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Zilupes novada teritorijas plānojums (2006.-2018.) ir Zilupes novada teritorijas 

plānojums, kurā attēlota teritorijas pašreizējā izmantošana, noteikta plānotā (atļautā) 

izmantošana un apbūves noteikumi.  

Zilupes novada teritorijas plānojuma teksta daļu ir izstrādājusi SIA „Metrum” kopā ar 

Zilupes novada domi. 

 Zilupes novada teritorijas plānojums sastāv no šādām sastāvdaļām:  

 paskaidrojuma raksta;  

 grafiskās daļas;  

 teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem: 

 apbūves noteikumi lauku teritorijai. 

 apbūves noteikumi Zilupes pilsētai;  

 pārskata par Zilupes novada teritorijas plānojuma izstrādi. 

 

Plānojums izstrādāts, pamatojoties uz Zilupes novada domes lēmumu 28.04.2004. 

(protokola Nr. 4.).  

Teritorijas plānojuma izstrādāšana uzsākta saskaņā ar Latvijas Republikas likumu 

“Teritorijas plānošanas likumu” (12.06.2002.) un Ministru kabineta noteikumiem (Nr. 34.) 

“Vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma noteikumi” (13.01.2004.). Plānojuma 

izstrādāšanas laikā mainījās Ministru kabineta noteikumi un plānošanas process tika pabeigts 

atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem (Nr. 883.) “Vietējās pašvaldības teritorijas 

plānošanas noteikumi” (19.10.2004.).  

 

Zilupes novada teritorijas plānojums pieņemts, kā novada saistošie noteikumi ar 

Zilupes novada domes 2006. gada 27. jūlija sēdes Nr. 11 lēmumu (protokola Nr. 1). 

 

Apbūves noteikumi ir Zilupes novada teritorijas plānojuma daļa, kas nosaka prasības 

zemesgabaliem, to apbūvei , teritorijas labiekārtošanai un citādai apsaimniekošanai, atbilstoši 

Zilupes novada teritorijas plānojumā noteiktajai pilsētas un novada visas teritorijas un 

atsevišķu tās daļu atļautajai izmantošanai. Apbūves noteikumi nosaka zemes īpašnieku vai 

valdītāju tiesības un pienākumus attiecībā uz viņu īpašumā vai lietojumā esošā zemesgabala 

izmantošanu. Apbūves noteikumi saskaņā ar novada teritorijas zonējumu nosaka 

apbūvēšanas principus un projektēšanas un būvdarbu veikšanas kārtību. Apbūves noteikumi 
darbojas vienoti ar Zilupes teritorijas plānojumu 2006.- 2018.  
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1. Vispārīgie noteikumi 

1.1. Noteikumos lietotie termini 

 
Aizsargjoslas vai aizsardzības zonas- ar likumu noteiktas teritorijas platības , kuru uzdevums 

ir aizsargāt dažāda veida (gan dabiskus, gan mākslīgus) objektus no nevēlamas ārējās 

iedarbības, nodrošināt to ekspluatāciju un drošību , vai arī pasargāt vidi un cilvēku no kāda 

objekta kaitīgas ietekmes. Kultūras pieminekļu gadījumā noteikta teritorija, lai nodrošinātu 

kultūras pieminekļu aizsardzību un saglabāšanu, kā arī samazinātu dažāda veida negatīvu 

ietekmi uz nekustamiem kultūras pieminekļiem.  

Apbūve – noteiktā teritorijā izvietotu būvju kopums. 

Apbūves blīvums - apbūves laukuma attiecība pret zemes vienības kopējo platību, izteikta 

procentos. 

Apbūves teritorija - teritorija, kas attīstības plānā noteikta apbūvei. 

Apstādījumi – visas ar augiem apaudzētas un koptas dabas pamatnes teritorijas, kur neiegūst 

produkciju: parki, dārzi, skvēri, alejas, stādījumi ielu sarkanajās līnijās, kapsētu teritoriju 

stādījumi, nogāzes, kas ir publiski pieejami. 

Ārējais sānpagalms ir sānpagalms, kas tieši robežojas ar ielu. 

Ārstniecības iestāde - iestāde veselības aizsardzībai un medicīnas praksei arī poliklīnika, 

slimnīca, klīnika, ambulance, sanatorija un citas iestādes šādiem un līdzīgiem nolūkiem. 

Atklāts auto stāvlaukums ir automašīnu novietošanas veids un nozīmē teritoriju, kura atrodas 

zemes gabalā vai tās daļā un kas ir nodalīts (arī nožogots) automašīnu novietošanai uz laiku, 

kā arī to piebraucamos ceļus un vertikālās komunikācijas. 

Atklāta uzglabāšana ir palīgizmantošana, kas ietver preču uzglabāšanu brīvā dabā un 

atklātās, ēkā vai tās daļā neiekļautās platībās, bet kas nav autostāvvieta. 

Atļautā izmantošana – zemes, ēkas un būves vai tās daļas izmantošana, kas plānota vai 

nodomāta saskaņā ar teritorijas plānojumu.  

Automašīnu novietošana ietver visus automašīnu novietošanas veidus tās lietošanas laikā, 

neatkarīgi no novietošanas ilguma un citiem apstākļiem, izņemot novietošanu apkopei un 

remontam. 

Autoosta tās ir būves autobusu satiksmes apkalpes dienesta un pasažieru vajadzībām, kā arī 

pastāvīga pieturas vieta autobusiem un to īslaicīgai novietošanai. 

Autostāvvieta ir automašīnu novietošanas veids un nozīmē teritoriju uz ielas vai pilsētas 

laukumos marķētās novietnēs un nozīmē teritoriju, kura paredz vienas vai vairāku automašīnu 

novietošanu uz laiku. 

Brīvā teritorija ir zemesgabala neapbūvētā platība, no kā atskaitīta autostāvvietu un 

piebraucamo ceļu platība. To raksturo brīvās teritorijas platība procentos no zemes gabala 

kopējās platības. 

Būve - būvniecības procesā radies ar zemi saistīts veidojums, kam ir noteikta funkcija. 

Būvētājs - juridiska vai fiziska persona (nekustamā īpašuma īpašnieks vai juridiski noformēts 

nomnieks, lietotājs), kas veic būvniecību saviem spēkiem. 

Būvatļauja – vispārīgos būvnoteikumos paredzētajā kārtībā izsniegts dokuments, kas 

apliecina tiesības veikt objekta būvdarbus. 

Būvlaide - nozīmē līniju zemesgabala iekšpusē, kas parasti noteikta paralēli ielas sarkanajai 

līnijai un kas nosaka minimālo attālumu starp sarkano līniju un jebkuru virszemes būvi. 

Būvobjekts - jaunbūve, kā arī renovējama, restaurējama, rekonstruējama vai remontējama ēka 

vai cita būve vai ēku un citu būvju kopums ar tam piederošo teritoriju, palīgbūvēm un 

būviekārtām. 
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Būvprojekts - būvniecības ieceres īstenošanai nepieciešamo dokumentu, rasējumu un teksta 

materiālu kopums. 

Būvvalde – pašvaldības institūcija, kas pārzina un kontrolē būvniecību attiecīgās pašvaldības 

administratīvajā teritorijā. Būvvaldes sastāvā iekļaujamas pašvaldības amatpersonas, kurām ir 

atbilstoša speciālā izglītība vai būvniecības kontroles tiesības. 

Būvtiesības ir ar teritorijas plānojumu noteiktas un ar AN nodrošinātas un aizsargātas fizisko 

un juridisko personu tiesības veikt būvniecības darbus. 

Būvnormatīvi – visiem būvniecības dalībniekiem saistošu normu un noteikumu kopums, kas 

reglamentē būvniecību un būvju ekspluatāciju, kā arī skaidro būvniecības terminoloģiju.  

Ielu fronte – ainavas apbūves un labiekārtojuma daļa, kas vērsta pret ielu. 

Darījumu iestāde - banka, apdrošināšanas sabiedrība, viesnīca, motelis, birojs, izstāžu, 

kongresu un konferenču centrs, kā arī citas komerciāla rakstura iestādes, kurās nenotiek 

ražošana. 

Daudzstāvu daudzdzīvokļu nams ir vairākstāvu ēka vai tās daļa ar dzīvokļiem, kuriem ir 

kopīga ieeja no zemes līmeņa, un kuru iedzīvotājiem ir tiesības kopīgi lietot priekštelpas, 

kāpnes un palīgtelpas, kas neatrodas dzīvoklī, kā arī pagalmus uz zemesgabala. 

Degvielas uzpildes stacija ir būve degvielas (arī gāzes), eļļas un smērvielu pārdošanai, kā arī 

mazumtirdzniecības un pakalpojumu objekts ar automašīnu mazgāšanu kā palīgizmantošanu. 

Degvielas uzpildes stacijas izvietošanas iespēju ielas sarkanajās līnijās pamato ar 

detālplānojumu. 

Divu ģimeņu dzīvojamā māja – ēka, kas plānota, izmantota vai nodomāta divu ģimeņu 

dzīvošanai ( divām mājturībām). 

Detalplānojums ir vietējās pašvaldības administratīvās teritorijas daļas plānojums, un to 

izstrādā saskaņā ar vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu, atbilstoši mēroga noteiktībai 

detalizējot un precizējot tajā noteiktās teritorijas daļas plānoto (atļauto) izmantošanu un 

izmantošanas ierobežojumiem. Detālplānojums ir pamats jaunu zemes vienību noteikšanai un 

esošo zemes vienību izmaiņām. 

Drošības aizsargjosla nozīmē teritoriju, kas noteikta kā josla ap paaugstināta riska objektu. 

Tās galvenais uzdevums ir nodrošināt šī objekta un tā tuvumā esošo objektu drošību tā 

ekspluatācijas laikā, iespējamo avāriju gadījumā, kā arī vides un cilvēku drošību. 

Dvīņu māja nozīmē divas bloķētas vienģimenes un divģimeņu dzīvojamās mājas, katru uz 

sava zemesgabala un kurām ir kopēja vismaz viena kapitālsiena. 

Dzelzceļa stacija ir būves dzelzceļa satiksmes apkalpes dienesta un pasažieru apkalpošanas 

vajadzībām. 

Dzelzceļš - zeme (zemes josla) un būves (pieturvietas, preču stacijas, šķirotavas u.c. izņemot 

dzelzceļa pasažieru stacijas), kas plānotas, izmantotas vai nodomātas dzelzceļa darbības 

nodrošināšanai. 

Dzelzceļa zemes nodalījuma josla - zemes platība, kas paredzēta dzelzceļa infrastruktūras 

objektu izvietošanai un kuras uzdevums ir nodrošināt attiecīgās infrastruktūras attīstību un 

drošu ekspluatāciju. 

