īpašuma lietošanas
mērķi

Zemes zem koplietošanas ceļiem, ielām, šosejām, tiltiem,
estakādes u.c.
Zeme zem ceļiem, kas ir personu īpašumā un tiem nav
koplietošanas izmantošanas statusa.
Elektroapgādes, sakaru, cauruļvadu, ūdens ľemšanas un
notekūdeľu attīrīšanas būves.

Attēlojums
kartē

3.15.2. Pamatprasības satiksmes infrastruktūras teritoriju izmantošanai
Primārais izmantošanas Ceļš, iela, gājēju un velosipēdistu ceļi,
satiksmes apkalpes objekti, t.sk. sabiedriskā transporta
veids
pieturvietas, īslaicīgas uzturēšanās stāvlaukumi.
Maģistrālās inţenierkomunikācijas.
Sekundārais
izmantošanas veids
Transporta apkalpes un citi pakalpojumu sfēras objekti.
Palīgizmantošana
Minimālā zemes vienības Noska skiču vai tehniskajā projektā, ja nepieciešams –
detālplānojumā.
platība
Nosaka skiču vai tehniskajā projektā, ja nepieciešams –
Apbūves blīvums
detālplānojumā.
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3.15.3. CEĻU KLASIFIKĀCIJA
1) Valsts autoceļi:
Valsts 1.šķiras autoceļi:
- Rēzekne - Gulbene (P36),
- Balvi – Kapūne (P47),
- Kārsava- Tilţa- Dubļukalns (P-48)
Valsts 2.šķira autoceļi:
- Pokrata – Lazdukalns (V464)
- Balvi – Teternieki – Upetnieki (V466)
- Lukstiľi – Teteri (V484)
- Gariesili – Pokrata ( V 485)
- Rugāji – Ranguči (V488)
- Lubāna – Upetnieki (V842)
2) Pašvaldības ceļi un ielas 6 (skat tabulu 2., 3.pielikumā):;
3) Pārējie ceļi, atbilstoši to piederībai, klasificējami kā uzľēmumu ceļi un māju ceļi:
- uzņēmumu ceļi (VAS „Latvijas valsts meţi” );
- māju ceļi (ceļi, kas nesavieno citus, augstāka līmeľa ceļus).
3.15.4. Prasības ceļu un ielu izbūvei:
1) izstrādājot detālos plānojumus un būvprojektus jāievēro LVS 190 -1:2000 Ceļu
projektēšanas noteikumi, LVS 190 -2:1999 Ceļu tehniskā klasifikācija, parametri,
normālprofili un LVS 190 -3:1999 Ceļu vienlīmeņa mezgli prasības;
2) pagasta, uzľēmumu un māju ceļiem zemes nodalījuma josla ir ceļa zemes klātnes
platumā (CL, 27.p);
3) jaunu ceļu izbūves vai esošo ceļu rekonstrukcijas gadījumos, izstrādājot
būvprojektus un teritorijas labiekārtojuma plānus, ieteicami šādi ceļu zemes
nodalījuma joslu platumi:
 savienojošiem ceļiem: 15,5 m;
 pievedceļiem no 12,5 m līdz 14,5 m.
4) jaunu ielu izbūves gadījumā, izstrādājot būvprojektus un teritorijas labiekārtojuma
projektus, par pamatu jāľem šādi attālumi starp ielu sarkanajām līnijām:
 maģistrālajām ielām - ne mazāk par 15 m, ja maģistrālā iela
vienlaicīgi ir valsts autoceļš, attālums tiek noteikts ceļu zemes
nodalījuma joslas platumā, atbilstoši ceļa tehniskai kategorijai;
 vietējās nozīmes ielām – ne mazāk par 12 m; piebrauktuvēm – ne
mazāk par 9 m.
5) ja jaunveidojamā iela veidos strupceļu, brauktuves galā jāveido autotransporta
apgriešanās laukums ar iekšējo diametru ne mazāku kā 16 m. Un ne mazāku kā
30 m, ja jāierīko apgriešanās laukums sabiedriskajam pasaţieru transportam.
Apgriešanās laukumi nav izmantojami autostāvvietām (LBN 100, 7.21.p.).
6) brauktuvju noapaļojumu rādiusi:
6

saskaľā ar a/s „Latvijas Valsts Ceļi” reģistrēto ceļu sarakstu
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rekonstrukcijas apstākļos un vietējās nozīmes ceļu krustojumos un
pieslēgumos pieļaujams samazināt brauktuvju noapaļojumu
rādiusus attiecīgi līdz 5,0 un 8,0 m;
ja brauktuve nav norobeţota ar apmales akmeľiem, pagriezienos
brauktuves platums abās pusēs jāpaplašina par 2,0 m (LBN 100,
7.23.p.).

7) inţenierkomunikāciju izvietošana kanālos un tuneļos zem brauktuvēm,
pieļaujama, ja tas ir attiecīgi pamatots. Esošajās brauktuvēs pieļaujama jaunu
inţenierkomunikāciju izvietošana zem brauktuvēm ar nosacījumu, ka tās
izvietotas tunelī vai kanālā (LBN 100, 7.23.p.);
8) saimnieciskā darbība ceļu aizsargjoslā atļauta saskaľā ar Aizsargjoslu likumu
(05.02.1997.), MK noteikumiem Nr. 162 (no 10.04.2001.) „Autoceļu aizsargjoslu
noteikšanas metodika” un MK noteikumiem Nr. 126 (30.03.199.) „Kārtība, kādā
gar autoceļiem izvietojami servisa objekti”, konkrēto darbības pieteikumu
saskaľojot ar atbilstoši institūciju (pašvaldības ceļiem – pašvaldību, valsts
autoceļiem VAS „Latvijas valsts ceļi” reģionālo nodaļu);
9) maģistrālās inţenierkomunikācijas izvieto starp brauktuvi un sarkanajām līnijām

(Rugāju ciema teritorijā) vai ceļa aizsargjoslā (ārpus ciemu teritorijās);
10) jebkuras nozīmes ceļu, ielu, kā arī laukumu, atklātu autostāvvietu un ietvju

klātnes ir segtas ar cieto segumu;
3.15.5. Citas prasības satiksmes infrastruktūras teritorijām definētas sadaļā 2.6.2.
„Prasības satiksmes drošības nodrošināšanai”.

3.16. Inţeniertehniskās infrastruktūras teritorijas
3.16.1. Inţeniertehniskās infrastruktūras teritorijas (plānojumā atzīmētas kā dažādi
līniju veidi, atbilstoši topogrāfiskās kartes specifikācijai) ietver elektroapgādes, ūdens
apgādes un kanalizācijas, telekomunikāciju tīklu un tehnisko būvju aizľemtās teritorijas un
to aizsargjoslas, atbilstoši esošai situācijai.
Galvenie nekustamā
īpašuma lietošanas
mērķi

Zemes zem koplietošanas ceļiem, ielām, šosejām, tiltiem,
estakādes u.c.
Zeme zem ceļiem, kas ir personu īpašumā un tiem nav
koplietošanas izmantošanas statusa.
Elektroapgādes, sakaru, cauruļvadu, ūdens ľemšanas un
notekūdeľu attīrīšanas būves.
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Attēlojums
kartē

3.16.2. Pamatprasības tehnisko līnijbūvju teritoriju izmantošanai
Primārais izmantošanas veids
Sekundārais izmantošanas veids
Palīgizmantošana
Minimālā zemes vienības platība

Inţenierkomunikāciju koridors,
inţenierbūve.
Atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

3.16.3. Citas prasības inţeniertehniskās infrastruktūras teritorijām:
1) inţeniertehniskās infrastruktūras (vadu, kabeļu, kanalizācijas) teritorijas nosaka
atbilstoši attiecīgo aizsargjoslu platumam. Citām būvēm nepieciešamās teritorijas
nosaka, atbilstoši funkcionālajai nepieciešamībai;
2) ārpus inţeniertehniskās infrastruktūras teritorijām, ja nepieciešams, būvju
izvietojumu, aizsargjoslas, pasākumus aizsardzībai pret trokšľiem, piesārľojumu
un citas prasības nosaka detālplānojumā;
3) citas prasības inţeniertehniskās infrastruktūras teritorijās noteiktas Apbūves
noteikumu 2.10. sadaļā.

3.17. Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas
3.17.1. Īpaši aizsargājamas daba teritorijas, kurās saskaľā ar pastāvošo likumdošanu, ir
noteikts īpašs dabas aizsardzības un saudzēšanas reţīms, lai saglabātu retas un
izzūdošas savvaļas augu atradnes, dzīvnieku vai putnu sugas (plānojumā atzīmētas
ar zaļu vertikālu svītrojumu un piktogrammu): dabas liegumi „ Lagaţas-Šnitku
purvs” (lieguma Z daļa), „ Pededzes lejtece” (lieguma A daļa), „Pokratas ezers” (visa
lieguma teritorija 53ha platībā), īpaši aizsargājami meţu iecirkľi un mikroliegumi

(skat. 4. tabulu) .
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Galvenie nekustamā
īpašuma lietošanas
mērķi

Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, kurās saimnieciskā darbība
ir aizliegta
Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, parku, skvēru, meţaparku,
aleju, pludmaļu, krastmalu un citu koplietošanas, rekreācijas
nozīmes objektu teritorijas, ja uz tām atļautā saimnieciskā darbība
nav pieskaitāma kādam citam klasifikatorā norādītam lietošanas
mērķim.
Meţaimniecība

Attēlojums
kartē

dabas liegums
3.17.1. Vispārīgās prasības īpaši aizsargājamās dabas teritorijās
Teritorijas izmantojamas līdzšinējiem nekustamā īpašuma lietojuma mērķiem, t.sk.
lauksaimniecībai, meţsaimniecībai, tūrismam un rekreācijai, viensētu tipa apbūvei,
papildus ievērojot sekojošas prasības: Likums par Īpaši aizsargājamām dabas teritorijām,
Ministru kabineta noteikumi Nr.415 “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie
aizsardzības un izmantošanas noteikumi” (22.07.2003), Ministru kabineta noteikumi Nr.45
“Mikroliegumu izveidošanas, aizsardzības un apsaimniekošanas noteikumi” (30.01.2001),
un citi ar ĪADT aizsardzību saistītie normatīvie akti, ĪADT dabas aizsardzības plāni un
individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi līdz ar to apstiprināšanu ministru
kabinetā.
3.17.2. Īpašās prasības īpaši aizsargājamās dabas teritorijās
(16) . Dabas liegumu teritorijā aizliegts7:
16.1. veikt jebkādas darbības, kam var būt:
16.1.1. būtiska negatīva ietekme uz dabiskajiem biotopiem, savvaļas
dzīvnieku, augu un sēņu sugām un to dzīvotnēm vai savvaļas dzīvnieku
populāciju vairošanos, atpūtu un barošanos, kā arī pulcēšanos migrācijas
periodā;
16.1.2. negatīva ietekme uz īpaši aizsargājamiem biotopiem, īpaši
aizsargājamām sugām un to dzīvotnēm;
16.2. pārvietoties ar ūdens motocikliem un motorjahtām, izņemot valsts un pašvaldību
institūciju amatpersonu pārvietošanos, pildot dienesta pienākumus;
16.3. lietot ūdensputnu medībās šāviņus, kas satur svinu;
16.6. ierīkot purvos dzērveņu plantācijas;
16.7. nosusināt purvus;