Dzīvoklis kā palīgizmantošana – nozīmē palīgizmantošanu, kas ietver ēku vai galvenās būves 

daļu, kas plānota, izmantota vai nodomāta kā atsevišķs dzīvoklis vai brīvstāvoša dzīvojamā 

māja, kas sastāv no istabas vai istabām, virtuves un palīgtelpām un ko izmanto kā īpašnieka, 

īpašuma pārvaldnieka, dārznieka vai cita, īpašnieka nolīgta, darbinieka mājokli. 

Ēka (nams, māja) nozīmē atsevišķu arhitektonisku, tehnisku un konstruktīvu virszemes, arī 

daļēji pazemes būvi. 

Ēkas augstums ir attālums no ietves virsmas projektētā vidējā līmeņa ēkas vidū ielas pusē 

līdz tai augstākajai ēkas daļai (dzegas vai parapeta virsmalai, jumta malai, mansarda jumtam, 

kā arī jumta čukuram, ja jumts stāvāks par 45
o
), kas aiztur gaismas plūsmu 45

o 
leņķī. Pagalma 

ēkas augstumu mēra ēkas vidū no pagalma virsmas projektētā vidējā līmeņa. 
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Ekspluatācijas aizsargjosla nozīmē teritoriju, kas noteikta kā josla gar transporta, sakaru un 

citu komunikāciju līnijām, kā arī ap objektiem, kas nodrošina dažādu valsts dienestu darbību. 

Tās galvenais uzdevums ir nodrošināt minēto komunikāciju un objektu efektīvu un drošu 

ekspluatāciju un attīstības iespējas. 

Garāža - būve vai tās daļa, kas ietver pastāvīgu automašīnas vai automašīnu novietošanu, kas 

var būt gan privāta, gan publiska. Šajos AN garāža ar privātas garāžas nozīmi netiek lietota, ja 

ir ietverta dzīvojamajā vai saimniecības ēkā. 

Iedibināta būvlaide ir esošās apbūves frontes veidotā līnija, ja kvartāla robežās vismaz trīs 

zemesgabalos galvenās būves pie ielas atrodas uz vienas līnijas. 

Iekšējais sānpagalms nozīmē to sānpagalmu, kas nerobežojas ar ielu. 

Iela – zeme un būve vai tās daļa izbūves teritorijā, kas plānota, izmantota vai nodomāta 

pilsētas apkalpošanai un vietējai satiksmei, iela ietver teritoriju ielu sarkanajās līnijās un 

krustojumus ar ielām un piebrauktuvēm. 

Insolācija (izsauļojums) ir rādītājs, kas norāda iekštelpu nepieciešamo izsauļojuma ilgumu. 

To nosaka attiecīgi būvnormatīvi. 

Inženiertehniskās apgādes tīkli un objekti ir virszemes, pazemes un zemūdens 

inženiertehniskās apgādes tīkli un objekti (ūdensvads, kanalizācija, siltumapgāde, 

telekomunikācijas u.c.), lai pieslēgtu izbūves teritorijas vietējo inženiertehnisko sistēmu 

maģistrālajām inženierkomunikācijām un to objektiem. 

Īslaicīgas lietošanas būve – būve, kuras ekspluatācijas laiks nav ilgāks par pieciem gadiem 

un kas jānojauc līdz minētā termiņa beigām. 

Izbūves teritorija nozīmē teritoriju, arī apbūves zonu, kas plānota, izmantota vai nodomāta 

notiekošiem vai nodomātiem visu veidu teritorijas izmantošanas un attīstības pasākumiem, arī 

apbūvei un ainavu veidošanai. 

Izglītības iestāde – valsts, pašvaldības vai citu juridisko vai fizisko personu dibināta iestāde, 

kura izvietota ēkā vai tās daļā, un kuras uzdevums ir izglītības programmu īstenošana, vai 

uzņēmums (uzņēmējsabiedrība), kuram izglītības programmu īstenošana ir viens no 

nodarbošanās veidiem. 

Izmantošana nozīmē tādu plānotu, esošu vai nodomātu zemes un būvju vai to daļas 

izmantošanu, kas atbilst teritorijas plānojumam (atļautā izmantošana) vai neatbilst tam 

(aizliegtā izmantošana). 

Kapsēta ir teritorija, kurā notiek mirušo apbedīšana, ar to saistītie pasākumi un kurā atrodas ar 

šo procesu saistītās būves. 

Karjers - derīgo izrakteņu (kūdra, būvmateriāli u.c.) ieguves vieta ar atklāto ieguves 

paņēmienu. 

Kokaudzētava – zeme, apstādījumi, būve vai tās daļa, kas plānota, izmantota vai nodomāta 

augļu koku, ogu krūmu, dekoratīvo augu un meža koku stādu audzēšanai vai selekcijai. 

Kultūras iestāde ir kultūras centrs, teātris, izstāžu zāle, kinoteātris, koncertzāle, universālas 

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

Kultūras pieminekļi – kultūrvēsturiskā mantojuma daļa, ainavas un atsevišķas teritorijas 

(senkapi, kapsētas, parki, vēsturisko notikumu norises vietas un ievērojamu personu darbības 

vietas), atsevišķas ēkas, mākslas darbi, iekārtas un priekšmeti, kuriem ir vēsturiska, 

zinātniska, mākslinieciska vai citāda kultūras vērtība un kuru saglabāšana nākamajām 

paaudzēm atbilst Latvijas Valsts un tautas, kā arī starptautiskajām interesēm. 

Mazēka – vienstāva ēka, kuras apbūves laukums nav lielāks par 25 m
2
. 

Mazumtirdzniecības un pakalpojumu objekts ir objekts, kuru izmanto preču pirkšanai un 

pārdošanai tieši patērētājam vai sadzīves un citu pakalpojumu nodrošināšanai (arī 

tirdzniecības centrs, tirgus, veikals, salons, aptieka, restorāns, bārs, kafejnīca, pakalpojumu 

darbnīca un taml.), bet kurā nenotiek ražošana, montēšana, pārstrāde vai vairumtirdzniecība. 

Mežs –ar kokiem apaugusi zemes teritorija, kurai svarīga nozīme vides optimizācijā, 

ekoloģisko nišu daudzveidošanā un kuras pašatjaunošanās procesi ir dabiski. 
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Neatbilstoša izmantojuma statuss – zemesgabala izmantošana, kas likumīgi iesākta pirms 

attīstības plāna (teritorijas plānojumā) noteikts cits izmantojums. 

Nobrauktuve - slīpa virsma, nogāze, kas ierīkota braukšanai. 

Pagaidu būve – būvdarbu veikšanai nepieciešama būve, kas jānojauc pirms būvobjekta 

nodošanas ekspluatācijā (par pagaidu būvēm netiek uzskatītas īslaicīgās lietošanas būves). 

Pagalms – ēku, būvju vai stādījumu ierobežots laukums.  

Palīgizmantošana nozīmē plānotu, esošu vai nodomātu zemes un būvju vai to daļas 

izmantošanu, pie šādiem nosacījumiem: 

 tā ir pakārtota galvenajai izmantošanai un papildina to;  

 tā ir izvietota tajā pašā zemes gabalā, kur galvenā izmantošana.  

Parks – dabiskas un/vai cilvēku veidotas teritorijas ar augstu labiekārtotības līmeni, kuras 

veido dabas elementu, ēku u.c. būvju un mazo arhitektūras formu daudzveidība, kurām ir liela 

estētiska, sanitārhigiēniska un rekreācijas nozīme. 

Pasūtītājs - nekustamā īpašuma īpašnieks, nomnieks, lietotājs vai tā pilnvarota persona, kuras 

uzdevumā, pamatojoties uz noslēgto līgumu, tiek veikta būvniecība. 

Patvaļīga būvniecība - būvdarbi, kas tiek veikti bez būvatļaujas, vai neatbilst akceptētam 

būvprojektam, izņemot Vispārīgajos būvnoteikumos paredzētos gadījumus. 

Piebraucamais ceļš - jebkādas izbūves teritorijas daļa, kas paredzēta piekļūšanai pie 

zemesgabala vai atsevišķiem objektiem, arī servitūts vai apgrūtinājums; 

Pirmsskolas izglītības iestāde – valsts, pašvaldības vai citu juridisko vai fizisko personu 

dibināta iestāde, kura izvietota ēkā vai tās daļā, un kuras uzdevums ir bērnu personības 

daudzpusīga veidošana, veselības stiprināšana un sagatavošana pamatizglītības iegūšanai.  

Priekšpagalma dziļums ir mazākais horizontālais attālums starp zemesgabala fronti (sarkano 

līniju) un tuvāko jebkuras galvenās būves sienu. 

Priekšpagalms ir zemesgabala daļa visā tā platumā no zemesgabala frontes (sarkanās līnijas) 

līdz tuvākajai jebkuras galvenās būves galvenās fasādes sienai pret ielu vai ceļu. 

Publiska apspriešana – ir būvprojektēšanas procesa sagatavošanas neatņemama sastāvdaļa, 

un tās mērķis ir nodrošināt informācijas atklātumu par vides veidošanu, kā arī valsts un 

pašvaldību institūciju darbību un budžeta līdzekļu izlietojumu būvniecībā. 

Rekonstrukcija - būves pārbūve, izmainot tās apjomu un izmainot vai saglabājot tās 

funkcijas. 

Renovācija - būves remonts (kapitālais remonts), kas tiek veikts, lai to atjaunotu, nomainot 

nolietojušos nesošos elementus vai konstrukcijas, kā arī mērķtiecīgu funkcionālu vai tehnisku 

uzlabojumu ieviešana būvē, neizmainot tās apjomu. 

Reliģiska iestāde – zeme ar ēku vai būvi, vai tās daļu, kas plānota, izmantota vai nodomāta 

jebkuras reliģiskas kopienas nolūkiem un var ietvert kulta celtni, reliģijas izglītības iestādi vai 

draudzes bērnudārzu. Ja šī ēka piebūvēta vai iebūvēta galvenajā būvē, tā jāuzskata par daļu no 

galvenās būves, nevis par saimniecības ēku. 

Restaurācija - būves vēsturiskā veidola atjaunošana, pamatojoties uz vēsturiskās informācijas 

zinātnisku izpēti. 

Sabiedriski nozīmīga būve – ēka, kurai ir vairāk nekā pieci virszemes stāvi, publiskā ēka, 

kurā paredzēts vienlaikus uzturēties vairāk nekā simt cilvēkiem, ražošanas ēka, tornis, kā arī 

tilts, ceļa pārvads, tunelis, ja tas ir garāks par 100 m, vai vairāk nekā viena stāva apakšzemes 

būve. 

Saimniecības ēka - ir palīgēka, kuru izmanto kā privātu garāžu, nojumi automašīnas 

novietošanai, darbnīcu, siltumnīcu, kā arī novietni dārza inventāram, materiālu, sadzīves 

priekšmetu, malkas un kurināmā glabāšanai u.c. Ja šāda ēka piebūvēta vai iebūvēta galvenajā 

būvē, tā jāuzskata par daļu no galvenās būves, nevis par saimniecības ēku. 