Ministru kabineta noteikumi Nr.415 “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un
izmantošanas noteikumi” (22.07.2003) 16.p.
7
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16.8. dedzināt sauso zāli un niedres, izņemot gadījumus, ja tas nepieciešams dabas
aizsardzības plānā paredzēto dabas apsaimniekošanas pasākumu veikšanai un rakstiski
saskaņots ar aizsargājamās teritorijas administrāciju vai, ja tādas nav, ar reģionālo vides
pārvaldi;
16.5. veikt zemes transformāciju
16.9. cirst kokus galvenajā cirtē un rekonstruktīvajā cirtē;
16.10. cirst kokus kopšanas cirtē (izņemot slimību inficētos, kaitēkļu invadētos vai citādi
bojātos kokus saskaņā ar šo noteikumu 16.29.apakšpunktu un citiem normatīvajiem
aktiem), ja valdaudzes vecums pārsniedz:
16.10.1. priežu un ozolu audzēm – 60 gadus;
16.10.2. egļu, bērzu, melnalkšņu, ošu un liepu audzēm – 50 gadus;
16.10.3. apšu audzēm - 30 gadus;
16.11. no 15.aprīļa līdz 31.jūlijam veikt mežsaimniecisko darbību, izņemot meža
ugunsdrošības pasākumus, meža atjaunošanu ar rokas darbarīkiem un bīstamo koku (koku,
kas apdraud cilvēku dzīvību un veselību, tuvumā esošās ēkas vai infrastruktūras objektus)
ciršanu un novākšanu;
16.12. atzarot augošus kokus mežaudzēs, izņemot koku atzarošanu skatu punktu
ierīkošanai un uzturēšanai, kā arī satiksmes drošībai uz vispārējās lietošanas ceļiem;
16.13. cirst nokaltušus kokus un izvākt kritušus kokus, kritalas vai to daļas, kuru diametrs
resnākajā vietā ir lielāks par 25 cm, izņemot bīstamo koku novākšanu;
16.14. nobraukt no ceļiem un pārvietoties ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem,
mopēdiem, motorolleriem, pajūgiem un zirgiem pa meža un lauksaimniecības zemēm, ja
tas nav saistīts ar šo teritoriju apsaimniekošanu vai uzraudzību;
16.15. ierīkot nometnes un celt teltis ārpus īpaši norādītām vietām;
16.16. kurināt ugunskurus ārpus īpaši norādītām vai speciāli ierīkotām vietām;
16.18. ierīkot savvaļas augu, sēņu un dzīvnieku, kā arī to produktu pārdošanas un
iepirkšanas punktus;
16.19. izmantot speciālas vākšanas palīgierīces savvaļas ogu un sēņu lasīšanā;
16.22. iegūt derīgos izrakteņus;
16.23. bojāt vai iznīcināt (arī uzarot vai kultivējot) palieņu, terašu un meža pļavas un
lauces, izņemot medījamo dzīvnieku piebarošanas lauces;
16.24. sadalīt zemes īpašumus zemes vienībās, kas mazākas par 10 hektāriem;
16.25. veikt darbības, kas izraisa augsnes eroziju;
16.26. ierīkot jaunas iežogotas savvaļas dzīvnieku sugu brīvdabas audzētavas;
16.28. bez rakstiskas saskaņošanas ar reģionālo vides pārvaldi:
16.28.1. organizēt brīvā dabā masu sporta, izklaides un atpūtas pasākumus, kuros
piedalās vairāk nekā 50 cilvēku;
16.28.2. veikt ceļu (arī sliežu ceļu), inženierkomunikāciju un citu inženierbūvju
restaurāciju, renovāciju vai rekonstrukciju;
16.28.3. ierīkot izziņas, atpūtas un tūrisma infrastruktūras objektus;
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16.28.4. atjaunot un ieaudzēt mežu;
16.28.5. mainīt zemes lietošanas mērķi;
16.28.6. vākt dabas materiālus kolekcijām;
16.28.7. veikt zinātniskos pētījumus;
16.28.8. ierīkot jaunas un paplašināt esošās ūdenstransporta līdzekļu bāzes;
16.29. cirst slimību inficētos, kaitēkļu invadētos vai citādi bojātos kokus kopšanas cirtē,
sanitārajā cirtē un galvenajā cirtē pēc Valsts meža dienesta sanitārā atzinuma bez
rakstiskas saskaņošanas ar reģionālo vides pārvaldi, izņemot koku ciršanu aizsargājamās
teritorijās, kurām ir izveidota administrācija, kas izsniedz koku ciršanas apliecinājumus
Prasības mikroliegumu un īpaši aizsargājamu mežu iecirkņu teritorijās:
(1) Mikrolieguma teritorijā un buferzonā ap mikroliegumu aizliegts:


veikt meliorāciju.



veikt mežsaimniecisko darbību, izņemot meža ugunsdrošības pasākumus, koku
ciršanu ārkārtas situāciju seku likvidēšanai, kā arī meža kaitēkļu
savairošanās un slimību izplatīšanās novēršanai un vējgāžu, vējlaužu un
snieglaužu seku likvidēšanai.



veikt galveno cirti un rekonstruktīvo cirti, izņemot koku ciršanu ārkārtas
situāciju seku likvidēšanai, kā arī meža kaitēkļu savairošanās un slimību
izplatīšanās novēršanai un vējgāžu, vējlaužu un snieglaužu seku likvidēšanai,



lietot minerālmēslus, pesticīdus un citas ķīmiskās vielas;



veikt meža zemju transformāciju (izņemot gadījumu, ja tā nepieciešama
autoceļu, dzelzceļu, elektrolīniju, sakaru līniju un cauruļvadu būvniecībai).

(2) Buferzonās ap medņu riestu mikroliegumiem galvenās cirtes cirsmas platums nedrīkst
būt lielāks par 50 metriem un cirsmas platība nedrīkst būt lielāka par hektāru. Katrā
atsevišķā meža īpašumā buferzonā saglabā vismaz 60 procentu no priežu audzēm, kas
vecākas par 60 gadiem.
(3) Lai nodrošinātu mikroliegumu apsaimniekošanu, īsteno biotehnisko pasākumu
zemsedzes tīrīšana medņu riesta vietās (iniciators pirms darbības uzsākšanas saskaņo to
ar atbildīgo valsts institūciju);
(4) Zemes īpašnieka un lietotāja pienākums ir nodrošināt mikroliegumu aizsardzības
noteikumu ievērošanu un ziņot Valsts meža dienestam par meža zemēs izveidoto
mikroliegumu aizsardzības noteikumu pārkāpumiem, kā arī par notikušajām vai
iespējamām izmaiņām mikroliegumos.
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4.tabula
Mikroliegumi Rugāju pagastā
Nr.
p.k.
1.

Kods

Teritorija

68

Balvu raj. Rugāju pag. Rugāju VM
98. kvartālā

2.

69

Balvu raj. Rugāju pag. Rugāju VM
196., 201. kvart.

3.

4.

5.

119

120

121

Balvu raj. Rugāju pag. Rugāju VM
196., 201. kvart.
Balvu raj. Rugāju pag., Balvu VVM,
Rugāju VM 187., 190., 191., 192.kvart.
Balvu raj. Rugāju pag., Balvu VVM,
Rugāju VM 187., 190., 191., 192.kvart.
Balvu raj. Rugāju pag., Balvu VVM,
Rugāju VM128.,129
Kvart.
Balvu raj. Rugāju pag., Balvu VVM,
Rugāju VM 128.,129
kvart.
Balvu raj. Rugāju pag., Balvu VVM,
Rugāju VM 162., 163. kvart.

6.

124

Balvu raj. Rugāju pag., Balvu VVM,
Rugāju VM 162., 163., 164. kvart.
Balvu raj. Rugāju un Lazdukalna pag.,
Balvu VVM,Rugāju VM 197. kvart. Un
Tilţas 202., 205. kvart.

7.

140

Balvu raj. Rugāju pag., Balvu VVM,
Rugāju VM 153.,154.kvart.

8.

483

Balvu raj. Rugāju pag., Balvu VVM,
Rugāju VM
153.,154.,155.,162.,164.kvartkvart.
Balvu raj. Rugāju pag., Balvu VVM,
Rugāju VM158.kvart.

9.

Balvu raj. Rugāju pag., Balvu VVM,
Rugāju VM158.kvart.

10.

Balvu raj. Rugāju pag., Balvu VVM,
Rugāju VM156.kvart.

11.

Balvu raj. Rugāju pag., Balvu VVM,
Rugāju VM190.,191., 195.,196..kvart.

Īpaši aizsargājama
putnu suga Melnais
stārķis
Īpaši aizsargājama
putnu suga
Mazais ērglis
Īpaši aizsargājama
putnu suga
Mednis
Īpaši aizsargājama
putnu suga
Mednis

Statuss

Platība, ha

Biotopa
mikroliegums.

1.3

Biotops
mikroliegums.

14.7

Biotopa
mikroliegums.

Biotopa
mikroliegums.

18.4
(buferz.)
35.5

82.4
(buferz.)
18.3

49.6,
buferzona
Īpaši aizsargājama
putnu suga
Mednis

Biotopa
mikroliegums.

Īpaši aizsargājama
putnu suga
Mednis

Biotopa
mikroliegums.

Īpaši aizsargājama
putnu suga
Mednis

Biotopa
mikroliegums.

37.8

64.3
(buferz)
3.5
50.5
(Lazdukalna
p.)
48.8

104.8
(buferz.)
Applūstoši bērzu un
melnalkšľu meţi
Īpaši aizsargājama
putnu suga
Baltmugurdzenis
Īpaši aizsargājams
augs parastais
plakanstaipeknis
Īpaši aizsargājama
putnu suga Mazais
ērglis

Biotopa
mikroliegums

9.7

Biotopa
mikroliegums

14.6

Biotopa
mikroliegums

29.3
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3.17.3. Papildus nosacījumi īpaši aizsargājamās teritorijās
apbūves un citas saimnieciskās darbības aktivitāšu iespējas ir precizējamas ĪADT
individuālo dabas aizsardzības plānu un apsaimniekošanas noteikumu izstrādes
ietavros.
Teritorijas labiekārtošna un jaunas apbūves veidošana dabas liegumu teritorijā līdz
individuālo dabas aizsardzības plānu izstādei
pieļaujama tikai pēc biotopu
inventarizācijas konkrētajā zemes īpašumā
pirms jebkuras būvniecības uzsākšanas un būvprojekta izstrādes IADT
nepieciešams:
1) izstrādāt detālplānojumu;
2) saľemt kompetentās institūcijas atzinumu par paredzētās darbības ietekmes
uz vidi nepieciešamību saskaľā ar likumā "Par ietekmes uz vidi
novērtējumu" (13.11.1998) noteikto procedūru;
3) ietekmes uz ainavu izvērtējumu (ainavu arhitekta slēdziens), lai pamatotu
būvvietas izvēli. Izvēloties apbūves vietu, jāľem vērā bioloģiski vērtīgo
sugu un biotopu izvietojums.
4) būvprojektiem, izľemot dzīvojamām mājām un to palīgēkām, pašvaldība
var pieprasīt būvieceres publisko apspriešanu.

3.18. Kultūras pieminekļi un to aizsardzība
3.18.1. Valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi Rugāju pagasta teritorijas plānojumā ir
ievērtēti saskaľā ar spēkā esošo Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstu
(apstiprināts LR KM 20.10.1998.) (tabula Nr. 5.)
5. tabula
Nekustamie kultūras pieminekļi Rugāju pagastā.8
Pieminekļu
vērtības
grupa

Pieminekļu
veids

1.
2.
3.

Valsts
aizsardzī
bas
Nr.
287
288
289

Vietējās nozīmes
Vietējās nozīmes
Valsts nozīmes

Arheoloģija
Arheoloģija
Arheoloģija

4.

290

Valsts nozīmes

Arheoloģija

Medľu senkapi, pie Vārnienes upes tilta
Melnolīdumu viduslaiku kapsēta (Kara kapi)
Dzirnavsalas apmetne, Mieriľos, Pededzes vecupes
labajā krastā
Čušļu senkapi (Kara kapi)

5.

291

Valsts nozīmes

Arheoloģija

Mašķu senkapi (Kara kapi)

6.
7.
8.

292
293

Vietējās nozīmes
Valsts nozīmes
Vietējās nozīmes

Arheoloģija
Arheoloģija

Vēţa senkapi
Aizstirnes senkapi (Vecie kapi)
Zemnieku sēta 19. gs. v.-20.gs., Baldonēs (A.
Losāne)
Zemnieku sēta 19. gs.40.g.-20.gs., Baldonēs (Z.
Čudarāns)
Zemnieku sēta 19. gs. b.,
Baldonēs (A. Luţa)

Nr.

9.
10.

2855
2856
2857

Vietējās nozīmes
Vietējās nozīmes

Arhitektūra
Arhitektūra
Arhitektūra

Pieminekļa nosaukums

8

Objekti, kas iekļauti šobrīd spēkā esošajā Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā (apstiprināts KM
20.10.1998.), aizsargājami un izmantojami saskaľā ar likumu “Par kultūras pieminekļu aizsardzību” un MK
not.Nr.474 “Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju, valsts
pirmpirkuma tiesībām un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu.
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Nr.
11.
12.
13.

Valsts
aizsardzī
bas
Nr.
8320
2859
2860

Pieminekļu
vērtības
grupa

Pieminekļu
veids

Vietējās nozīmes
Vietējās nozīmes
Vietējās nozīmes

Arhitektūra
Arhitektūra
Arhitektūra

14.
15.
16.
17.

2861
2862
2863
286

Vietējās nozīmes
Vietējās nozīmes
Vietējās nozīmes
Vietējās nozīmes

Arhitektūra
Arhitektūra
Arhitektūra
Arheoloģija

18.

297

Valsts nozīmes

Arheoloģija

19.

2858

Vietējās nozīmes

Arhitektūra

Pieminekļa nosaukums
Nagļu (Reibānu ) kapu kapliča 19.gs.b.
Daudzenes tvaika dzirnavas 20.gs. s.
Zemnieku sēta 19.gs.I.p.-20.gs.,
Nagļos (J. Limanāns)
Pokratas kapu kapliča 20. gs. 30 .g.
Rugāju pagasta valdes ēka (vecā)
Rugāju pareizticīgo baznīca 1913. gads
Sūra apmetne, Bolupes labajā krastā pie Sūra attekas
Ķeibenieku kapi (Kara kapi), pie Tilžas pagasta
Ķeibeniekiem (nav info par precīzu novietojumu)
Zemnieku sēta „Bērzulejas”, 19. gs. b.; ir nodegusi

3.18.2. Pamatprasības kultūras pieminekļu izmantošanai un saimnieciskai darbībai to
aizsargjoslā:
1) kultūras pieminekļi aizsargājami un izmantojami saskaľā ar likumu “Par kultūras
pieminekļu aizsardzību” un citiem spēkā esošiem normatīvajiem aktiem (MK
noteikumi Nr.473 (26.08. 2003.) „Kārtība, kādā kultūras pieminekļi iekļaujami
valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā un izslēdzami no valsts
aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksta”; MK noteikumi Nr.474 (26.08.2003.)
„Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu,
restaurāciju, valsts pirmpirkuma tiesībām un vidi degradējoša objekta statusa
piešķiršanu”; MK noteikumi Nr.392 (15.07. 2003.) „Kultūras pieminekļu
aizsargjoslas (aizsardzības zonas) noteikšanas metodika”;
2) kultūras pieminekļus ir aizliegts iznīcināt. Nekustamos kultūras pieminekļus
drīkst pārvietot vai pārveidot tikai izľēmuma gadījumā ar Kultūras ministrijas
Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atļauju. Kultūras pieminekļa
pārveidošana vai tā oriģinālo daļu aizstāšana ar jaunām daļām pieļaujama tikai
tad, ja tā ir vienīgā iespēja, kā saglabāt pieminekli, vai arī tad, ja pārveidojuma
rezultātā nepazeminās pieminekļa kultūrvēsturiskā vērtība (KL, 3.pants);
3) fiziskajām un juridiskajām personām jānodrošina, lai tiktu saglabāti kultūras
pieminekļi, kas ir to īpašumā (valdījumā) (KL, 11.pants);
4) objekta izslēgšana no valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksta
pieļaujama, ja objekts pilnībā zaudējis savu kultūras pieminekļa vērtību. Objektus
no valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksta izslēdz MK pēc Valsts
kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas ierosinājuma (KL, 15.pants);
5) kultūras pieminekļi konservējami, restaurējami un remontējami tikai ar
inspekcijas rakstveida atļauju un tās kontrolē (KL, 21.pants);
6) lai nodrošinātu kultūras pieminekļu aizsardzību, tiek noteiktas kultūras
pieminekļu aizsargjoslas. Ap kultūras pieminekļiem, kam nav noteiktas
individuālās aizsardzības zonas (aizsargjoslas), un jaunatklātajiem kultūras
pieminekļiem ir 500 m aizsargjosla. Jebkuru saimniecisko darbību pieminekļu
aizsargjoslā, kas var atstāt iespaidu uz aizsargājamo pieminekli, drīkst veikt tikai
ar inspekcijas atļauju (KL, 23.pants);
7) kultūras pieminekļi primāri izmantojami kultūras iestāţu un citu sabiedriskas nozīmes objektu attīstībai, saskaľā ar likumu par “Par kultūras pieminekļu
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aizsardzību“, Kultūras pieminekļu uzskaites, aizsardzības, izmantošanas un
restaurācijas noteikumiem, u.c. kultūras pieminekļu aizsardzību reglamentējošiem
likumdošanas aktiem;
8) kultūras pieminekļa teritorijā un tā aizsargjoslā aizliegta saimnieciskā darbība,
kas varētu pasliktināt kultūrvēsturisko pieminekļu stāvokli vai to apkārtējo
ainavu, mazināt kultūrvēsturiskās vides kvalitāti;
9) arhitektūras pieminekļu un to aizsargjoslas (aizsardzības zonas) teritorijā būves
atjaunojamas iespējami tuvu vēsturisko būvju vietai un izskatam; ja tas nav
iespējams, atbilstoši vietējām būvniecības tradīcijām, ievērojot vēsturiski
veidojušos mērogus un būvapjomus, saglabājot neaizsegtus izteiksmīgākos skatu
punktus;
10) pieminekļu individuālajā aizsardzības zonā, papildus Aizsargjoslu likumā
noteiktajam (skat. sadaļu 3.20.1. Vides un dabas resursu aizsargjoslas” aizliegts
izmainīt reljefu, rūpnieciska rakstura apbūves attīstība, esošo īpašumu sadalīšana
tipveida apbūvei;

3.19. Rekultivējamās teritorijas
3.19.1. Rekultivējamās teritorijas ir ainavu degradējošas vai citādi piesārľotas teritorijas,
kurās jāveic teritoriju sakārtošana vai ainavu atjaunošana pēc saimnieciskās darbības
izraisītajām izmaiľām: t.sk. pamesto, neapsaimniekoto kolhozu laiku saimniecisko objektu
(fermas u.tml.) teritorijas, vēsturiski vai potenciāli piesārľotās teritorijas (bijušās
degvielas vai cita kurināmā glabātuves, kodinātavas, minērālmēslu noliktavas vai šķūľi
u.tml.)(kartē apzīmētas ar pelēku kontūru un piktogrammu ar kārta Nr. ).
Attēlojums
kartē

3.19.2. Apbūves noteikumu pamatprasības
Teritorijas sakārtošanas, rekultivācijas vai sanācijas pasākumi veicami
konsultējoties ar Reģionālas vides pārvaldi, nepieciešamības veicot papildus izpēti
turpmākās plānošanas gaitā
Teritoriju izmantošana konkrētiem mērķiem atļauta atbilstoši konkrēto teritoriju
izpētes projektu rezultātiem nav uzskatama par teritorijas plānojuma grozījumiem.

3. 20. Aizsargjoslas
Saskaľā ar Aizsargjoslu likumu, apstiprinātajām MK aizsargjoslu noteikšanas metodikām,
Rugāju pagasta teritorijas plānojumā tiek noteiktas vides un dabas resursu aizsardzības,
ekspluatācijas, sanitārās un drošības aizsargjoslas. Aprobeţojumi, aizsargjoslu uzturēšanas
un to stāvokļa kontroles nosacījumi ir spēkā saskaľā ar saskaľā ar “Aizsargjoslu likumu”
(25.02.1997.) un MK apstiprināto aizsargjoslu noteikšanas metodiku.

Konsultāciju uzľēmums „Grupa93”, Rugāju pagasta padome, 2005.g.

53

Rugāju pagasta teritorijas plānojums 2005.-2017. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

3.20.1. Vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas
3.20.1.1. Virszemes ūdensobjektu aizsargjoslas
Attēlojums
kartē

Neatkarīgi no zemes kategorijas un īpašuma, Rugāju pagasta teritorijā esošajām
ūdenstilpnēm un ūdenstecēm tiek noteikta aizsargjoslas, ľemot vērā ūdensteču garumu un
ūdenstilpnes platību.
6.tabula
Nosaukums
Upes
Pededze
Balupe
(Bolupe)
Dūrupe
Teterupe
Sudarbe
Ilgančupe
Vārniene
Pokratiľa
Palaciľa
Avotiľa, Staigupe,
Dzelzupe, Cimpīte
Ezeri
Kalnis
Lazdags
Boţevas
Ilganču
Pokratas
Mazais Boţevas
ezers
Dţukstes
(Upetnieku) ezers
Cepļa ezers
(Mazezers)

Garums/
platība

Aizsargjoslas
platums (m)

159
82

300
100

12
23
22
5
50
20
13

50
50
50
10
100
50
50
10

119.5
148.1
22.6
26.6
10.5

300
300
50
100
50

3.8

10

9.0

10

1.4

10

Nosacījumi aizsargjoslās:
1) aizliegts izvietot būves lopbarības glabāšanai (izľemot siena šķūľus) minerālmēslu,

augu aizsardzības līdzekļu, degvielas, eļļošanas materiālu, bīstamo ķīmisko vielu vai
ķīmisko produktu, kokmateriālu, kā arī bīstamās ķīmiskās vielas vai ķīmiskos
produktus saturošu materiālu glabātavas;
2) aizliegts ierīkot atkritumu apglabāšanas poligonus un atkritumu izgāztuves;
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3) 50 m platā joslā aizliegts veikt kailcirtes, izľemot koku ciršanu ārkārtas situāciju seku

likvidēšanai un vējgāţu, vējlauţu un snieglauţu seku likvidēšanai, kā arī palieľu pļavu
atjaunošanai un apsaimniekošanai;
4) aizliegts celt ēkas un būves teritorijās ar applūdinājuma varbūtību vismaz reizi simt

gados, izľemot īslaicīgas lietošanas būves, mazēkas lauku apvidū un šim nolūkam īpaši
paredzētās aizsargbūves vai teritorijas uzbēršanu;
5) 10 m platā joslā papildus iepriekšējiem punktiem aizliegts:
















izvietot degvielas uzpildes stacijas;
celt un izvietot jebkādas ēkas un būves, tai skaitā noţogojumus (izľemot
kultūras pieminekļu atjaunošanu, ūdens ľemšanas ietaises, ūdens
regulēšanas ietaises, kā arī citas hidrotehniskās, krastu nostiprināšanas un
tiltu būves, peldvietas, laivu un motorizēto ūdens transportlīdzekļu
piestātnes un šo transportlīdzekļu uzpildīšanai paredzētās degvielas uzpildes
stacijas, ja attiecīgās darbības ir paredzētas vietējās pašvaldības teritorijas
plānojumā vai ūdensobjekta apsaimniekošanas plānā);
lietot mēslošanas līdzekļus un ķīmiskos augu aizsardzības līdzekļus;
ierīkot meliorācijas būves bez saskaľošanas ar reģionālo vides pārvaldi;
veikt galveno cirti, izľemot koku ciršanu ārkārtas situāciju seku
likvidēšanai, vējgāţu, vējlauţu un snieglauţu seku likvidēšanai;
iegūt un izmantot derīgos izrakteľus, izľemot pazemes ūdeľu ieguvi
ūdensapgādes vai rekreācijas vajadzībām aizsargjoslā esošai dzīvojamai vai
atpūtnieku aprūpei paredzētai ēkai;
mazgāt mehāniskos transportlīdzekļus un lauksaimniecības tehniku;
veikt meţa zemju transformāciju,
kurt ugunskurus un novietot teltis ārpus šim nolūkam norādītām vietām bez
saskaľošanas ar zemes īpašnieku vai tiesisko valdītāju;
aizliegts novietot iegūto grunti pēc normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā
veiktas virszemes ūdensobjekta padziļināšanas vai tīrīšanas ārpus tam
paredzētajām vietām;
aizliegts ierīkot mehānisko transportlīdzekļu sacīkšu trases un
izmēģinājumu vietas.