Sanitārā aizsargjosla ir josla, kas noteikta ap objektu ar paaugstinātām sanitārajām prasībām. 

Tās galvenais uzdevums ir sanitāro prasību nodrošināšana. 
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Sānpagalms ir zemesgabala daļa no priekšpagalma līdz aizmugures robežai un no 

zemesgabala sānu robežas līdz tuvākajai jebkuras galvenās būves sānu fasādes sienai. 

Sarkanā līnija ir juridiski noteikta, plānota vai esoša, detālplānojumā vai zemesgabala plānā 

atzīmēta maģistrālās vai vietējās nozīmes ielas, laukuma, atklātas autostāvvietas vai 

inženierkomunikāciju koridora robeža. Ja sarkanā līnija atdala zemesgabala daļu, tai 

pašvaldība ielā iekļauto daļu var atsavināt likumā noteiktā kārtībā.  

Savrupmāja - mazstāvu dzīvojamā ēka, kurā ir dzīvoklis vienai vai divām ģimenēm. 

Sezonas būve – nekapitāla, galvenokārt lauksaimniecībā izmantojama būve, kuras kalpošanas 

laiks ir viena sezona. 

Siltumnīca – segta virszemes būve (ar stiklu, polietilēnu, vai sintētisku segumu) vai tās daļa 

ar dabīgu vai mākslīgu mikroklimatu, kas plānota, izmantota vai nodomāta dārzeņu, 

apstādījumu augu un sēklas materiāla audzēšanai; 

Sociālās aprūpes iestāde ir iestāde iedzīvotāju sociālajai aprūpei, tajā skaitā sociālo 

pakalpojumu aģentūra, bērnu nams, pansionāts un citas iestādes šādiem un līdzīgiem 

nolūkiem. 

Sporta būve ir būve, kurā notiek sporta spēles un fiziskās nodarbības, un ar to saistītās 

sēdvietas skatītājiem, kā arī tādas sporta būves, kas kalpo kā palīgizmantošana. 

Tauvas josla – sauszemes josla gar visu dabīgo ūdeņu (upju, ezeru, kanālu) krastiem, kas 

paredzēta zvejas, rekreācijas vajadzībām un kur jānodrošina piekļūšana ūdenim neatkarīgi no 

zemes piederības. 

Telpas individuālā darba veikšanai ir savrupmājas vai daudzdzīvokļu mājas dzīvokļa daļa, 

kurā nodarbojas ar individuālo darbu un kuras platība nav lielāka par 25% no savrupmājas vai 

dzīvokļa kopējās platības. 

Turpmākās izpētes teritorijas- teritorijas, kurās jāveic nepieciešamās izpētes un to 

izmantošana jāapstiprina ar teritorijas plānojuma grozījumiem. 

Ūdenstilpe – dabīgs zemes virsmas pazeminājums (ezers, dīķis un taml.), kur uzkrājas ūdens. 

Ūdenstece - dabīga vai mākslīga gultne ( upe, kanāls, strauts un taml.) ar plūstošu ūdens 

straumi. 

Vairumtirdzniecības iestāde ir iestāde materiālu, vielu, lietu un citu preču pirkšanai, 

komplektēšanai, iesaiņošanai, uzkrāšanai, uzglabāšanai un pārdošanai vairumā, bet neietver 

nekādu preču ražošanu, montēšanu vai pārstrādi. 

Vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjosla ir teritorija, kas noteikta kā josla ap tādu 

objektu vai teritoriju, kas ir nozīmīga no vides un dabas resursu aizsardzības un racionālas 

izmantošanas viedokļa. Šīs aizsargjoslas galvenais uzdevums ir samazināt vai novērst 

negatīvās antropogēnās iedarbības uz objektiem, kuriem noteiktas aizsargjoslas.  

Zemesgabals ir juridiski noteikta, t.i., Zemesgrāmatā ierakstīta teritorijas pamatvienība. 

Zemes izmantošanas veidi – lauku teritorijas iedalījums pēc zemes izmantošanas, kas noteikta 

teritorijas plānojumā. 

 

1.2. Pamatnostādnes un skaidrojumi 

1.2.1. Statuss un darbības lauks 

(1) Zilupes novada teritorijas izmantošanas un Apbūves noteikumi lauku teritorijām 

(turpmāk tekstā Apbūves noteikumi) ir Zilupes novada teritorijas plānojuma sastāvdaļa. 

(2) Noteikumi ir pielietojami kopā ar Zilupes novada teritorijas plānojuma saistošās daļas 

grafisko materiālu. 

(3) Noteikumi attiecas uz visu lauku teritoriju Zilupes novada administratīvajās robežās 

(Zilupes novada teritorija, atskaitot Zilupes pilsētu) un ir saistoši visām juridiskajām un 

fiziskajām personām – nekustamā īpašuma īpašniekiem, lietotājiem, nomniekiem, lai varētu 
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uzsākt jebkuru zemesgabalu sadalīšanu; ēku rekonstrukciju, modernizāciju, rekonstrukciju, 

nojaukšanu; lai varētu uzsākt būvdarbus, zemes ierīcības projektēšanu. 

(4) Noteikumos sniegtas atsauces uz valsts likumiem, noteikumiem un normatīviem 

aktiem, kas ir spēkā uz 31.11.2005. Valsts tiesību aktu grozījumu gadījumā, jāpiemēro 

atbilstošie grozītie normatīvi pēc to stāšanās spēkā. Valsts tiesību aktu grozījumi nav 

jāuzskata par šo Apbūves noteikumu grozījumiem.  

 

1.2.2. Mērķis 

Apbūves noteikumi ir līdzeklis Zilupes novada domes mērķu sasniegšanai saskaņā ar 

Zilupes novada attīstības plānu, lai nosakot zemes īpašnieku, lietotāju un nomnieku 

būvtiesības un pienākumus, veicinātu novada iedzīvotāju veselību, drošību, ērtības un 

vispārēju labklājību; kā arī nepasliktinātu citu personu dzīves apstākļus, neapgrūtinātu šo 

personu īpašuma izmantošanu un nepazeminātu šo īpašumu vērtību. 

 

1.2.3. Galvenais pamatprincips 

(1) Zilupes novada teritorijā izmantot zemi, ēkas un būves, kā arī veikt jebkura veida 

būvniecības darbus drīkst tikai atbilstoši Apbūves noteikumiem. 

(2) Pārgrozot vai pārbūvējot jau pastāvošu būvi vai ceļot jaunu būvi, ir jāievēro attiecīgie 

būvnoteikumi (Apbūves noteikumi). [Civillikums 1085. p.] 

(3) Nedrīkst izsniegt nekādas pašvaldības institūciju atļaujas vai licences nodomātai, 

paredzētai zemes izmantošanai vai nodomātai ēkas vai būves būvēšanai, pārbūvēšanai, 

ierīkošanai, paplašināšanai vai izmantošanai, ja ar to tiek pārkāpti jebkādi šo noteikumu 

punkti.  

 

1.2.4. Pārkāpumi un sodi 

(1) Apbūves noteikumi ir izstrādāti kā pašvaldības saistošie noteikumi, pamatojoties uz 

likuma ,,Par pašvaldībām’’ 43.pantu, kas nosaka, ka „pašvaldības dome ir tiesīga izdot 

saistošus noteikumus par pašvaldības teritorijas apbūvi, paredzot administratīvo atbildību 

par to pārkāpšanu, ja tas nav paredzēts likumos”. (PL, 43.p.). 

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

šo noteikumu pārkāpumā un sodāma saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu. 

(3) Vainīgajai fiziskajai vai juridiskajai personai ir pienākums novērst Apbūves 

noteikumu pārkāpumu. 

(4) Lēmumu par soda apjomu Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa noteiktajā 

kārtībā atkarībā no pārkāpuma veida pieņem Zilupes novada dome. 

 

1.2.5. Noteikumu stāšanās spēkā 

(1) Zilupes novada Apbūves noteikumi stājas spēkā, kad Zilupes novada dome ir 

pieņēmusi lēmumu par teritorijas plānojuma apstiprināšanu un Reģionālās attīstības un 

pašvaldību lietu ministrija ir devusi savu atzinumu. [MK not. Nr. 883] 

(2) Ja tiesa kādu Apbūves noteikumu nodaļu, punktu vai noteikumu atzīst par spēkā 

neesošu, pārējā šo noteikumu daļa saglabā spēku. 
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1.2.6. Zemesgabala neatbilstoša izmantojuma statuss 

(1) Ja zemesgabala (nekustamā īpašuma) izmantošana likumīgi iesākta, pirms pašvaldība 

pieņēmusi Apbūves noteikumus, kas nosaka zemesgabalam citu zemes izmantošanas veidu, 

attiecīgajam zemesgabalam (nekustamajam īpašumam) ir neatbilstoša izmantojuma statuss. 

(2) Neatbilstoša izmantojuma statusa zemesgabala (nekustamā īpašuma) īpašnieks ir 

tiesīgs turpināt likumīgi iesākto izmantošanu, bet jebkura jauna būvniecība vai cita 

saimnieciskā darbība jāuzsāk un jāveic atbilstoši šo Apbūves noteikumu prasībām. 

(3) Ja zemesgabala (nekustamā īpašuma) īpašniekam līdz Apbūves noteikumu 

pieņemšanai, kas nosaka zemesgabalam citu zemes izmantošanas veidu, ir saskaņots 

(akceptēts) būvprojekts vai izsniegta būves projektēšanas atļauja vai būvatļauja un nav 

beigušies to derīguma termiņi, tad zemesgabalam ir neatbilstoša izmantojuma statuss, un 

īpašnieks ir tiesīgs turpināt iesākto būvniecību (izņemot gadījumus, kad pašvaldība kompensē 

attiecīgā īpašnieka zaudējumus). 

(4) Gadījumā, ja zemesgabals (nekustamais īpašums) tiek pārdots vai atdāvināts, 

zemesgabals zaudē neatbilstoša izmantojuma statusu, un jaunajam īpašniekam jāievēro šo 

Apbūves noteikumu prasības. 

 (5) Ja, saskaņā ar šiem Apbūves noteikumiem ir jāgroza nekustamā īpašuma lietošanas 

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

darbība, kā arī ar brīdi, kad nekustamais īpašums tiek pārdots vai atdāvināts. 

 

1.2.7. Esošās būves, uzsākta projektēšana un būvniecība 

Ja esošās būves ir likumīgi uzbūvētas vai tiek likumīgi (ar atļauju) projektētas, 

būvētas, pārbūvētas vai ierīkotas Apbūves noteikumu spēka stāšanās brīdī, kā rezultātā daži 

būvju raksturlielumi neatbilst, bet esošais zemesgabala zemes izmantošanas veids atbilst 

Apbūves noteikumiem, tad: 

a) esošās būves drīkst pārbūvēt vai atjaunot ar nosacījumu, ka: 

 pārbūvētas vai atjaunotas šīs būves atbildīs visiem tiem Apbūves noteikumiem, 

kam atbilda esošās būves; 

 nekādas pārbūves, ievērojot visas pārējās būves uz zemesgabala, nepalielinās 

neatbilstību noteikumiem; 

b) esošās būves drīkst paplašināt ar nosacījumu, ka: 

 jebkura būves paplašināšana atbilst Apbūves noteikumiem; 

 paplašināšana, ievērojot visas citas būves un zemesgabala izmantošanu, nepalielina 

neatbilstību noteikumiem. 