3.20.1.2. Tauvas josla
Tauvas joslas platums Rugāju pagasta teritorijas plānojumā tiek noteikts :
1) gar privāto ūdeľu krastiem - 4,0 m;
2) gar pārējo ūdensteču un ūdenstilpľu krastiem –10 m.
Tauvas joslas platums tiek skaitīts:
1) gar upju un ezeru lēzeniem krastiem – no normālās ūdenslīnijas;
2) gar upju un ezeru kraujiem krastiem – no krasta nogāţu augšmalas, turklāt tauvas
joslas platumā ietilpst arī zeme no ūdenslīmeľa līdz krasta nogāzei un pati
nogāze.
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Nosacījumi tauvas joslā :
1) tauvas joslā aizliegta apbūve, teritorijas aizţogošana vai citāda pieejamības un
pārvietošanās gar ūdens objektu traucēšana;
2) saskaľā ar Zvejniecības likuma 9.p., tauvas joslas bezmaksas lietošana bez
iepriekšējas saskaľošanas ar zemes īpašnieku ir paredzēta:
 kājāmgājējiem;
 zivju resursu un ūdeľu uzraudzībai;
 robeţapsardzībai;
 vides aizsardzībai un ugunsdrošības pasākumu veikšanai.
3) tikai vides aizsardzības institūciju speciāli norādītās vietās un pēc saskaľošanas ar
zemes īpašnieku tauvas joslā ir atļauta:
 laivu piestāšana, izkraušana un pagaidu uzglabāšana;
 laivu pārziemošana, būve un remonts;
 zvejnieku apmetľu ierīkošana, atpūta, zvejas rīku ţāvēšana un citas
ar zveju saistītas darbības.
4) ūdenstūristu apmetľu ierīkošana.

3.20.1.3. Aizsargjoslas (aizsardzības zonas) ap kultūras pieminekļiem
Rugāju pagasta teritorijas plānojumā tiek noteikta 500 m aizsargjosla ap valsts aizsardzībā
esošajiem kultūrvēsturiskajiem pieminekļiem (skat. 5.tabulu 43.lpp).
Attēlojums
kartē
Nosacījumi aizsargjoslās (aizsardzības zonās):
1) jebkuru saimniecisko darbību aizsargjoslās (aizsardzības zonās) ap kultūras

pieminekļiem drīkst veikt tikai ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības
inspekcijas un kultūras pieminekļa īpašnieka atļauju;
2) pārdodot vienam īpašniekam piederošu kultūras pieminekļa un tā aizsargjoslas

zemi, aizliegts to sadalīt;
3) aizliegts izvietot lopbarības, minerālmēslu, degvielas, eļļošanas materiālu,

ķīmisko vielu, kokmateriālu un citu veidu materiālu un vielu glabātavas, izľemot
šim nolūkam īpaši paredzētas un iekārtotas vietas;
4) aizliegts ierīkot atkritumu apglabāšanas poligonus;
5) aizliegts aizkraut pievedceļus un pieejas pie kultūras pieminekļa;
6) aizliegts glabāt un izliet ķīmiski aktīvas un koroziju izraisošas vielas.

Kultūras pieminekļu „Rugāju pareizticīgu baznīca” un „Rugāju pagasta valdes ēka”
individuālās aizsardzības zonas (aizsargjoslas) risinājums pievienots 4. pielikumā). Līdz
individuālās pieminekļa aizsardzības zonas apstiprināšanai VKPAI, jāievēro aizsardzības
zona un vispārīgie noteikumi saskaľā ar Aizsargjoslu likumu 500 m rādiusā ap pieminekli.
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3.20.1.4.Aizsargjoslas ap ūdens ņemšanas vietām
Aizsargjoslas tiek noteiktas ap centralizētās ūdens ľemšanas vietām, ľemot vērā ūdens
ľemšanas vietas dabiskos apstākļus un prognozējamo ūdens patēriľu.
Attēlojums
kartē

7.tabula
Pašvaldības pārziľā esošie centralizētai ūdensapgādei izmantojamie artēziskie urbumi
Vģd DB Nr.
N.p.k.
1

7268
„Rugāji”

2

7269
Rugāju
vidusskola”
141587
„Stradi”
7293
„Tikaiľi”

3
4

Stingrā
reţīma
aizsargjoslas
rādiuss (m)
10

10

10
10

Bakterioloģiskā reţīma
aizsargjoslas rādiuss (m)
kubm/dienn. kubm/dienn.

Ķīmiskā reţīma
aizsargjoslas rādiuss (m)
kubm/dienn. kubm/dienn.

46,9
-

259
30

46,9
270

259
640

26,8
-

259
190

640

5,1
8
-

259

75

625

103

580

216

Nosacījumi aizsargjoslās:
1) stingra reţīma aizsargjoslā aizliegta jebkāda saimnieciskā darbība, izľemot to, kura
saistīta ar ūdens ieguvi konkrētā ūdensapgādes urbumā vai ūdensgūtnē attiecīgo
ūdens ieguves un apgādes objektu uzturēšanai un apsaimniekošanai;
2) bakterioloģiskajā aizsargjoslā paredzētās darbības realizēšanai jāveic ietekmes uz
vidi sākotnējais izvērtējums.
3) bakterioloģiskajā aizsargjoslā aizliegts:
a) izvietot lopbarības, minerālmēslu, augu aizsardzības līdzekļu, degvielas,
eļļošanas materiālu, ķīmisko vielu un ķīmisko produktu, kokmateriālu un citu veidu
materiālu un vielu glabātavas, izľemot teritoriju plānojumos paredzētās vietas,
b) ierīkot atkritumu apglabāšanas poligonus un atkritumu izgāztuves,
c) izvietot degvielas uzpildes stacijas,
d) aizkraut pievedceļus un pieejas pie ūdens ľemšanas ietaisēm,
e) veikt darbus ar triecienmehānismiem, izmest un izliet kodīgas un koroziju
izraisošas vielas, degvielu un eļļošanas materiālus,
f) veikt jebkāda veida derīgo izrakteľu iegūšanas, iekraušanas un izkraušanas,
gultnes padziļināšanas, zemes smelšanas un spridzināšanas darbus,
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g) glabāt un izliet ķīmiski aktīvas un koroziju izraisošas vielas,
h) lietot mēslošanas līdzekļus un ķīmiskos augu aizsardzības līdzekļus;
4) ķīmiskajā aizsargjoslā paredzētās darbības realizēšanai jāveic ietekmes uz vidi
sākotnējais izvērtējums.

3.20.1.5.Aizsargjoslas ap purviem
Aizsargjoslas ap purviem tiek noteiktas, lai saglabātu bioloģisko daudzveidību un
stabilizētu mitruma reţīmu meţa un purvu saskares (pārejas) zonā:
1) no 10 līdz 100 hektārus lielām platībām - 20 metru josla;
2) par 100 hektāriem lielākām platībām - 50 metru josla meţa augšanas apstākļu
tipos uz sausām, nosusinātām, slapjām minerālaugsnēm un nosusinātām kūdras
augsnēm; 100 metru josla meţa augšanas apstākļu tipos uz slapjām kūdras
augsnēm (skat. karti M 1: 10 000 „Teritorijas atļautā (plānotā) izmantošana)
Aizsargjoslas ap purviem precizē un apstiprina Valsts Meţu dienests konkrēto meţa
apsaimniekošanas plānu saskaľošanas ietvaros, balstoties uz informāciju par purvu
platībām, kas tiek precizēta konkrētā meţa īpašuma inventarizācijas laikā
Attēlojums
kartē
Nosacījumi aizsargjoslās:
1) aprobeţojumus aizsargjoslās ap purviem kā mitrzemēm nosaka Meţa likums;
2) purva aizsargjoslā aizliegtas kailcirtes.

3.20.2. Ekspluatācijas aizsargjoslas
3.20.2.1. Aizsargjoslas gar autoceļiem
Rugāju pagasta teritorijas plānojumā tiek noteikta:
 60 m no ceļa ass uz katru pusi9 valsts 1.šķiras ceļam
 30 m no ceļa ass ceļiem valsts 2.ķiras ceļiem un pašvaldības ceļiem.

Attēlojums
kartē

Nosacījumi aizsargjoslās:

9

Aizsargjoslu likuma (ar grozījumiem, kas izsludināti līdz 2003.gada 8.jūlija) 13.2 p-ts
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1) bez autoceļa īpašnieka atļaujas aizliegts veikt jebkurus būvniecības un derīgo

izrakteľu ieguves darbus, kā arī grunts rakšanas un pārvietošanas darbus, izľemot
lauksaimniecības vajadzībām nepieciešamos darbus;
2) aizliegts gar autoceļiem 30 metru joslā no ceļa malas cirst kokus un izvietot

kokmateriālu krautuves, par to rakstveidā neinformējot autoceļa īpašnieku divas
nedēļas pirms koku ciršanas uzsākšanas, kā arī ieaudzēt meţu bez saskaľošanas
ar autoceļa īpašnieku.
3.20.2.2. Aizsargjoslas gar telekomunikāciju līnijām
Rugāju pagasta teritorijas plānojumā tiek noteikts šāds aizsargjoslu platums gar sakaru
līnijām:


gar apakšzemes kabeļu, gaisvadu un radiofikācijas sakaru līnijām - zemes
gabals un gaisa telpa sakaru līnijas augstumā, ko norobeţo nosacītas
vertikālas plaknes sakaru līnijas katrā pusē 2,5 metru attālumā no
apakšzemes kabeļu līnijas vai no gaisvadu līnijas ass;



ap virszemes un apakšzemes sakaru kabeļu līniju neapkalpojamiem
pastiprināšanas punktiem - zemes gabals un gaisa telpa sakaru līnijas
augstumā, ko norobeţo nosacīta vertikāla plakne, kas atrodas 3 metru
attālumā no pastiprināšanas punkta vai no tā apvaļľojuma robeţas;



stigām meţu masīvos un stādījumos, kur koku augstums nav lielāks par 4
metriem, 2,5 metri katrā pusē no līnijas ass līdz koku zariem;



stigām meţu masīvos un stādījumos, kur koku augstums ir lielāks par 4
metriem, 3,5 metri katrā pusē no līnijas ass līdz koku zariem;



vietās, kur iespējami bieţi koku krišanas gadījumi, stigas platums nedrīkst
būt mazāks par stādījumu vidējo augstumu katrā sakaru līnijas pusē.
Atsevišķi koki vai koku grupas, kas aug stigas malās, jānocērt, ja to
augstums ir lielāks nekā stādījumu vidējais augstums.

Nosacījumi aizsargjoslās:
1) aizliegts veikt jebkādus celtniecības, montāţas un spridzināšanas darbus, kā arī

zemes darbus dziļāk par 0,5 m un planēšanu ar tehniku;
2) aizliegts izdarīt ģeoloģiskās un ģeodēziskās izpētes darbus, kas saistīti ar

urbumiem, zemes paraugu ľemšanu un citiem līdzīgiem darbiem;
3) aizliegts stādīt kokus, izvietot lauka apmetnes, turēt lopus, nokraut materiālus,

lopbarību un mēslojumu, kurt ugunskurus un ierīkot šautuves;
4) aizliegts zem gaisvadu sakaru līnijām pārvadāt gabarītiem neatbilstošas kravas,

kā arī ierīkot autotransporta, traktoru un mehānismu stāvvietas;
5) aizliegts veikt jebkādas citas darbības, kas var izraisīt sakaru līniju un iekārtu

bojājumus.
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3.20.2.3. Aizsargjoslas gar elektriskajiem tīkliem
Attēlojums
kartē
Rugāju pagasta teritorijas plānojumā tiek noteikts šāds aizsargjoslu platums gar
elektriskajiem tīkliem:
1) gar elektrisko tīklu gaisvadu līnijām - zemes gabals un gaisa telpa šīs līnijas
augstumā, ko norobeţo nosacītas vertikālas plaknes katrā pusē no malējā vada
elektrisko tīklu gaisvadu līnijām ar nominālo spriegumu:
 līdz 20 kilovoltiem - 10 metru;
 no 20 kilovoltiem līdz 110 kilovoltiem - 20 metru;
 virs 110 kilovoltiem - 30 metru.
2) gar elektrisko tīklu gaisvadu līnijām blīvi apdzīvotās vietās zemes gabals un gaisa
telpa šīs līnijas augstumā, ko norobeţo nosacītas vertikālas plaknes katrā pusē no
malējā vada elektrisko tīklu gaisvadu līnijām ar nominālo spriegumu:
 līdz 20 kilovoltiem - 2 metri;
 no 20 kilovoltiem līdz 110 kilovoltiem - 4 metri.
3) gar elektrisko tīklu kabeļu līnijām - zemes gabals vai gaisa telpa, ko norobeţo
nosacītas vertikālas plaknes kabeļu līnijas katrā pusē 1 metra attālumā no kabeļu
līnijas ass;
4) ap elektrisko tīklu sadales iekārtām, fīderu punktiem, transformatoru
apakšstacijām - zemes gabals un gaisa telpa 1 metra attālumā katrā pusē no šo
iekārtu noţogojuma vai to visvairāk izvirzīto daļu projekcijas uz zemes vai grīdas
virsmas.

Nosacījumi aizsargjoslās:
1) aizliegts aizkraut pievedceļus un pieejas elektrisko tīklu objektiem;
2) aizliegts izvietot lopbarības, minerālmēslu, degvielas, eļļošanas materiālu,

ķīmisko vielu, kokmateriālu un citu veidu materiālu un vielu glabātavas;
3) aizliegts aizsargjoslās gar gaisa vadu līnijām ierīkot sporta laukumus, rotaļu

laukumus, stadionus, tirgus, sabiedriskā transporta pieturas, mašīnu un
mehānismu stāvvietas, kā arī veikt jebkādus pasākumus, kas saistīti ar cilvēku
pulcēšanos;
4) aizsargjoslās gar pazemes elektropārvades kabeļlīnijām aizliegts veikt darbus ar

triecienmehānismiem, nomest smagumus, izmest un izliet kodīgas un koroziju
izraisošas vielas, degvielu un eļļošanas materiālus;
5) aizliegts celt, kapitāli remontēt, rekonstruēt vai nojaukt jebkuras ēkas un būves

bez attiecīgo komunikāciju īpašnieka atļaujas;
6) aizliegts braukt ar mašīnām un mehānismiem, kā arī strādāt ar lauksaimniecības

tehniku, kuras augstums, mērot no ceļa (zemes) virsmas, pārsniedz 4,5 m;
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7) aizliegts veikt zemes darbus dziļāk par 0,3 m, bet aramzemēs - dziļāk par 0,45 m,

kā arī veikt grunts planēšanu ar tehniku;
8) koku un krūmu audzēšana elektrisko tīklu trasēs pieļaujama ar elektrisko tīklu

īpašnieka rakstveida atļauju.
Veicot saimniecisko darbību, jāievēro elektrisko tīklu aizsardzības noteikumi, neatkarīgi
no to piederības. Noteikumi obligāti jāievēro visām juridiskajām un fiziskajām personām,
kuru darbība notiek elektrisko tīklu aizsardzības zonās.
3.20.2.4. Aizsargjoslas ap meliorācijas būvēm un ierīcēm
Attēlojums
kartē

Rugāju pagasta teritorijas plānojums nosaka aizsargjoslas ap valsts un koplietošanas
meliorācijas būvēm un ierīcēm:

10 m attālumā no ūdensnotekas krotes ūdensnotekas abās pusēs regulētām
vai ierīkotām ūdensnotekām lauksaimniecībā izmantojamās zemēs;

8 -10 attālumā no ūdensnotekas krotes atbērtnes pusē regulētām ūdens
notekām (maģistrālajiem grāvjiem) meţa zemēs.
Nosacījumi aizsargjoslās:
1) aizliegts ierīkot atkritumu apglabāšanas poligonus un atkritumu izgāztuves;
2) aizliegts aizkraut pievedceļus un pieejas meliorācijas būvēm un ierīcēm,

veidot akmens krāvumus;
3) aizliegts veikt darbus ar triecienmehānismiem, nomest smagumus, izmest un

izliet kodīgas un koroziju izraisošas vielas, degvielu un eļļošanas materiālus.
3.20.2.5. Aizsargjoslas gar ūdensvadu un kanalizācijas tīkliem
Rugāju pagasta teritorijas plānojumā tiek noteikts aizsargjoslu minimālais platums gar
ūdensvadu un kanalizācijas tīkliem:
 gar ūdensvadiem un kanalizācijas spiedvadiem - 5 m katrā pusē no cauruļvada
malas;
 gar pašteces kanalizācijas vadiem - 3 m katrā pusē no cauruļvada malas;
 drenām un atklātiem grāvjiem – 3m uz katru pusi no drenas vai atklāta grāvja
malas;
 ūdenstorľiem, virszemes ūdens rezervuāriem, sūkľu un ūdens apstrādes
stacijām – 5 m rādiusā;
 kanalizācijas sūkľu stacijām - 5 m rādiusā;
 zemtekām – platībā, ko tās aizľem dziļumā no ūdens virsmas uz katru pusi no
attiecīgās zemtekas.
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Nosacījumi aizsargjoslās:
1) aizliegts veikt būvdarbus vai remontdarbus bez saskaľošanas ar tīklu īpašnieku;
2) aizliegts veikt zemes darbus dziļāk par 0,3 m, bet aramzemē - dziļāk par 0,45 m,

kā arī bez saskaľošanas ar tīklu īpašnieku veikt grunts planēšanu;
3) aizliegts stādīt kokus un krūmus. Ja tiek veikts tīklu remonts vai ir notikusi

avārija, tīklu īpašnieks drīkst izcirst aizsargjoslā augošos kokus un krūmus, par ko
paziľo zemes īpašniekam. Zemes īpašniekam šādā gadījumā atlīdzība netiek
izmaksāta;
4) aizliegts būvēt objektus, kas izraisa elektrokoroziju, kuru nav iespējams novērst;
5) aizliegts izvietot lopbarības, minerālmēslu, kūtsmēslu un ķīmisko vielu

glabātavas;
6) aizliegts ierīkot sausās tualetes, samazgu bedres, notekūdeľu filtrācijas iekārtas

un citus augsnes un gruntsūdeľu piesārľošanas avotus.
3.20.2.6. Aizsargjoslas ap ģeodēziskajiem punktiem
Aizsargjosla ap ģeodēzisko punktu ir vienu metru plata zemes josla no ģeodēziskā punkta
konstrukcijas ārējās malas.
Aizsargjoslās ap ģeodēziskajiem punktiem iekļaujami tie zemes gabali, kuros atrodas
ģeodēziskie punkti, kā arī vismaz vienu metru plata zemes josla ap to robeţām.
Nosacījumi aizsargjoslā:
1) aizliegts novietot priekšmetus, kuri traucē pieeju ģeodēziskajiem punktiem un
mērījumu izdarīšanu;
2) aizliegts veikt būvniecības darbus, ja projekti nav saskaľoti ar attiecīgo Valsts
zemes dienesta nodaļu;
3) zemes īpašnieks nevar liegt veikt aizsargjoslā darbības, kas nepieciešamas, lai
nodrošinātu:
 triangulācijas un poligonometrijas punktiem redzamību uz blakus
punktiem;
 globālās pozicionēšanas sistēmas punktiem ģeodēzisko Zemes
mākslīgo pavadoľu netraucētu uztveršanu (redzamību);
 augstuma punktiem iespēju novietot vertikāli vismaz trīs metrus garu
nivelēšanas latiľu.
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3.20.3. Sanitārās aizsargjoslas
3.20.3.1. Aizsargjoslas ap kapsētām
Teritorijas plānojumā tiek noteikta 300 m (no kapsētas teritorijas ārējās malas)sanitārā
aizsargjosla ap Bolupes, Cūkusalas, Čušļu, Dekšľu, Dubļukalna, Gaiļakalna, Grūzīšu,
Kraukļevas, Mazpokratas, Pareizticīgo kapi Rugājos, Pokratas, Reibānu, Sebeţu,
Silenieku,Stāmeru,Upetnieku, Vilkavas, Cepurnieku kapiem.
Attēlojums
kartē
Nosacījumi aizsargjoslā:
1) aizliegts ierīkot jaunas dzeramā ūdens ľemšanas vietas, izľemot gadījumus, kad
ir veikti iespējamās dzeramā ūdens ľemšanas vietas bakterioloģiskās aizsargjoslas
aprēķini un konstatēts, ka kvalitatīvu dzeramo ūdeni var nodrošināt, ievērojot
aizsargjoslu ap ūdens ľemšanas vietām noteikšanas metodiku;
2) aizliegts ierīkot atkritumu apglabāšanas poligonus un atkritumu izgāztuves,
izľemot kapsētu apsaimniekošanai nepieciešamās;
3) aizliegts aizkraut pievedceļus un pieejas kapsētām.
3.20.3.2. Aizsargjoslas ap ūdens attīrīšanas iekārtām
Teritorijas plānojumā tiek noteikta 100 m aizsargjosla ap notekūdeľu attīrīšanas iekārtām
Rugāju ciemā.
Attēlojums
kartē
Nosacījumi aizsargjoslā:
1) aizliegts aizkraut pievedceļus un pieejas notekūdeľu attīrīšanas iekārtām;
2) aizliegts veikt darbus, kas var izraisīt applūdināšanu vai gruntsūdens līmeľa
paaugstināšanos;
3) aizliegts būvēt jaunas ēkas, izľemot gadījumus, kad ēku būvniecība ir saistīta ar
notekūdeľu attīrīšanas iekārtu ekspluatāciju, personāla un apsardzes vajadzībām,
laboratorijām, autostāvvietām, komunikācijām;
4) aizliegts ierīkot jaunas dzeramā ūdens ľemšanas vietas.
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3.20.4. Aizsargjoslu uzturēšana
1) vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas un aizsargjoslas ap kapsētām un
gar valsts autoceļiem par saviem līdzekļiem kārtībā uztur zemes īpašnieks vai
tiesiskais valdītājs, ja citos normatīvajos aktos nav noteikts citādi;
2) ekspluatācijas, drošības un sanitārās aizsargjoslas (izľemot aizsargjoslas ap
kapsētām un gar valsts un pašvaldību autoceļiem zemes nodalījuma joslu) par
saviem līdzekļiem kārtībā uztur attiecīgā objekta vai komunikācijas īpašnieks, ja
citos normatīvajos aktos nav noteikts citādi;
3) pienākumu uzturēt kārtībā ekspluatācijas, drošības un sanitārās aizsargjoslas
(izľemot aizsargjoslas ap kapsētām un gar valsts un pašvaldību autoceļiem)
saskaľā ar savstarpēju vienošanos var deleģēt zemes īpašniekam vai lietotājam;
4) kokus cērt par objekta īpašnieka līdzekļiem pēc savstarpējas vienošanās ar zemes
īpašnieku vai tiesisko valdītāju, ja citos normatīvajos aktos nav noteikts citādi;
5) avārijas novēršanas vai tās seku likvidācijas gadījumā objekta īpašniekam ir
tiesības pirms apliecinājuma izľemšanas nocirst gar elektrisko tīklu un
telekomunikāciju gaisa vadu līnijām atsevišķus kokus un apgriezt koku zarus,
kuri traucē vai reāli apdraud šo līniju normālu darbību, par to iepriekš paziľojot
Valsts meţa dienestam. Avārijas novērsēju vai avārijas seku likvidētāju
pienākums ir piecu darbadienu laikā pēc koku nociršanas informēt meţa
īpašnieku vai tiesisko valdītāju.
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IV NODAĻA
BŪVTIESĪBU ĪSTENOŠANAS KĀRTĪBA
4.1. Būvatļaujas saņemšana un būvniecība
1) pirms būvdarbu uzsākšanas pasūtītājs būvvaldē saľem būvatļauju;
2) lai saľemtu būvatļauju būvvaldē iesniedz sekojošus dokumentus:
 ja tiek būvēta ģimenes māja, ģimenes mājas palīgēka, dārza māja
savām vajadzībām – būvatļaujas pieprasījumu, akceptētu būvprojektu
un īpašumtiesības apliecinošu dokumentu;
 ja tiek būvēta daudzdzīvokļu ēka vai publiski pieejama sabiedriska
darījuma iestāde vai raţošanas ēka – būvatļaujas pieprasījumu,
akceptētu būvprojektu, sertificēta atbildīgā būvdarbu vadītāja un
sertificēta būvuzrauga, ja tāds ir pieaicināts, saistību rakstu 2
eksemplāros, līguma par autoruzraudzību kopiju un autoruzraudzības
ţurnālu, ja paredzēta būvdarbu autoruzraudzība, būvdarbu ţurnālu,
papildus dokumentus, ja tos saskaľā ar normatīvajiem aktiem pieprasa
būvvalde.
3) būvatļauja, kā arī Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atļauja ir
nepieciešama, uzsākot jebkādus būvdarbus, arī remontdarbus un kosmētisko
remontu, būvobjektos, kas ir kultūras, vēstures un arhitektūras piemineklis;
4) būvatļaujas tiek izdotas uz būvatļaujā norādīto laiku, bet ne ilgāk kā uz 2 gadiem;
5) pasūtītājs par visām izmaiľām būvniecības dalībnieku sastāvā informē būvvaldi;
6) pie publisko ēku un būvju būvlaukumiem novieto informāciju par būvobjektu un
būvuzľēmēju;
7) būvdarbu veikšanas laikā būvobjektā atrodas:
 akceptēta būvprojekta un darbu veikšanas projekta eksemplārs;
 būvatļaujas kopija;
 iebūvēto materiālu un konstrukciju raţotāju deklarācijas, materiālu
sertifikāti un testēšanas pārskati;
 būvdarbu ţurnāls;
 autoruzraudzības ţurnāls, ja tiek veikta autoruzraudzība;
 segto darbu un nozīmīgo konstrukciju pieľemšanas akti;
 kontrolējošo institūciju amatpersonu priekšraksti, rīkojumi, pārbaudes
akti.
8) pirms būvdarbu uzsākšanas tiek veikta galveno būvasu nospraušana un sastādīts
Būvasu nospraušanas akts. Būvasu nospraušanu var veikt atbilstoša licencēta
firma;
9) pasūtītājs nodrošina izbūvēto inţeniertīklu uzmērīšanu atvērtā tranšejā;
10) izpilduzmērījumu digitālā ( MicroStation DGN, AutoCad DWG vai DXF failu
formātā) un izdrukas veidā ar attiecīgo dienestu oriģināliem saskaľojumiem
iesniedz būvvaldē. Būvdarbu veicējs pirms tam iesniedz jaunbūvēto inţeniertīklu
izpilduzmērījumu (horizontālās un vertikālās piesaistes) attiecīgiem inţeniertīklu
dienestiem un saľem saskaľojumu. Izpilduzmērījumus var veikt atbilstoša
licencēta firma;
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11) pirms ēkas vai būves pieľemšanas ekspluatācijā pasūtītājs būvvaldē iesniedz
šādus dokumentus:
 rakstisku apliecinājumu par būves gatavību nodošanai ekspluatācijā,
kurā uzrādītas būves kopējās izmaksas un veikto būvdarbu garantijas
termiľi;
 normatīvajos aktos noteikto institūciju pozitīvus atzinumus par būves
gatavību ekspluatācijai;
 būvasu nospraušanas aktus;
 aktualizētu topogrāfisko plānu;
 izpilduzmērījumus digitālā (MicroStation DGN, AutoCad DWG vai
DXF failu formātā) un izdruku veidā;
 inţenierkomunikāciju ekspluatējošo organizāciju pozitīvus atzinumus;
 ēkas vai būves inventarizācijas lietu;
 būvdarbu ţurnālu un speciālo būvdarbu ţurnālus;
 autoruzraudzības ţurnālu, ja būvdarbu laikā veikta autoruzraudzība;
 segto darbu un nozīmīgo konstrukciju pieľemšanas aktus;
 būvprojektā paredzēto tehnisko iekārtu, speciālo sistēmu un iekārtas
pārbaudes protokolus un pieľemšanas aktus.
12) pieľemšanas komisija aktu sastāda 3 eksemplāros, no kuriem divus izsniedz
pasūtītājam, bet viens glabājas Būvvaldē.