 

1.2.8. Apbūves noteikumu grozīšana 

(1) Zilupes novada teritorijas izmantošanas un Apbūves noteikumu grozījumi 

sagatavojami vienlaikus ar teritorijas plānojuma grozījumu sagatavošanu.  

 

1.2.9. Papildinājumi 

Zilupes novada teritorijas plānojumu un Apbūves noteikumus papildina un precizē 

izstrādājot detālplānojumus.  

(1) Izstrādājot konkrētai teritorijai detālplānojumu, jānosaka:  

a) zemesgabala robežas (proporcijas un izmēri);  

b) zemesgabala apbūves blīvuma un brīvās (zaļās) teritorijas rādītāji;  
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c) nepieciešamie minimālie attālumi no zemesgabalu robežām līdz ēkām un citām 

būvēm;  

d) ēku un citu būvju skaits, apjoma rādītāji un augstums, to izvietošanas teritorija un    

funkcija;  

e) inženiertehniskā apgāde;  

f) automašīnu novietošana un piebrauktuves;  

g) aizsargjoslas;  

h) ielu sarkanās līnijas;  

i) apgrūtinājumi.  

(2) Izstrādājot konkrētai teritorijai detālplānojumu var noteikt vai precizēt arī citas 

prasības, kas nav pretrunā ar likumdošanu.  

 

1.2.10. Publiskums 

Šie Apbūves noteikumi ir brīvi pieejami visiem interesentiem. Tādēļ Zilupes novada 

dome regulāri informē par pieņemtajiem Apbūves noteikumu grozījumiem un izdarītajiem 

papildinājumiem. 
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2. Noteikumi visai novada teritorijai 

2.1. Atļautā un aizliegtā izmantošana 

 

2.1.1. Pielietojums  

Šīs nodaļas noteikumi attiecas uz visām apbūves zonām un visiem būvniecības un 

zemes lietošanas, sadalīšanas un apvienošanas gadījumiem, izņemot konkrētus gadījumus, 

kad Apbūves noteikumos noteikts citādi. 

 

2.1.2. Visā novada teritorijā atļautā izmantošana 

Ja vien Apbūves noteikumos nav norādīts citādi, jebkuru teritoriju atļauts izmantot, 

ievērojot Apbūves noteikumus: 

a) apbūvei; 

b) sabiedriskai lietošanai apzaļumotu teritoriju ierīkošanai; 

c) inženiertehnisko būvju un inženierkomunikāciju (tīklu) izvietošanai, ja to paredz 

teritorijas plānojums, detālplānojums (vai inženierapgādes shēma) vai būvprojekts; 

d) palīgizmantošanai, kas nav pretrunā ar Apbūves noteikumiem un ir: 

1) pakārtota galvenajai izmantošanai, ēkai vai būvei un papildina tās; 

2) izvietota tajā pašā zemesgabalā, kur galvenā izmantošana, ēka vai būve. 

 

2.1.3. Visā novada teritorijā aizliegtā izmantošana 

(1) Netiek atļauta tāda zemes, ēku un citu būvju, vai kādas to daļas izmantošana, kas rada 

būtisku piesārņojumu, t.i, neatbilst likumdošanas aktu prasībām.  

(2) Ja Apbūves noteikumos nav noteikts savādāk, nevienu apbūves vai citu teritoriju 

nedrīkst izmantot sekojošiem nolūkiem: 

a) izvietot ēkas un būves aizsardzības zonās, izņemot gadījumus, ja būve nepieciešama 

objekta ekspluatācijai; 

b) novietot, savākt, glabāt pamestus, nelietojamus satiksmes līdzekļus, ja vien šim 

nolūkam izmantotā zeme nav noteiktā kārtībā projektēta un ierīkota metāllūžņu 

savāktuvei un ietverta ēkā; 

c) vākt, uzkrāt vai glabāt kaudzē un laukumos atkritumus, metāllūžņus un būvgružus; 

d) pielietot Apbūves noteikumos atļautām izmantošanām (palīgizmantošanām) kravas 

mašīnu, autobusu un vagonu korpusus vai to daļas; 

e) izmantojot jebkādus ceļojumu treilerus un vagoniņus kā patstāvīgas dzīvojamās telpas, 

izņemot gadījumus, ja zemesgabalam ir būvlaukumu statuss; 

f) aizliegts izmantot zemi, ēkas un citas būves, nenovēršot esošo vides piesārņojumu; 

g) aizliegts veikt būvniecību piesārņotā teritorijā.  

 

2.1.4. Piekļūšanas noteikumi 

(1) Neviena fiziskā vai juridiskā persona nedrīkst ierīkot kādu ēku vai citu būvi un 

izmantot jebkādu būvi vai zemesgabalu, ja zemesgabalam, kur nodomāts izvietot minēto ēku 

vai citu būvi, vai, kur šī būve atrodas, nav nodrošināta piebraukšana, t.i. zemesgabals 
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nerobežojas ar maģistrāli, ielu, piebraucamo ceļu (piebrauktuvi) vai tam piekļūšanu 

nenodrošina servitūts.  

(2) Apbūves teritorijās ēkām un citām būvēm jāparedz piebrauktuves ugunsdzēsības un 

glābšanas tehnikai.  

(3) Nobrauktuvju izvietojums un ierīkošana jāsaskaņo ar Zilupes novada domi. 

(4) Novada publiskās teritorijās, kā arī sabiedriskās un darījumu iestādēs jānodrošina 

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

nodrošināt iekļūšanu personām ar īpašām vajadzībām, jānodrošina iespēju attiecīgās iestādes 

pakalpojumu saņemt citā veidā.  

 

 

2.1.5. Zemes vienību veidošana 

(1) Jaunu zemes vienību konkrētam zemes lietojumam var veidot (sadalot vai apvienojot) 

tikai ar Zilupes novada domes lēmumu, pēc Valsts zemes dienesta speciālista vai zvērināta 

mērnieka sagatavota un Būvvaldes akceptēta priekšlikuma, pamatojoties uz novada teritorijas 

plānojumu vai apstiprinātiem detālplānojumiem, zemes ierīcības projektiem.  

(2) Atļauts veidot tikai tādu jaunu zemes vienību apdzīvotā vietā:  

a) kam ir tieša piekļūšana no valstij vai pašvaldībai piederoša autoceļa, ielas vai laukuma 

un autoceļa, ielas vai laukuma fronte nav mazāka par 15 m;  

b) kas nerobežojas ar ceļu, ielu vai laukumu, bet ir pieejams no tiem pa 4,0 m platu 

piebraucamo ceļu (piebrauktuvi), kas jāuztur kārtībā zemesgabala īpašniekam.  

(3) Nav pieļaujama zemes vienības dalīšana:  

a) ja to neakceptē visi kopīpašnieki;  

b) ja nav iespējams atbilstoši būvnormatīviem sadalīt kopīpašumā esošās būves;  

c) zemes vienība sadalīšanas rezultātā būs mazāks par attiecīgajā teritorijā pieļaujamo;  

d) ja kādā no jaunveidojamiem zemes vienībām esošās apbūves blīvums pārsniedz šajā 

teritorijā maksimāli atļauto blīvumu;  

e) ja jebkura zemes vienības forma sadalīšanas (apvienošanas) rezultātā neveido figūru, 

kuras konfigurācija atbilst apkārtējās teritorijas zemesgabalu struktūrai un formai;  

f) ja dalīšanas rezultātā būs nepieciešams noteikt ierobežojumus vai citas prasības 

trešajām personām – blakus zemes gabalu īpašniekiem, kādas nav dalāmajam zemes 

vienībām;  

g) kultūras pieminekļu un to aizsardzības zonu teritorijās, ja tādējādi tiek apdraudēta 

pieminekļu saglabāšana.  

(4) Apvienojot zemes vienības, nedrīkst slēgt esošos ceļus, ielas, laukumus, 

piebrauktuves, ja to neparedz detālplānojums.  

(5) Zemes vienības sadala vai apvieno atbilstoši novada teritorijas plānojuma, Apbūves 

noteikumu un detālplānojumu prasībām.  

 

2.1.6. Apbūves atbilstība zemesgabala robežām 

(1) Nevienas būves neviena daļa nedrīkst projecēties ārpus tā zemesgabala robežas, uz 

kuras tā atrodas, izņemot gadījumus, kad būve ir žogs. 

(2) Ielai tuvāk novieto galveno ēku. Palīgēkas novieto aiz galvenās ēkas iekšpagalmā vai 

sānpagalmā. 

 

2.1.7. Apbūves rādītāji 

(1) Apbūves rādītāji tiek noteikti katrai atšķirīgas izmantošanas teritorijai. 
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(2) Detalizēti perspektīvo apbūves teritoriju apbūves intensitātes un brīvās teritorijas 

rādītājus nosaka Apbūves noteikumu 4. nodaļa un gadījumos, kad Apbūves noteikumos nav 

noteiktas šādas prasības, tad tās nosaka, izstrādājot detālplānojumos.  

 

2.1.8. Iedibināta būvlaide 

Šo Apbūves noteikumu spākā stāšanās brīdī, galvenās būves novietnei zemesgabalā, 

iedibinātas būvlaides gadījumā, ja tā nav spēkā esošajās sarkanajās līnijās, neskatoties uz 

jebkādiem citiem Apbūves noteikumiem, jāievēro šī iedibinātā būvlaide. 

 

2.1.9. Pagalmu noteikumi 

(1) Galvenajai būvei vai būvēm uz zemesgabala atkarībā no apbūves veida ir viens vai 

vairāki pagalmi (priekšpagalms, iekšējais sānpagalms, ārējais sānpagalms, aizmugures 

pagalms). 

(2) Viena zemesgabala pagalma daļu nedrīkst uzskatīt par otra zemesgabala pagalma daļu. 

(3) Prasītais pagalms ir minimālais pagalms, ko nosaka Apbūves noteikumu noteiktie 

attālumi no zemesgabala robežām līdz jebkuras galvenās būves virszemes daļai. Nekādu daļu 

no jebkura prasītā pagalma nedrīkst aizņemt kāda būves virszemes daļa, izņemot: 

1) saimniecības ēkas, ja tās attiecīgajā pagalmā atļautas; 

2) arhitektoniskas detaļas un veidojumi, arī sliekšņi, skursteņi, starpdzegas, 

dzegas, teknes, pilastri un jumta balsti, kas projicējas jebkurā prasītajā pagalmā 

ne vairāk par 0,5 m uz āru no sienas; 

3) funkcionālas un dekoratīvas būves, arī nolaižami saulessargi (markīzes), 

dekoratīvas strūklakas, skulptūras, piemiņas plāksnes un žogi; 

4) atklātas ugunsdzēsības vai āra kāpnes, kam kāpņu pakāpieni un laukumi 

aprīkoti ar margām, un kas projicējas jebkurā prasītajā pagalmā ne vairāk par 

1,5 m uz āru no sienas; 

5) erkeri, saulessargi, kas projicējas jebkurā prasītajā pagalmā ne vairāk par 1,0 m 

uz āru no sienas; 

6) balkoni, segtas un nesegtas terases, kas projicējas jebkurā prasītajā pagalmā ne 

vairāk par 2,0 m uz āru no sienas. 

(4) Priekšpagalmā un ārējā sānpagalmā aizliegts veidot jebkādas krautnes (būvmateriālu, 

kurināmā u.c.);  

(5) Pagalmus uztur kārtībā, tīrus un sausus, nodrošina lietus ūdens novadīšana no tiem;  

(6) Daudzdzīvokļu dzīvojamo rajonu pagalmos saglabā un izveido bērnu rotaļu laukumus, 

atpūtas vietas, laukumus atkritumu konteineru izvietošanai un īslaicīgas stāvvietas iedzīvotāju 

automašīnām.  

 

2.1.10. Redzamības trīsstūris uz stūra zemesgabala 

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

ka tā traucētu skatu starp 0,5 m un 3,0 m līmeņiem virs krustojošos ielu vai ceļu viduslīniju 

līmeņa trīsstūra teritorijā, ko ierobežo stūra zemesgabala sarkanās līnijas un līnija, kas savieno 

punktus uz šīm sarkanajām līnijām 10 m attālumā no minēto sarkano līniju krustpunkta vai 

VAS „Latvijas Valsts ceļi” Latgales reģiona Ludzas nodaļas akceptētā (ievērojotielu 

transporta intensitāti un kustības aprēķina ātrumu) attālumā no minēto sarkano līniju 

krustpunkta, ja sarkanās līnijas jau nav noteiktas, ievērojot redzamības trīsstūri. Ja esošā 

kapitālā apbūve neļauj izveidot nepieciešamos redzamības trīsstūrus, gājēju un transporta 

kustības drošība jānodrošina ar kustības regulēšanas vai speciālām tehniskām ierīcēm.  
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(2) Redzamības trīsstūra robežās nedrīkst atrasties ēkas, būves, mobili objekti (kioski, 

furgoni, reklāmas stendi un citi vidi veidojoši elementi), koki, krūmi augstāki par 0,5 m.  

 

2.1.11. Speciāli pasākumi cilvēkiem ar kustību traucējumiem 

Projektējot teritoriju izbūvi, jāparedz speciāli pasākumi, lai cilvēku ar kustības 

traucējumiem pārvietošanās būtu iespējami netraucēta un droša, gan sabiedriskos objektos, 

gan ārpus tiem. 

 

2.1.12. Attālumi starp ēkām un būvēm 

(1) Attālumi starp dzīvojamām ēkām, dzīvojamām un sabiedriskām, kā arī ražošanas 

ēkām jāpieņem saskaņā ar insolācijas, apgaismojuma un ugunsdrošības prasībām. 

(2) Ugunsdrošības attālumi starp dzīvojamām ēkām, publiskām ēkām, kā arī rūpniecības 

uzņēmumu saimniecības ēkām jāparedz atbilstoši LBN 201-96 "Ugunsdrošības normu" 

prasībām. 

(3) Perimetrālās apbūves gadījumā visām ēkām ik pa 25 m jāparedz pretuguns mūris. 

(4) Attālumi no lopkopības fermām:  

a) līdz valsts 1. un 2.šķiras autoceļiem −  ne mazāk kā 150m;  

b) līdz novada pašvaldības ceļiem − ne mazāk kā 50 m;  

c) līdz dzīvojamai apbūvei atkarībā no attiecīgās fermas sanitārajām aizsargjoslām, 

bet ne mazāk par 300 m.  

 

2.1.13. Attālumi no ceļiem 

 Attālums no autoceļa klātnes malas līdz apdzīvojamai apbūvei pie autoceļiem A12, 

V512 nedrīkst būt mazāks par 100 m, pie autoceļiem P52, V517, V519 mazāks par 50 m, pie 

pārējiem valsts autoceļiem mazāks par 20 m, paredzot gar ceļu zaļumu joslu ne šaurāku par 

10 m apbūves aizsargāšanai pret troksni un izplūdes gāzēm. 

 

2.1.14. Ēkas un citas būves mājlopiem 

(1) Mājlopiem paredzētās saimniecības ēkas un citas būves drīkst izvietot tikai teritorijās, 

kur mājlopu turēšana atļauta, ievērojot veterinārās prasības. 

(2)  Blīvi apdzīvotās vietās mājlopiem paredzētu saimniecības ēku nedrīkst: 

 ierīkot priekšpagalmā un ārējā sānu pagalmā; 

 ierīkot tuvāk par 50 m no apbūves teritorijas, kur mājlopu turēšana aizliegta; 

 ierīkot tuvāk par 15 m no kaimiņu dzīvojamo telpu logiem, apbūves teritorijās, kur 

mājlopu turēšana atļauta. 

(3)  Vircas bedrēm jābūt betonētām, tās jānosedz. 

(4)  Kūtsmēslu glabātuvēm jābūt betonētiem pamatiem ar 0,8 - 1,0 m augstām malām, 

apkārt jābūt nobetonētam grāvītim uz vircas bedres pusi. Kūtsmēslu glabātuvēm jābūt valdošo 

vēju virzienā no fermas, kūts un dzīvojamām ēkām un zemākā reljefa vietā. Nokrišņu ūdens 

un vircas uztveršanai apkārt krātuvei jāizveido 0,3 - 0,4 m plats un 0,3 m dziļš grāvītis. Mēslu 

krātuves abos galos jāizveido cieta seguma iebrauktuves. Virs kūtsmēslu glabātuvēm jāierīko 

nojumes. 
 

2.1.15. Saimniecības ēkas vai būves 

Saimniecības ēku vai būvi, nedrīkst: 
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 ierīkot priekšpagalmā vai, stūra zemesgabala gadījumā, ārējā sānu priekšpagalmā; 

 uzskatīt par saimniecības ēku vai būvi, ja tā piebūvēta dzīvojamajai mājai vai iebūvēta 

tajā. 

 ierīkot tuvāk kā 3 m no zemesgabala sānu vai aizmugures robežas. Ar blakus vai 

attiecīgi ar aizmugures zemesgabala īpašnieka rakstisku piekrišanu, ko viņš apliecina 

ar parakstu uz zemesgabala plānojuma lapas, šo minimālo attālumu var samazināt vai 

būvēt uz robežas, ar noteikumu, ka minimālais attālums no dzīvojamo telpu logiem 

līdz saimniecības ēkām blakus zemesgabalos nedrīkst būt mazāks par 6 m.  

 

2.1.16. Prasības ēku elementiem 

(1) Katra zemesgabala īpašniekam atbilstoši novada Domes izdotajiem noteikumiem 

jāuztur kārtībā ēkas fasādes, jumts, ūdens notekcaurules un renes. Fasādes krāsošana jāveic 

saskaņā ar Būvvaldes izdoto krāsu pasi vai būvprojektā akceptēto krāsojumu. 

(2) Jumti jāizbūvē tā, lai ūdens no tiem netecētu uz kaimiņu zemesgabaliem. Jānovērš 

iespēja ledus un sniega kupenu krišanai no jumta uz ietves un kaimiņu zemesgabalos. 

(3) Atļauta esošo ēku jumta stāva izbūve, ja tā atbilst Apbūves noteikumiem un ja jumta 

gabarīti, ēkas novietojums un tehniskais stāvoklis atbilst ugunsdrošības prasībām (LBN 201-

96). Jumta stāva izbūve uzskatāma par rekonstrukciju. 

(4) Katra nama ielas pusē gar ietvi jābūt ierīkotai lietus ūdens renei un notekcaurulei vai 

citai lietus ūdens novadīšanas sistēmai. Notekcaurules un to gali jāierīko tā, lai netraucētu 

kustību pa ietvi. Ūdens notekcaurules jāizbeidz ne augstāk par 15 cm virs ietves. 

(5) Ugunsdrošajām sienām jābūt augstākām par jumta segumu vismaz par 60 cm, ja kaut 

viens no savietotā jumta vai jumta elementiem (izņemot jumta segumu) būvēts no degošiem 

materiāliem, un vismaz par 30 cm, ja jumta vai savietotā jumta elementi (izņemot jumta 

segumu) būvēti no grūti degošiem materiāliem. Ugunsdrošās sienas var nebūt augstākas par 

jumta segumu, ja visi jumta vai savietotā jumta elementi (izņemot jumta segumu) būvēti no 

nedegošiem materiāliem.  (LBN 201-96, 3.2.5.p.) 

(6) Nav atļauta patvaļīga satelītantenu piestiprināšana pie ēku galvenajām (ielas) fasādēm. 

(7) Nav atļauta patvaļīga lodžiju un balkonu pārbūvēšana, arī aizstiklošana. Lodžiju un 

balkonu pārbūvēšana jāveic vienlaicīgi visai ēkai saskaņā ar Būvvaldē akceptētu projektu. 

(8) Jaunu skatlogu un durvju ierīkošanu esošajās ēkās jāveic saskaņā ar Būvvaldē 

akceptētu projektu. 

(9) Markīzes virs skatlogiem izbūvē tā, lai tās projicētos brauktuvei ne tuvāk kā 0,5 m un 

to apakšējā mala būtu vismaz 2,2 m virs ietves. 

 

2.1.17. Prasības ārtelpas elementiem 

(1) Apgaismes ķermeņi 

1) Ielu apgaismošanai atļauts izmantot virs ielām iekārtus vai arī pie stabiem 

piestiprinātus apgaismes ķermeņus. Apgaismes ķermeņiem jābūt arhitektoniski 

saskanīgiem katra vizuāli vienlaicīgi uztverama ielas posma vai kvartāla 

garumā, kā arī katra laukuma vai skvēra robežās. 

2) 10 m platās un šaurākās ielās vai piebrauktuvēs atļauts izmantot arī pie būvju 

fasādēm piestiprinātus apgaismes ķermeņus. 

3) Laukumu un skvēru apgaismošanai atļauts izmantot apgaismes ķermeņus uz 

stabiem. Atļauts dažāds stabu augstums un apgaismes ķermeņu veids, bet tam 

jābūt saskanīgam katra laukuma vai skvēra robežās. 

4) Apgaismes ķermeņi jāpieslēdz pazemes kabeļiem vai kabeļiem būvju sienās. 