4.2. Būvju nojaukšana
1) ja būve ir pilnīgi vai daļēji sagruvusi vai nonākusi tādā stāvoklī, ka tās lietošana ir
bīstama vai tā bojā ainavu, to nojauc vai saved kārtībā atbilstoši Civillikuma
1084.panta noteikumiem;
2) būvi, kas nav kultūras piemineklis, nojauc, pamatojoties uz būvvaldes izsniegtu
nojaukšanas atļauju. Tās saľemšanai būvvaldē iesniedz nojaukšanas pieteikumu,
būvinţeniera izstrādātu demontāţas projektu un būvdarbu veicēja izstrādātu darbu
veikšanas projektu, kurā norādītas arī būvgruţu novietošanas vietas. Būvvaldei ir
tiesības samazināt iesniedzamās dokumentācijas apjomu;
3) kultūras pieminekļu nojaukšanu, konservāciju vai atjaunošanu veic saskaľā ar
normatīvo aktu par pieminekļu aizsardzību prasībām;
4) teritoriju pēc ēkas nojaukšanas sakārto atbilstoši teritorijas atļautajai
izmantošanai. Būves nojaukšanas faktu noformē ar pašvaldības komisijas
sastādītu ēkas nojaukšanas aktu;
5) ja nojaukšanas laikā paredzami gājēju un transporta kustības traucējumi, darbus
saskaľo ar VAS „Latvijas valsts ceļi” rajona nodaļu.

4.3. Rīcība patvaļīgas būvniecības novēršanai
1) patvaļīga būvniecība ir aizliegta. Par patvaļīgu būvniecību vainīgās personas sauc
pie administratīvās atbildības saskaľā ar LR Administratīvo pārkāpumu kodeksu;
2) ja ēka vai būve tiek būvēta vai jau ir uzbūvēta bez būvatļaujas vai neatbilst
akceptētam būvprojektam, būvvaldes amatpersonas par minēto pārkāpumu
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sastāda administratīvo pārkāpumu protokolu un iesniedz to izskatīšanai Rugāju
pagasta domes Administratīvajai komisijai;
3) būvvalde sagatavo un iesniedz materiālus Rugāju pagasta domei jautājuma par
patvaļīgo būvniecību izskatīšanai un lēmuma pieľemšanai par nelikumīgās būves
nojaukšanu vai, izľēmuma gadījumos, par iespēju turpināt būvniecību;
4) lai sagatavotu materiālus par patvaļīgo būvniecību, būvvalde ir tiesīga pieprasīt
no nelikumīgās ēkas vai būves īpašnieka:
 būvinţeniera slēdzienu par būves konstrukciju drošību un atbilstību
būvnormatīviem;
 institūciju atzinumus par būves atbilstību būvnormatīviem.
5) ja pieľemts Rugāju pagasta domes lēmums par nelikumīgās būves vai tās daļas
nojaukšanu, būves īpašnieks to nojauc. Ja līdz noteiktajam laikam būves īpašnieks
nav šo lēmumu izpildījis, pašvaldība var organizēt nelikumīgās būves
nojaukšanu. Ar nojaukšanu saistītos izdevumus sedz būves īpašnieks;
6) pēc projekta akceptēšanas būvvalde izsniedz būvatļauju un pieľem objektu
ekspluatācijā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

4.4. Atbildība par Rugāju pagasta apbūves noteikumu neievērošanu
1) jebkura fiziskā vai juridiskā persona, kura neievēro vai pārkāpj Rugāju pagasta
apbūves noteikumus ir vainīga šajā pārkāpumā un ir administratīvi sodāma
saskaľā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu;
2) vainīgās personas pienākums ir novērst Apbūves noteikumu pārkāpumu;
3) ja vainīgā persona pārkāpumu noteiktajā laikā nav novērsusi, tai uzliekams
atkārtots naudas sods;
4) par Apbūves noteikumu pārkāpumiem administratīvos protokolus ir tiesīgas
sastādīt Rugāju pagasta un būvvaldes atbildīgās amatpersonas.
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PIELIKUMI
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1.pielikums
Būvniecības procesa shēma

2.pielikums
Rugāju pagasta ceļu saraksts
Adrese(km)
Ceļa Nr.

1
1.

Autoceļa nosaukums

2
A grupas ceļi
Vīkšľi- Silenieki
Prospekts*

4.
5.
6.

Reibāni- Tīrumnieki*
Tīrumnieki- Mieriľi*
Tīrumnieki- Nagļi*

8.
9.
12.
14.
15.
18.
19.

Savienojums*
Upetnieki- Lazdogs*
Upetnieki- Kaľepiene
Stradi- Ezernieki
Rugāji- Stradi
Griestiľi- Kozupe
Daudzene- Baldones
Daudzenes dzirnavasBaldones

20.

no

līdz

garums
(km)

3

4

5

Vīkšľi
Mieriľi
Reibāni
Tīrumnieki
Tīrumnieki
Jaunais
Gulbenes
Upetnieki
Upetnieki
Stradi
Rugāji
Griestiľi
Daudzene
Daudzenes
dzirn.

Silenieki
Silenieki
Tīrumniek
i
Mieriľi
Nagļi
Vecais
Gulbenes
Lazdogs
Kaľepiene
Silenieki
Stradi
Kozupe
Baldones

Svarīgākie autoceļu un tiltu parametri
Autoceļa
Tiltu
garums
seguma veids
Skaits
(m)
mel
grunts
grants
n.
6
7
8
9
10

5.083
3.277

5.083
3.277

1.179
3.069
2.469

1.179
3.069
2.469

1.66
6.614
1.885
10.038
5.8
4.33
2.5

1.66
6.614
1.885
10.038
5.8
4.33

Baldones
Rugāji
Egļusala
Ţeivinieki
Tikaiľi
Mazpokrata
Zeltiľi
Čušļi
Cūkusala
Čušļi

32.
33.
1
34.

Cepurnieku kapu ceļš
Rugāji- Tikaiľi
Egļusala- Ţeivinieki
Ţeivinieki- Tikaiľi
Dekšľu kapu ceļš
Mazpokrata- Pokrata
Zeltiľi- Ilganči- Medľi
Čušļi-Cūkusala
Cūkusalas kapu ceļš
Čušļi-Kraukļeva
Kraukļeva- meţniecības
ceļš
Dubļukalns- Bišķāni
2
Medľi- Biškāni

35
36.

Līvāni- Dobelnieki
Aizstirne- apvedceļš

Līvāni
Aiztirne

37.
39.
40.
41.

Rugāji- Riekstusala
Rugāji- Foršteja
Ceļš uz Boţevas ezeru
Cūkusala- Oparnieki

Rugāji
Rugāji
Mazezeriľi
Cūkusala

42.

Griestiľi- Rimstavas

Griestiľi

Rimstavas

1

1

43.
44.
45.

Baldones- Cibuļi
Aizstirne- Foršeja
Dubļukalna kapu ceļš

Baldones
Aiztirne
Dubļukalns

1.2
0.9
1.3

1.2
0.9
1.3

46.

Baldones- Cepurnieki

Baldones

Cibuļi
Foršteja
Kapi
Cepurniek
i

1.5

1.5

28.
29.
30.
31.

Kraukļeva
Dubļukalns
3
Medni

2.923
1.5
7.811
5.705
2.493
1.517
3.671
11.082
3.905
0.707
3.389

1

18

2.923
1.5
7.811
5.705
2.493
1.517
3.671
11.082
3.905
0.707
3.389

2.608
2.634
5
2.774

2.634
6

1.532
3.605

1.532
3.605

0.552
1.019
1.162
0.83

23.5
12.1
30

2.5

Baldones
Cepurniek
u kapi
Tikaiľi
Ţeivinieki
Tikaiľi
Dekšľi
Pokrata
Medľi
Cūkusala
Kapi
Kraukļeva
Meţu
masīvs
Biškāni
4
Biškāni
Dobelniek
i
Aizstirne
Riekstusal
a
Foršteja
Ezerkrasti
Oparnieki

21.
22.
23.
24.
26.

1
1
1

2.608
7
2.774

0.552
1.019
1.162
0.83

8

9

10

Rugāju pagasta teritorijas plānojums 2005.-2017. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Pērtupe
Baldones
Grūzīši
Kaľepsala
Stradi
Kalnis

Mieriľi
Nagļi
Kapi
Gruzīši
Sita
Lazdogs

17.