Kabeļi nedrīkst būt redzami būvju fasādēs. 
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5) Brīdinot būves īpašnieku, attiecīgajiem pašvaldības dienestiem ir tiesības 

piestiprināt pie būvju fasādēm apgaismes ķermeņu, satiksmes regulēšanas 

tehnisko līdzekļu u.c. gaisa vadu atsaites. 

(2) Kioski, nojumes, paviljoni 

1) Stacionārus, arī sezonas, mazumtirdzniecības punktus (kioskus, nojumes, stendus, 

paviljonus un citus), neatkarīgi no to piederības, atļauts būvēt vai novietot gatavus 

tikai ar novada Domes Būvvaldes akceptu. Ja minētie objekti atrodas ceļa aizsargjoslā 

vai atrodas ielas redzamības trīsstūrī (skatīt 2.1.10. sadaļas prasības) nepieciešams 

VAS „Latvijas Valsts ceļi” Ludzas nodaļas saskaņojums. 

2) Teritorijās, kur ir māju numerācija, zemesgabala īpašniekam jānodrošina, lai pie katras 

galvenās būves galvenās ieejas uz sienas būtu piestiprināta, pēc pašvaldības noteiktas 

formas izgatavota, mājas numura zīme. To piestiprina pie būves fasādes 2,5 līdz 3,0 m 

augstumā. Ja tā nav skaidri saskatāma no ietves, numura zīmei jābūt arī pie žoga pie 

ieejas vārtiņiem zemesgabalā. Zīmei ar mājas numuru jābūt arī pie citām ieejām ielas 

pusē. 

3) Teritorijās, kur nav māju numerācijas, zemesgabala īpašniekam jānodrošina, lai uz 

ceļa pie iebrauktuves zemesgabalā būtu uzstādīts, pēc novada Domes noteiktas formas 

izgatavots, mājas nosaukums. Šis noteikums neattiecas uz nobrauktuvēm no valsts 

ceļa. 

4) Teritorijās, kur ielām ir nosaukumi, stūra zemesgabala īpašniekam jānodrošina, lai uz 

žoga vai būves stūra būtu piestiprināta pēc novada Domes noteiktas formas izgatavota 

plāksnīte ar ielas (laukuma) nosaukumu valsts valodā. Plāksnītes attālumam no žoga 

vai būves stūra jābūt 0,1 līdz 1,0 m. Pie būves fasādes plāksnīti piestiprina 2,5 līdz 

3,0 m augstumā no zemes līmeņa. 

5) Zilupes novada attiecīgo dienestu vadībā specializētiem uzņēmumiem, kā arī zemes 

lietotājiem – uzņēmumiem, iestādēm, organizācijām un pilsoņiem jānovieto atkritumu 

tvertnes šim nolūkam speciāli iekārtotās, jāuztur kārtībā piebraucamie ceļi uz 

atkritumu tvertnēm un jānodrošina pie tām brīva pieeja. 

6) Tiem zemesgabalu īpašniekiem, kuriem uz zemesgabala ir izvietots 

mazumtirdzniecības un pakalpojumu objekts, darījumu iestāde, pārvaldes iestāde, 

ārstniecības iestāde, sociālās aprūpes iestāde, kultūras iestāde, zinātnes iestāde, 

nevalstiskas organizācijas iestāde, reliģiska iestāde, autoosta, sporta un atpūtas objekts 

vai daudzstāvu daudzdzīvokļu nams, jānodrošina, lai pie katras ieejas šādā iestādē 

būtu uzstādīta atkritumu urna, kā arī jānodrošina, lai tā vienmēr būtu tīra, savlaicīgi 

nokrāsota un salabota. Atbilstoši noteikumiem sadzīves atkritumi regulāri jāizved. 

7) Zemesgabala īpašnieka pienākums ir pie galvenās būves tās fasādes, kas pavērsta pret 

ielu vai ceļu, piestiprināt karoga turētāju vai uzstādīt brīvi stāvošu, balti krāsotu 

karoga mastu valsts karoga uzvilkšanai.  

 

2.1.18. Prasības ēku un būvju rekonstrukcijai, restaurācijai un remontam 

 

(1)  Visu veidu rekonstrukcijas darbi ir jāpiesaka Būvvaldē, kura sastādot plānošanas 

arhitektūras uzdevumu rekonstrukcijas ieceres realizēšanas projekta izstrādei, sniegs  tam 

nepieciešamos nosacījumus. 

(2) Restaurācijas (ēkas vēsturiskā veidola atjaunošana, pamatojoties uz vēsturiskas 

informācijas zinātnisku izpēti) projekts izstrādājams ēkām vai to daļām, kam ir noteikta 

vēsturiskā vai arhitektoniska vērtība. Prasības šī projekta sastāvam nosaka Plānošanas 

arhitektūras uzdevums un Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas izdotie 

tehniskie noteikumi. 
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 (3) Būvprojekts nav nepieciešams interjera projektiem un kosmētiskā remonta darbiem, ja 

netiek izmainīts ēkas plānojums. 

 

2.1.19. Prasības ēku vai to daļu funkcionalitātes maiņai 

 

(1)  Mainot ēku funkciju, tā nedrīkst būt pretrunā ar Apbūves noteikumu prasībām. 

(2) Atsevišķās daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās, ja ēkas konstruktīvais risinājums to 

pieļauj, ir atļauta dzīvokļu pārbūve par publiskajām telpām dzīvojamo ēku pirmajos stāvos, ja 

tas nepasliktina pārējo iedzīvotāju dzīves apstākļus. 

(3)  Pēc pārbūves publisko telpu platība, augstums, inženiertehniskais risinājums, vides 

kvalitāte un citi parametri atbilst normatīvo aktu par publiskām ēkām un būvēm prasībām.  

(4) Par sabiedriskām telpām aizliegts pārbūvēt daudzdzīvokļu dzīvojamo namu 

koplietošanas telpas. 

(5) Persona, kas vēlas mainīt dzīvojamo telpu funkciju uz publiskām telpām, (arī tad, ja 

netiek mainītas ēkas nesošās konstrukcijas un starpsienas) Būvvaldē iesniedz šo apbūves 

noteikumu 7.1.3. pantā noteiktos dokumentus. 

(6)  Pēc nepieciešamo pārbūvju vai uzlabojumu veikšanas telpas pieņem ekspluatācijā 

likumdošanā noteiktā kārtībā.  

 

2.1.20. Prasības teritorijas, ēku un būvju uzturēšanai 

 

(1) Zemes īpašnieks vai lietotājs ir atbildīgs par zemesgabalam pieguļošo komunikāciju 

zonas uzturēšanu kārtībā. Zemes īpašnieks nedrīkst nodarīt tīšu kaitējumu komunikācijām. 

(2) Zemesgabalu un uz tiem atrodošās apbūves īpašniekiem, valdītājiem un 

apsaimniekotājiem jāuztur kārtībā apsaimniekojamās teritorijas un uz tām atrodošās ēkas un 

būves likuma noteiktajā kārtībā. 

(3) Papildus Apbūves noteikumiem ir jāievēro Pelēču pagasta padomes 23.07.2002. 

saistošie noteikumi „Pelēču pagasta teritorijas, dzīvojamo, sabiedrisko, ražošanas ēku un citu 

būvju uzturēšanas un sabiedriskās kārtības noteikumi”. 

 

2.1.21. Pieguļošās komunikācijas 

Zemes īpašnieks vai lietotājs ir atbildīgs par zemesgabalam pieguļošajām 

komunikācijām. Pieguļošās komunikācijas ir jākopj, tās appļaujot, savācot atkritumus. Zemes 

īpašnieks nedrīkst nodarīt tīšu kaitējumu komunikācijām. 

 

2.1.22. Augsnes virskārtas un koku saglabāšana 

(1) Izvietojot jebkādu atļauto izmantošanu, zemesgabalā maksimāli jāsaglabā augsnes 

virskārta un reljefs, kā arī esošie koki. 

(2) Augsnes virskārta pēc būvniecības pabeigšanas jāatjauno. 

(3) Mazvērtīgu koku izciršana, to vietā paredzot jaunus stādījumus, projektēšanas gaitā 

jāsaskaņo ar Zilupes novada domi un, uzsākot būvniecību, jāsaņem ciršanas atļauja koku un 

citu vērtīgu stādījumu nociršanai. 

(4) Gadījumos, kad būvprojekti vai labiekārtojuma projekti paredz koku izciršanu, pirms 

tiek apstiprināta projekta dokumentācija skiču stadijā, koku izciršana jāsaskaņo ar Zilupes 

novada domi. 
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2.2. Inženiertehniskās apgādes nodrošinājums 

2.2.1. Inženiertehniskā apgāde 

(1) Visās apbūves teritorijās jānodrošina atļauto apbūves objektu inženiertehniskā apgāde 

saskaņā ar tehniskajiem noteikumiem, kas izriet no teritorijas plānojuma, detālplānojuma vai 

inženiertehnisko komunikāciju attīstības shēmām. 

(2) Inženierkomunikācijas ārpus pilsētas un ciemiem pie autoceļiem jāizvieto aiz ceļa 

zemes nodalījuma joslas. Ciemos inženierkomunikācijas izvieto starp ielas (ceļa) brauktuvi un 

sarkano līniju. Ciemos, kur ir maz vietas, inženierkomunikācijas izvietošanai, 

inženierkomunikāciju kolektorus, kanālus, tuneļus vai kabeļu kanalizāciju var izvietot zem 

ietvēm. Ja ciemā inženierkomunikācijas nav iespājams izvietot starp ielas (ceļa) brauktuvi un 

sarkano līniju, inženierkomunikāciju izvietošana zem ielu (ceļu) brauktuvēm atļauta pēc 

inženierkomunikāciju izvietojuma un būvniecības nosacījumu (piemēram, ielas seguma 

atjaunošana, būvdarbu veikšanas laiks un organizācija) saskaņošanas ar ielu (ceļa) īpašnieku 

vai valdītāju . 

(3) Galvenos objektus inženierkomunikāciju nodrošināšanai izvieto ražošanas objektu un 

inženiertehnisko objektu apbūves teritorijās.  

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

vai lietotājs nodrošina pieslēguma izbūvi no maģistrālā vada līdz katrai izmantošanas vietai 

ēkā. Pēc būvniecības darbu veikšanas pasūtītājs ir atbildīgs par teritorijas sakārtošanu un 

seguma atjaunošanu. 

(5) Jaunas teritorijas apbūvē tikai pēc maģistrālo inženierkomunikāciju izbūves attiecīgajā 

teritorijā. 

(6) Pēc inženierkomunikāciju pārbūves, ekspluatācijā nelietojamās inženierkomunikāciju 

sistēmas daļas nojauc.  

 

2.2.2. Elektroapgāde 

(1) Izbūvējot jaunas vai rekonstruējot vecās elektroapgādes sistēmas, pieļaujama gaisa 

līniju vai pazemes kabeļlīniju izbūve.  

(2) Pirms jaunas elektropārvades līniju izbūves vai vecās rekonstrukcijas jāveic vietas 

topogrāfiskā uzmērīšana.  

 

2.2.3. Ūdensapgāde 

(1) Esošajās apbūves teritorijās, vietās, kur nav centralizēta ūdensapgāde, pieļaujama 

lokālu ūdens ieguves vietu ierīkošana. Šīs būves būvē saskaņā ar vides aizsardzības un vides 

veselības normatīviem, šo noteikumu prasībām un to būvniecību saskaņo attiecīgajās valsts un 

pašvaldības institūcijās;  

(2) Ražošanas uzņēmumos tehniskām vajadzībām aizliegts izmantot dzeramo ūdeni no 

centralizētās novada ūdensapgādes sistēmas.  

(3) Katram artēziskam urbumam ir jāsastāda urbuma tehniskā pase un jānosaka 

aizsargjoslas.  

(4) Neizmantotie artēziskie urbumi ir jāaiztamponē.  

 

2.2.4. Kanalizācija 

Esošajās apbūves teritorijās, vietās, kur nav izbūvēti maģistrālie kanalizācijas 

kolektori, pieļaujama hermētisko izsmeļamo bedru vai lokālu bioloģisko attīrīšanas iekārtu 
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izbūve. Šīs būves būvē saskaņā ar vides aizsardzības un vides veselības normatīviem, 

Apbūves noteikumu prasībām un to būvniecību saskaņo attiecīgajās valsts un pašvaldības 

institūcijās.  

 

2.2.5. Publisko mobilo elektronisko sakaru tīklu iekārtas un to inženierkomunikācijas 

(1) Visās apbūves teritorijās jānodrošina atļauto apbūves objektu inženiertehniskā apgāde 

saskaņā ar tehniskajiem noteikumiem, kas izriet no teritorijas plānojuma, detālplānojuma vai 

publisko mobilo elektronisko sakaru attīstības shēmām. 

(2) Elektroniko sakaru tīkli un tīklu iekārtas jāizvieto galvenokārt ielu nomalēs, zem 

ietvēm un joslā starp sarkano līniju un būvlaidi (apbūves līniju). 

(3) Galvenos objektus mobilo sakaru nodrošināšanai izvieto ražošanas un tehnisko 

objektu un inženierinfrastruktūras un komunālās apbūves teritorijās.  

(4) Publisko mobilo elektronisko sakaru tīklu iekārtas un to inženierkomunikācijas var 

izvietot arī sabiedrisko objektu, darījumu un sabiedrisko objektu apbūves teritorijās, kā arī 

satiksmes infrastruktūras teritorijās. 

 

2.3. Prasības automašīnu un velosipēdu novietošanai 

2.3.1. Vispārīgas prasības 

(1) Apbūves noteikumu prasības velosipēdu, automašīnu novietošanai neattiecas ne uz 

vienu šo noteikumu pieņemšanas dienā esošu ēku vai citu būvi līdz brīdim, kad tās platība tiek 

palielināta, vai mainīta izmantošana, vai pieaug nodarbināto skaits, dzīvokļu skaits, vai kāds 

cits raksturojošs lielums, kas prasītu palielināt velosipēdu un automašīnu novietošanai 

nepieciešamo laukumu. Tad šāds laukums ir jānodrošina līdz minētajām izmaiņām 

atbilstošam lielumam.  

(2) Nepieciešamo velosipēdu novietņu, autostāvvietu un garāžu skaitu un to izvietojumu 

nosaka attiecīgie LR būvnormatīvi.  

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

autostāvvietām pastāvīgai un īslaicīgai glabāšanai līdz dzīvojamām un sabiedriskām ēkām, kā 

arī līdz skolu, pirmskolas bērnu iestāžu, ārstniecības iestāžu (ar stacionāriem) zemesgabaliem, 

jāpieņem saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu prasībām. 

 

2.3.2. Noteikumi autostāvvietām, velosipēdu novietnēm  

(1) Ēka un cita būve ar autostāvvietām jānodrošina pirms nodošanas ekspluatācijā.  

(2)  Autostāvvietas jāizvieto uz tā paša zemesgabala vai tajā pašā būvē, kuras izmantošanai 

stāvvietas nepieciešamas, izņemot gadījumus, ja novada teritorijas plānojumā, Apbūves 

noteikumos vai detālplānojumā noteikts citādi.  

(3)  Autostāvvietas vienai izmantošanai nevar uzskatīt par stāvvietu jebkādai citai 

izmantošanai, izņemot, ja šai citai izmantošanai nepieciešams liels skaits īslaicīgas lietošanas 

stāvvietu un lietošanas laiku iespējams savietot.  

(4) Autostāvvietas, kas nepieciešamas attiecīgā objekta izmantošanai, izbūvē un nodod 

ekspluatācijā reizē ar pašu objektu. 
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2.3.3. Noteikumi automašīnu novietņu piebraucamajiem ceļiem  

(1) Automašīnu novietņu piebraucamajiem ceļiem jābūt vismaz 3 m platiem (katrai 

joslai), izņemot gadījumus, kad Apbūves noteikumos noteikts citādi.  

(2)  Attālums no iebrauktuves garāžā vai izbrauktuves no tās jāpieņem ne mazāks par:  

a) 50m no krustojuma ar maģistrāli,  

b) 20m no krustojuma ar vietējas nozīmes ielu,  

c) 30m no sabiedriskā pasažieru transporta pieturvietas. 

 

2.4. Noteikumi degvielas uzpildes staciju izvietojumam 

 

(1) Degvielas uzpildes staciju izvietojums (projektēšana, būvniecība, ekspluatācija) nav 

pieļaujams:  

a) bez Reģionālās vides pārvaldes tehnisko noteikumu saņemšanas un ekspertu atzinuma 

par grunts, gruntsūdeņu un gaisa piesārņojuma līmeni attiecīgajā vietā,  

b) kultūras pieminekļu aizsardzības zonās,  

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

tiem,  

d) ūdenstilpju un ūdensteču aizsargjoslās,  

e) īpaši aizsargājamo dabas teritoriju, augu un dzīvnieku sugu atradņu aizsargjoslās,  

f) ja attālumi starp stacijām ir mazāki par 5 km.  

(2) Degvielas uzpildes vietām jābūt segtām, jāparedz iespējas savākt izlijušo degvielu.  

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

glabāšanai līdz pirmskolas bērnu iestāžu un skolu zemesgabalu robežām vai līdz dzīvojamo 

un sabiedrisko ēku un būvju sienām jāpieņem ne mazāk par 50m. Šis attālums jānosaka no 

degvielas pildnēm un degvielas pazemes rezervuāriem. 

(4)  Uz DUS attiecas MK Noteikumi Nr.269 (03.08.1999.) “Noteikumi par vides kvalitātes 

normatīviem degvielas uzpildes stacijām, naftas bāzēm un pārvietojamām cisternām.” 
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3. Zilupes novada teritorijas zonējums 
 

3.1 Zilupes novada teritorijas izmantošanas mērķi (funkcionālais zonējums) 

(1) Zilupes novada teritorijas plānojums un šie noteikumi nosaka prasības katras 

konkrētas teritorijas plānojuma grafiskajā daļā noteiktās teritorijas (funkcionālās zonas) 

izmantošanu. 

(2) Zilupes novada teritorijā tiek noteikti šādi teritorijas izmantošanas mērķi (funkcionālās 

zonas): 

 

1) Lauksaimniecības teritorijas: 

 lauksaimniecības zemes 
 

 meliorētās lauksaimniecības zemes 
 

 augļu dārzs 
 

 dabiska pļava 
 

2) Mežsaimniecības teritorijas: 

 mežs 
 

 skrajmežs 
 

 jaunaudze 
 

 izcirtums 
 

 krūmājs 
 

3) Ūdenssaimniecības teritorijas 
 

4) Derīgo izrakteņu ieguves teritorijas 
 

5) Dzīvojamās apbūves teritorijas: 

 daudzdzīvokļu dzīvojamās apbūves t. 
 

 savrupmāju dzīvojamās apbūves t. 
 

6) Publiskās apbūves teritorijas: 

 sabiedrisko objektu apbūves t. 
 

 darījumu un sabiedrisko objektu apbūves t. 
 

7) Ražošanas un tehnisko objektu apbūves teritorijas: 

 inženierinfrastruktūras un komunālās apbūves t. 
 

 ražošanas un tehnisko objektu apbūves t. 
 

8) Tūrisma un atpūtas objektu teritorijas 
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9) Valsts aizsardzības objektu teritorijas 
 

10) Kapu teritorijas  
 

11) Plānotās labiekārtotas koplietošanas teritorijas 
 

12) Satiksmes infrastruktūras objektu teritorijas 
 

13) Loģistikas un tranzīta pakalpojuma teritorijas 
 

 

3.2. Teritoriju robežas 

Dažādu izmantošanas teritoriju robežas ir autoceļu nodalījuma joslu robežas, ielu 

sarkanās līnijas, zemesgabalu robežas, grāvji, ūdenstilpju un ūdensteču krasta līnijas un citas 

dabā redzamās robežšķirtnes. 

 

3.3. Plānotās apbūves teritorijas 

Teritorijas izmantošanas mērķis un zemes vērtējums plānotās apbūves teritorijās stājās 

spēkā pēc to atbilstošās izmantošanas uzsākšanas. 
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4. Atsevišķu teritoriju (funkcionālo zonu) izmantošanas un 

apbūves noteikumi 

 

4.1. Lauksaimniecībā izmantojamās teritorijas 

4.1.1. Definīcija 

Apbūves noteikumos lauksaimniecības teritorija nozīmē zemesgabalu ar vai bez 

dzīvojamās mājas, kur primārais ir zemes izmantošana, lai ražotu laukkopības un lopkopības 

produktus savam patēriņam un arī pārdošanai, tos saglabātu, daļēji apstrādātu, bet sekundārais 

– citas šajā teritorijā atļautās izmantošanas. 

 

4.1.2. Atļautā izmantošana 

 lauksaimnieciskā izmantošana; 

 dārzeņkopība, augļkopība; 

 biškopība; 

 lopkopība, lopkopības ferma; 

 kokaudzētava; 

 viensēta; 

 komposta sagatavošana; 

 saimniecības ēka- (kūts, klēts, šķūnis, nojume, pirts, siltumnīca, pagrabs); 

 pansija; 

 telpas individuālam darbam; 

 zemesgabalos pie lielceļiem - tirdzniecības un/vai pakalpojumu objekts; 

 ceļa remonta materiālu krātuve; 

 lauku tūrisma mītnes; 

 viesu māja; 

 telšu vieta. 

 

4.1.3. Zemesgabala minimālā platība  

Jaunveidojamā zemes gabala minimālā platība nedrīkst būt mazāka par 2 ha. 