Kopā
B grupas ceļi
Pērtupe- Mieriľi*
Klānu ceļš
Grūzīšu kapu ceļš
Kaľepsala- Gruzīši
Stradi- Sita
Kalnis- Lazdogs
Attīrīšanas iekārtasSebeţi

Attīrīš. Iek.

47.

Cūkusala- Čakānu mājas

Cūkusala

3.
7.
10.
11.
13.
16.

115.223

69.094

2.322
4.8
2.222
2.446
6.2
2.473

4.8
2.222
2.446
6.2
2.473

Sebeţi

5

5

Čakānu
mājas

1

1

46.129

4

83.6

2.322

* celi no pašvaldības balances nodoti va/s “Latvijas valsts ceļi” bilancē
3.pielikums
Rugāju pagasta ielu saraksts
Nr.p.k.

Ielas nosaukums

Tajā skaitā

Ielas garums
km

1.
2.

melnais
m2
0.349
2792
0.934
6932

0.429
0.997

3.

Liepu iela
Skolas iela
t.sk. atzars 0,135 km
Dzelzceļa iela

4.
5.
6.
7.

Ezermalas iela
Dzirnavu iela
Parka iela
Lubānas iela

0.38
0.195
0.164
0.504

0.38
0.195
0.164
0.199

2280
1170
656
995

8.
9.

Kurmenes iela
Meţa iela

1.126
0.478

0.728

5096

0.41

km

piezīmes

grants
m2
0.08
400
0.198
1584
0.41

2050

0.305

2440

0.398
0.478

2786
2390
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Sastāv no diviem
atzariem
(193 un 217 m-A Nr
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4.pielikums
4.1. pielikums
Valsts nozīmes kultūras pieminekļa
“Rugāju pagasta valdes ēka”(aizsardzības Nr. 2862)
teritorija un individuālās aizsargjoslas (aizsardzības zonas) robeţa

Robeţu apraksts
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Kultūras pieminekļa teritorijai:
Robeţas
Robeţas posmu apraksts
posmu Nr.
1-2

Pa ielas Nr. 2 nodalījuma joslas iekšējo malu (8 m no ielas ass)

2-3

Pa autoceļa P-47 nodalījuma joslas iekšējo malu (11m no ceļa ass)

3-4

Pa sauszemes līniju no robeţpunkta līdz robeţpunktam (ľemts vērā kadastrs)

4-1

Pa sauszemes līniju no robeţpunkta līdz robeţpunktam (ľemts vērā kadastrs)

Kultūras pieminekļa aizsargjoslai ( aizsardzības zonai):
Robeţas
posmu Nr.

Robeţas posmu apraksts

5-6

Pa sauszemes līniju no robeţpunkta līdz robeţpunktam

6-7

Pa brauktuves malu

7-8

Pa sauszemes līniju no robeţpunkta līdz robeţpunktam (iekļauta pirmā apbūves
līnija gar autoceļu P-47)

8-9

Pa sauszemes līniju no robeţpunkta līdz robeţpunktam (iekļauta pirmā apbūves
līnija gar autoceļu P-47)

9-10

Pa ielas Nr.1 malu (6m no ielas ass) līdz autoceļam P-47, pāri autoceļam P-47, pa
ielas Nr.1 malu (6m no ielas ass)

10-11

Pa sauszemes līniju no robeţpunkta līdz robeţpunktam (ľemts vērā kadastrs)

11-12

Pa sauszemes līniju no robeţpunkta līdz robeţpunktam (ľemts vērā kadastrs)

10-4

Pa sauszemes līniju no robeţpunkta līdz robeţpunktam (ľemts vērā kadastrs)

4-1

Pa sauszemes līniju no robeţpunkta līdz robeţpunktam (ľemts vērā kadastrs –
sakrīt ar kultūras pieminekļa teritorijas robeţu)

1-13

Pa ielas Nr.2 malu (8m no ielas ass)

13-14

Pa sauszemes līniju no robeţpunkta līdz robeţpunktam (ľemts vērā kadastrs)

14-15

Pa sauszemes līniju no robeţpunkta līdz robeţpunktam (iekļauta pirmā apbūves
līnija gar ielu Nr. 2)

15-16

Pa sauszemes līniju no robeţpunkta līdz robeţpunktam (iekļauta pirmā apbūves
līnija gar autoceļu P-47)

16-5

Pa sauszemes līniju no robeţpunkta līdz robeţpunktam (iekļauta pirmā apbūves
līnija gar autoceļu P-47)

Kultūras pieminekļa teritorijas robeţas robeţpunktu koordinātas:
Robeţpunkta Nr.
1
2
3
4

Koordinātas
X
321947
321917
321881
321906

Y
690056
690100
690072
690028
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Kultūras pieminekļa aizsargjoslas ( aizsardzības zonas) robeţas robeţpunktu koordinātas:

Robeţpunkta Nr.

Koordinātas
X

Y

5

322067

690170

6

322042

690205

7

322036

690217

8

321885

690119

9

321774

690029

10

321803

689987

11

321855

690030

12

321869

690012

4

321906

690028

1

321947

690056

13

321958

690041

14

321985

690060

15

321960

690106

16

322044

690153

Piezīme:
Attālumi metros uzrādīti ar pieļaujami kļūdu +/- 10 m. Kartogrāfiskajai pamatnei izmantota
M 1:10 000 topogrāfiskā karte (LKS 92) sastādīta 2005. gadā Rugāju teritorijas plānojuma izstrādes
ietvaros.

Robeţas pamatojums
Kultūras pieminekļa “Rugāju pagasta valdes ēka” (aizsardzības Nr. 2862) teritorijā (2,2 ha) iekļauta
vēsturiskā apbūve, kas ieskauj kultūras pieminekli ciema centrālajā daļā un veido vienotu ielas fronti.
Kultūras pieminekļa aizsargjoslas (aizsardzības zonas) robeţa noteikta ľemot vērā nozīmīgākos skatu
virzienus un leľķus un analizējot apbūves telpisko struktūru un tās vietējās īpatnības.

Foto fiksācijas
Nr.
p.k.

Objekta un apkārtnes foto fiksācijas
1.

Piezīmes
Skats pa galveno ielu no
Gulbenes puses- abpus ielai
vēsturiski izveidojusies apbūve
veido slēgtu ielas telpu, kultūras
piemineklis-valdes ēka dziļplānā
kreisajā pusē (nozīmīgs skatu
punkts).
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Nr.
p.k.

Objekta un apkārtnes foto fiksācijas

Piezīmes

2.

Rugāju pagasta
pretskats.

3.

Skats no Rugāju pagasta valdes
ēkas uz pretējo ielas pusiobjektam pretī atrodas galvenā
pieturvieta (sabiedriski nozīmīgs
objektsnav
pietikami
pārdomāts
risinājumsnav
atrisināta gājēju un transporta
plūsma- līdz ar to rodas
haoiskas, nesakārtotas vides
iespaids).

4.

Skats no Rugāju pagasta valdes
ēkas pa galveno ielu virzienā uz
Balviem (ielas labā puse).
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Nr.
p.k.

Objekta un apkārtnes foto fiksācijas

Piezīmes

5.

Skats no Rugāju pagasta valdes
ēkas pa galveno ielu virzienā uz
Balviem (ielas kreisā puse).

6.

Skats no Rugāju pagasta valdes
ēkas pa galveno ielu Gulbenes
virzienā.
Attēlos redzams, ka valdes ēka
atrodas uzkalniľā un to no abām
pusēm
ieskauj
vēsturiski
veidojusies apbūve.

7.

Rugāju pagasta valdes ēkas
apkārtne- galvenas ielas un ielas
Nr.2 krustojums, veidojas plaša
ielas telpa ar tāliem skatiem.
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Nr.
p.k.

Objekta un apkārtnes foto fiksācijas

Piezīmes

8.

Rugāju pagasta valdes ēkas
apkārtne- iela Nr.2 (ielas telpa ir
ar pārrāvumiem).

9.

Rugāju pagasta valdes ēkas
apkārtne- sētas puse (pagalms).
Iekšpagalma telpa ir brīva
iespējams veidot ēkai atbilstošu
apkārtnes labiekārtojumu, kas
vienlaicīgi nodalītu ēku no
apkārtējiem
saimnieciskajiem
pagalmiem un daudzdzīvokļu
apbūves.

10.

Rugāju pagasta valdes ēkas
apkārtneiela
Nr.2
(daudzdzīvokļu māju apbūve),
skats no Rugāju pagasta valdes
ēkas.
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Nr.
p.k.

Objekta un apkārtnes foto fiksācijas

11.

Piezīmes
Rugāju pagasta valdes ēkas
apkārtne- iela Nr.2, skats uz
Rugāju pagasta valdes ēku.
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4.2. pielikums
Valsts nozīmes kultūras pieminekļa
“Rugāju pareizticīgo baznīca”(aizsardzības Nr. 2863)
teritorija un individuālās aizsargjoslas (aizsardzības zonas) robeţa
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Robeţu apraksts

Kultūras pieminekļa teritorijai:
Robeţas
Robeţas posmu apraksts
posmu Nr.
1-2

Pa sauszemes līniju no robeţpunkta līdz robeţpunktam (dabā pa noţogojumu)

2-3

Pa brauktuves iekšējo malu

3-4

Pa sauszemes līniju no robeţpunkta līdz robeţpunktam (dabā pa noţogojumu)

4-1

Pa sauszemes līniju no robeţpunkta līdz robeţpunktam (dabā pa noţogojumu)

Kultūras pieminekļa aizsargjoslai ( aizsardzības zonai):
Robeţas
posmu Nr.

Robeţas posmu apraksts

5-6

Pa autoceļa V-483 nodalījuma joslas ārējo malu (11m no ceļa ass)

6-7

Pa autoceļa P-47 nodalījuma joslas ārējo malu (11m no ceļa ass)

7-8

Pa iedomātu sauszemes līniju no robeţpunkta līdz robeţpunktam ( aizsargjoslā
ietverta palienes pļava un bērzu birzīte autoceļa P- 47 malā)

8-9

Pa Vārnienes upes vidu

9-10

Pa iedomātu sauszemes līniju no robeţpunkta līdz robeţpunktam (aizsargjoslas
robeţa noteikta ľemot vērā redzamības leľķus no nozīmīgākajiem skatu
punktiem)

10-11

Pa iedomātu sauszemes līniju no robeţpunkta līdz robeţpunktam (aizsargjoslas
robeţa noteikta ľemot vērā redzamības leľķus no nozīmīgākajiem skatu
punktiem)

11-12

Pa novadgrāvja vidu

12-5

Pa sauszemes līniju no robeţpunkta līdz robeţpunktam (ľemts vērā kadastrs)
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Kultūras pieminekļa teritorijas robeţas robeţpunktu koordinātas:

1

Koordinātas
X
321548

Y
689362

2

321543

689448

3

321435

689423

4

321446

689350

Robeţpunkta Nr.

Kultūras pieminekļa aizsargjoslas ( aizsardzības zonas) robeţas robeţpunktu koordinātas:

Robeţpunkta Nr.

Koordinātas
X

Y

5

321947

689066

6

321686

689916

7

321468

689932

8

321454

689733

9

321255

689336

10

321342

689296

11

321711

689144

12

321855

689018

Piezīme:
Attālumi metros uzrādīti ar pieļaujami kļūdu +/- 10 m. Kartogrāfiskajai pamatnei izmantota
M 1:10 000 topogrāfiskā karte (LKS 92) sastādīta 2005. gadā Rugāju teritorijas plānojuma izstrādes
ietvaros.

Robeţas pamatojums
Kultūras pieminekļa “Rugāju pareizticīgo baznīca” (aizsardzības Nr. 2863) teritorija (23,8 ha)
aizsargjoslas (aizsardzības zonas) robeţa noteikta ľemot vērā nozīmīgākos skatu virzienus un leľķus,
analizējot apbūves telpisko struktūru, lai nodrošinātu kompozicionālo vienotību ar apkārtni un
veiksmīgi eksponētu ēkas arhitektonisko vērtību. Objekta apkārtne plānota respektējot tā
kultūrvēsturisko nozīmi.
Kultūras pieminekļa teritorijas robeţa noteikta ľemot vērā dabīgās robeţas un zemes īpašumu
struktūru. Kultūras pieminekļa teritorija ietver baznīcu un veco kapu teritoriju ap to, ko ieskauj koku
apaugums, robeţa noteikta pa noţogojumu, kas norobeţo teritoriju un austrumu pusē gar piebraucamo
ceļu.
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Foto fiksācijas
Nr.
p.k.

Objekta un apkārtnes foto fiksācijas

Piezīmes

1.

Skats no autoceļa V-483 un
piebraucamā
ceļa
uz
attīrīšanas
iekārtām
krustojuma- apkārtne nv
apbūvēta un skats ir atklāts.

2.

Kultūras pieminekļa ziemeļu
fasāde
orientēte
pret
autoceļu V-483.

3.

Skats pa autoceļu V-483
Rugāju centra virzienā ( no
piebraucamā
ceļa
uz
baznīcu).
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Nr.
p.k.

Objekta un apkārtnes foto fiksācijas

Piezīmes

4.

Skatu
perspektīva,
kas
paveras no autoceļa V-483
tuvojoties
Rugāju
pareizticīgo baznīcai no
Gulbenes puses.

5.

Degradēta raţošanas ēku
grupa, kas aizsedz vienu no
nozīmīgākajāmm
skatu
perspektīvām uz baznīcu,
kas paveras no galvenā
autoceļa.
Uzsākta objkta nojaukšana.

6.

Skats uz baznīcu no rietumu
puses ir atklāts- apbūve ir
distancēta.
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Nr.
p.k.

Objekta un apkārtnes foto fiksācijas

Piezīmes

7.

Skats uz baznīcu no rietumu
puses.

8.

Skats uz baznīcu
austrumu puses.

9.

Atīrīšanas iekārtas, kas
robeţojas
ar
kultūras
pieminekļa teritoriju.

no

Tā kā objekts atrodas pie
kultūras
pieminekļa
dienvidu robeţas, tad tas
būtiski neietekmē skatu
panorāmas
no
nozīmīgākajiem
skatu
punktiem
uz
kultūras
pieminekli.
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Nr.
p.k.

Objekta un apkārtnes foto fiksācijas

Piezīmes

10.

Skats uz baznīcu no
dienvidu robeţas (attīrīšanas
iekārtām).

11.

Kultūras pieminekļa rietumu
robeţa.
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5.pielikums
Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju robeţapraksti
5.1. pielikums
Dabas lieguma "Pokratas ezers" robeţu apraksts

Dabas lieguma "Pokratas ezers" robeţu apraksts
Balvu rajons. Ţīguru virsmeţniecība
1. Rugāju pagasts
1.1. 1-2 No valsts meţa 15.kvartāla ziemeļu stūra uz dienvidaustrumiem
pa 15.kvartāla ziemeļaustrumu robeţu līdz zemnieku saimniecības
"Akmeľi" un "Reveliľi" robeţai
1.2. 2-3 Uz dienvidaustrumiem pa zemnieku saimniecības "Akmeľi"
ziemeļaustrumu robeţu un Zentas Ieviľas īpašuma ziemeļaustrumu
robeţu līdz Pokratiľas upei
1.3. 3-4 Uz dienvidrietumiem pa Pokratiľas upi līdz Jāľa Voiciša īpašuma
rietumu stūrim (Pokrates ezera krastam)
1.4. 4-5 Uz dienvidaustrumiem pa Jāľa Voiciša īpašuma rietumu robeţu
līdz ceļam uz mājām "Vilande 1" (Jāľa Gabrāna mājām)
1.5. 5-6 Uz dienvidiem pa ceļu uz mājām "Vilande 1" (Jāľa Gabrāna
mājām) līdz ceļam Tilţa-Rugāji
1.6. 6-1 Uz ziemeļiem pa ceļu Tilţa-Rugāji līdz sākumpunktam
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5.2. pielikums
Dabas liegums "Lagaţas-Šnitku purvs"

Dabas lieguma "Lagaţas-Šnitku purvs" robeţu apraksts
Balvu rajons. Ţīguru virsmeţniecība
1. Rugāju pagasts. Rugāju meţniecība
1.1. 1-2 No valsts meţa 120.kvartāla ziemeļrietumu stūra uz ziemeļaustrumiem
pa valsts meţa 120. un 121.kvartāla ziemeļu robeţu līdz Rugāju
un Lazdukalna pagasta robeţai
1.2. 2-3 Uz dienvidaustrumiem pa Rugāju un Lazdukalna pagasta robeţu
līdz kvartālstigai 127/130
2. Lazdukalna pagasts
2.1. 3-4 Uz dienvidaustrumiem un dienvidrietumiem pa valsts meţa 130.,
133., 136., 139. un 142.kvartāla austrumu (ārējo) robeţu līdz
Piestiľas upei
2.2. 4-5 Uz rietumiem pa Piestiľas upi līdz Aiviekstei
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2.3. 5-6 Uz ziemeļrietumiem pa Aiviekstes upi līdz Lagaţas upes ietekai 2.4. 6-7 Uz
ziemeļiem pa Lagaţas upi līdz Rugāju un Lazdukalna pagasta robeţai 2.5. 7-8 Uz
ziemeļaustrumiem pa Rugāju un Lazdukalna pagasta robeţu
līdz kvartālstigai 125/126
3. Rugāju pagasts
3.1. 8-9 Uz ziemeļiem pa kvartālstigu 125/126 līdz 122., 123., 125. un
126.kvartāla robeţu krustpunktam
3.2. 9-10 Uz rietumiem pa kvartālstigu 122/125 līdz valsts meţa ārējai robeţai 3.3. 10-1 Uz
ziemeļaustrumiem pa valsts meţa 122. un 120.kvartāla rietumu
(ārējo) robeţu līdz sākumpunktam
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5.3. pielikums
Dabas liegums "Pededzes lejtece"
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Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr. 240
Rīgā 2000.gada 18.jūlijā (prot. Nr. 32, 12.§)
Dabas lieguma "Pededzes lejtece" individuālie aizsardzības un izmantošanas
noteikumi10
Izdoti saskaņā ar likuma
"Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām" 17.panta otro daļu
1. Šie noteikumi nosaka dabas lieguma "Pededzes lejtece" (turpmāk - dabas liegums) zonējumu,
individuālo aizsardzību un izmantošanu, lai saglabātu teritorijai raksturīgos pārmitros dabiskos
Eiropas platlapju meţus, kā arī Pededzes upes krastu raksturīgo ainavu un ar šiem biotopiem saistītās
augu un dzīvnieku sugas.
2. Dabas lieguma platība ir 4150 ha. Tā zonējuma robeţas ir noteiktas šo noteikumu 1. un 2.pielikumā.
3. Dabas liegumā ir noteiktas šādas funkcionālās zonas:
3.1. stingrā reţīma zona;
3.2. regulējamā reţīma zona.
4. Stingrā reţīma zona izveidota, lai nodrošinātu dabisko meţa biotopu, reto un aizsargājamo augu
atradľu saglabāšanu, kā arī putnu un dzīvnieku vairošanās, barošanās un atpūtas vietu saglabāšanu.
5. Stingrā reţīma zonā ir atļautas šādas darbības:
5.1. sēľošana un ogošana;
5.2. teritorijas apmeklēšana, lai to apsargātu vai veiktu zinātniskos pētījumus;
5.3. medības un makšķerēšana saskaľā ar normatīvajiem aktiem.
6. Stingrā reţīma zonā aizliegtas šādas darbības:
6.1. jebkura meţsaimnieciskā darbība, izľemot ugunsdrošības pasākumu veikšanu;
6.2. darbības, kas bojā vai iznīcina biotopus, savvaļas sugas vai to dzīvotnes un bioloģiski vērtīgās
meţaudzes (izľemot šo noteikumu 5.punktā minētās darbības);
6.3. tūrisms no 1.aprīļa līdz 30.jūlijam;
6.4. braukšana ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem un mopēdiem no 1.aprīļa līdz 1.septembrim šajā
zonā ietilpstošajā Lubānas meţniecības 169. un 170.kvartālā, lai nodrošinātu vidējā ērgļa un citu
teritorijai raksturīgo aizsargājamo putnu sugu netraucētu vairošanos.
7. Regulējamā reţīma zona izveidota, lai saglabātu cilvēka darbības mazpārveidotas lieguma teritorijai
raksturīgās ekosistēmas un to struktūru, biotopu un sugu daudzveidību, pieļaujot minimālu
antropogēno slodzi.
8. Regulējamā reţīma zonā aizliegtas šādas darbības:
8.1. meţsaimnieciskā darbība no 1.aprīļa līdz 30.jūlijam, izľemot ugunsdrošības pasākumus, kā arī
meţa dabiskās atjaunošanas veicināšanu un meţa sēšanu;
8.2. pļavu apmeţošana;
8.3. meţa zemju meliorēšana un citi pasākumi, kas var ietekmēt pazemes, gruntsūdeľu un virszemes
ūdeľu līmeni, izľemot Pededzes upes caurplūduma regulēšanu;
8.4. derīgo izrakteľu ieguve;
8.5. jaunu ūdens ieguves vietu, augstsprieguma elektropārvades un tādu lineāro komunikāciju
būvniecība„ kam nepieciešama jaunu trašu ierīkošana, izcērtot meţaudzi;
8.6. zemesgabalu sadalīšana apbūvei;
8.7. atkritumu izgāšana un atkritumu apglabāšanas poligonu ierīkošana;
8.8. jaunu ceļu ierīkošana.
9. Regulējamā reţīma zonā, plānojot meţsaimniecisko darbību, nepieciešams nodrošināt bioloģiskajai
daudzveidībai svarīgo meţa struktūru saglabāšanu. To nodrošina meţa īpašnieks, konsultējoties ar
Valsts meţa dienestu.

10

Ľemot vēra lieguma teritorijas izmaiľas (Ministru kabineta noteikumi Nr.266, Rīgā 2004.gada 8.aprīlī (prot.
Nr.20, 20.§) grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 15.jūnija noteikumos Nr.212 “Noteikumi par dabas
liegumiem” ), 2005.g. ir uzsākta jaunu individuālās aizsardzības un izmantošanas noteikumi izstrāde10
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2.pielikums
Ministru kabineta
2000.gada 18.jūlija noteikumiem Nr.240
Dabas lieguma "Pededzes lejtece" iedalījums zonās
1. Stingrā reţīma zonā ietilpst šādas teritorijas:

Meţniecība
Kvartāls Nogabals
1.1. Gulbenes meţniecība
531.
1.-5.
1.2. Jaungulbenes meţniecība 843.
2.-27.
847.
1.-8., 10.
848.
1.-8.
852.
1.-5.
853.
1.-7.
854.
1.-10.
858.
1.-9.
859.
1.-14.
860.
1.-18.
866.
1.-4.
871.
9., 10.
872.
9.
78.
1., 2., 11.
1.3. Lubānas meţniecība
88.
6.
89.
1.-4., 6.
106.
3., 6., 7.
119.
7.
120.
1.
121.
1.
122.
1.-4.
123.
8.-10.
136.
1.-3.
137.
1.
138.
1.
140.
5., 8.
158.
1.-4.
159.
1.
161.
6., 9.
168.
1.-5.
169.
1.-9.
170.
1.-11.
2. Regulējamā reţīma zonā ietilpst visa dabas lieguma teritorija, izľemot stingrā reţīma zonu.
Piezīme. Dabas lieguma "Pededzes lejtece" ārējo robeţu nosaka Ministru kabineta 1999.gada
15.jūnija noteikumi Nr.212 "Noteikumi par dabas liegumiem".
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6.pielikums
Ūdensľemšanas vietas centralizētai ūdensapgadei Rugājos
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7.pielikums
Ūdensľemšanas vieta centralizētai ūdensapgadei Strados

Konsultāciju uzľēmums „Grupa93”, Rugāju pagasta padome, 2005.g.

94

Rugāju pagasta teritorijas plānojums 2005.-2017. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

8.pielikums
Ūdensľemšanas vieta centralizētai ūdensapgadei Tikaiľos
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