 

4.1.4. Zemesgabala maksimālais apbūves laukums  

(1)  Maksimālais teritorijas apbūves laukums 30 % no teritorijas koplatības. 

(2)  Siltumnīcas, lecektis un piebraucamie ceļi netiek ieskaitīti zemesgabalu maksimālajā 

apbūves laukumā.  

 

4.1.5. Maksimālais stāvu skaits  

Maksimālais stāvu skaits − 3 stāvi (ieskaitot primārai izmantošanai atbilstoši izbūvētus 

bēniņus).  
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4.1.6. Ēku un būvju attālums no zemesgabala robežas  

Nevienu ēku vai būvi nedrīkst ierīkot tuvāk par pieļauto attālumu no autoceļiem. 

 

4.1.7. Attālumi starp ēkām un būvēm  

Minimālie attālumi no dzīvojamām, sabiedriskām un ražošanas palīgēkām līdz 

ražošanas ēkām un garāžām jāpieņem saskaņā ar insolācijas, apgaismojuma un ugunsdrošības 

prasībām. Attālumi starp viena zemesgabala robežās izvietotām dzīvojamām un saimniecības 

ēkām netiek normēti.  

 

4.1.8. Lopkopības fermas un kūtis  

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

vietām, ceļiem un citiem objektiem.  

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

zemesgabala robežas, kur šī ferma vai kūts atrodas.  

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

veterinārajiem objektiem un barības noliktavām.  

(4)  Maksimāli vienlaikus atļautais mājdzīvnieku skaits lopkopības fermā vai zemnieku 

saimniecības kūtī, ja izmanto savas ganības, nedrīkst pārsniegt pieļaujamo mājdzīvnieku 

skaitu uz lauksaimniecības teritorijas platību:  

1 govs ( ar teļu) vai 1 bullis vai 1 zirgs − 1,5 ha;  

1 nobarojams liellops − 0,5 ha;  

10 aitas (ar jēriem) − 1 ha;  

Uz 20 cnt. cūku kopējās dzīvmasas − 1 ha.  

 

4.1.9. Meliorēto lauksaimniecībā izmantojamo teritoriju izmantošana  

(1)  Meliorētajās lauksaimniecībā izmantojamās teritorijās ir spēkā 08.04.2004. MK 

noteikumi Nr. 272” Meliorācijas sistēmu ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumi”.  

(2)  Meliorētajās lauksaimniecībā izmantojamās teritorijās zemes transformācija citos 

izmantošanas veidos atļauta tikai MK noteikumu Nr.619 (20.07.2004) „Kārtība, kādā 

lauksaimniecībā izmantojamo zemi transformē par lauksaimniecībā neizmantojamu zemi un 

izsniedz zemes transformācijas atļaujas” noteiktajā kārtībā.  

(3)  Zemes īpašniekiem vai lietotājiem jānodrošina meliorācijas sistēmu uzturēšana.  

(4)  Būvniecība, ceļu ierīkošana un remonts nedrīkst izjaukt meliorācijas sistēmu darbību.  

 

4.1.10. Citi noteikumi  

(1)  Lauksaimniecības zemju transformācija citos zemes izmantošanas veidos pieļaujama, 

ja to paredz Zilupes novada teritorijas plānojums un tā saskaņota ar Zilupes novada domi..  

(2) Lauksaimniecības zemju transformācijas gadījumā meža zemēs vēlam iekļaut ainavu 

plānojuma un meža apmežošanas plāna izstrādi.  

(3) Lauksaimniecībā izmantojamajās zemēs aizliegts pieļaut augsnes auglības 

pasliktināšanos un teritoriju aizaugšanu ar nezālēm un krūmiem. 
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4.2. Mežsaimniecības teritorijas 

4.2.1. Definīcija 

Mežsaimniecībā izmantojamā teritorija ir teritorija, kur galvenais zemes un būvju 

izmantošanas veids ir mežsaimniecība un kokmateriālu sagatavošana, dabas aizsardzība, kā 

arī ar mežsaimniecību un kokmateriālu sagatavošanu saistītie pakalpojumi. 

 

4.2.2. Atļautā izmantošana 

 Mežsaimnieciskā izmantošana; 

 Dabas aizsardzība; 

 Rekreācija. 

 

4.2.3. Izmantošanas noteikumi 

(1)  Mežu izmantošanas un apsaimniekošanas tiesiskais pamats ir mežierīcības projekti. 

(2)  Meža zemes transformācija var notikt MK noteikumu Nr. 806 (28.09.2004.) “Meža 

zemes transformācijas noteikumi” noteiktajā kārtībā. 

(3)  Meža zemju transformācija apbūves teritorijā pieļaujama tikai tad, ja tā nesamazina 

teritorijas saimniecisko, ekoloģisko un ainavisko vērtību. 

(4)  Noteikumi attiecas uz teritorijas plānojumā noteikto plānoto meža teritoriju, 

nodrošinot zemes transformāciju likumdošanā noteiktā kārtībā. 

 

4.2.4. Plānotās meža teritorijas 

(1) Teritorijas plānojumā parādītas plānotās meža teritorijas. Zemes, kas izmantotas 

citiem mērķiem, var transformēt meža zemēs Latvijas likumdošanā noteiktajā kārtībā. 

(2) Nav atļauts apmežot ainaviski vērtīgās teritorijas, kā arī teritorijas ap 

kultūrvēsturiskiem pieminekļiem, ja tiek aizsegti nozīmīgi skatu punkti un būtiski mainīts 

kultūrainavas raksturs. 

(3) Nav atļauts apmežot teritoriju tuvāk par 100 m pie blīvi apdzīvotu teritoriju robežām, 

kā arī, ja tas būtiski pasliktinās blakus teritorijas. 

 

4.3. Ūdenssaimniecības teritorijas 

4.3.1. Definīcija 

Ūdenssaimniecībā izmantojamās teritorijas ir ūdenstilpes un ūdensteces, kur uzkrājas 

ūdens ar caurteci vai bez tās. 

  

4.3.2. Atļautā izmantošana  

 Ūdens uzkrāšana un novadīšana;  

 Sporta nodarbības, rekreācija un atpūta;  

 Zivju ieguve (atbilstoši valstī spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem).  

 



Zilupes novada teritorijas plānojums. Apbūves noteikumi lauku teritorijai 

 

SIA „Metrum” 

Zilupes novada dome 

30 

4.3.3. Citi noteikumi  

(1)  Upju un ezeru krasta līniju drīkst izmainīt tikai krastu nostiprināšanai, lai novērstu to 

tālāku eroziju.  

(2)  Upju un ezeru gultņu izmaiņa ir pieļaujama tikai aizsērējušo ūdens baseinu iztīrīšanai.  

(3)  Aizliegts iegūt būvmateriālus upju un ezeru gultnēs.  

(4)  Upju un ezeru krastu līnija ir brīvi pieejama.  

(5)  Gar privāto upju un ezeru krastiem piekrastes tauvas josla ir 4 m plata un pārējiem 

ūdeņiem 10 m plata, kurā nedrīkst izvietot būves un žogus, izņemot objektus tūrisma un 

rekreācijas attīstībai.  

(6)  Jaunas ūdenstilpnes atļauts izbūvēt tikai pēc saskaņošanas ar novada pašvaldību.  

 

4.4. Derīgo izrakteņu ieguves teritorijas 

4.4.1. Definīcija 

Derīgo izrakteņu ieguves teritorijas izmantošanas galvenais mērķis ir grants, smilts un 

kūdras ieguve. 

 

4.4.2. Atļautā izmantošana 

 Derīgo izrakteņu ieguve; 

 Būvju (pievedceļi u.c.) izbūve, kas nepieciešamas derīgo izrakteņu ieguvei; 

 Citi izmantošanas veidi (atskaitot apbūvi), līdz uzsākta derīgo izrakteņu ieguve. 

 

4.4.3. Citi noteikumi 

(1)  Derīgo izrakteņu ieguve atļauta Latvijas tiesību aktu noteiktajā kārtībā: 

 Likums „Par zemes dzīlēm” – 04.06.1996 

 21.06.2005 MK noteikumi Nr 448.  ”Noteikumi par valsts nozīmes derīgo izrakteņu 

atradnēm un to izmantošanas kārtību, valsts nozīmes derīgo izrakteņu izmantošanas 

kārtību, kā arī zemes dzīļu izmantošanas atļauju vai licenču izsniegšanas konkursa vai 

izsoles kārtību” 

 21.07.2005. MK noteikumi Nr 449 „Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži 

sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas, kā arī ģeoloģiskās 

informācijas izmantošanas vispārīgā kārtība” 

 Likums - „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 13.11.1998 

 (2)  Izmantotiem karjeriem izstrādājami rekultivācijas projekti, nosakot karjera teritorijas 

izmantošanas mērķi pēc tā izmantošanas. 

 

4.5 Daudzdzīvokļu dzīvojamās apbūves teritorijas 

4.5.1. Definīcija 

Daudzdzīvokļu dzīvojamās māju apbūves teritorijas nozīmē zemes gabalus, kur 

primārais zemes izmantošanas veids ir dzīvojamā apbūve ar galvenokārt ar jau esošo 

daudzstāvu apbūvi ar īres vai privātiem dzīvokļiem, bet sekundārais - citas šajā teritorijā 
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atļautās izmantošanas, kas parasti izvietojamas dzīvojamo namu pirmajos stāvos un nerada 

videi būtisku piesārņojumu. 

 

4.5.2. Atļautā izmantošana 

 Daudzdzīvokļu ēku apbūve; 

 Izglītības iestāžu, ārstniecības, veselības, sociālās aprūpes iestāžu apbūve; 

 Restorānu, bāru, kafejnīcu un citu apkalpes uzņēmumu apbūve; 

 Valsts un pašvaldības iestāžu, bibliotēku, sabiedrisko organizāciju un biedrību, 

mazumtirdzniecības un sadzīves pakalpojumu uzņēmumu, finansu un kredītiestāžu 

apbūve; 

 Autostāvvietas. 

 

4.5.3. Zemesgabala maksimālā apbūves intensitāte  

Zemesgabala apbūves intensitāte nedrīkst pārsniegt 60%. 

 

4.5.4. Maksimālais stāvu skaits 

Maksimālais stāvu skaita būvniecības vai rekonstrukcijas gadījumā nedrīkst pārsniegt 

3 stāvi. 

 

4.5.5. Būvlaide 

Priekšpagalma dziļums ne mazāk kā 3 metri. 

 

4.5.6. Citi noteikumi 

Teritorijas plānojums neparedz plānoto daudzdzīvokļu ēku teritorijas Zilupes novadā. 

 

4.6. Savrupmāju dzīvojamās apbūves teritorijas 

4.6.1. Definīcija 

Savrupmāju dzīvojamās apbūves teritorijas nozīmē zemesgabalus, kur galvenais 

zemes izmantošanas veids ir savrupmāju, dvīņu māju vai mazstāvu daudzdzīvokļu māju 

apbūve, bet sekundārais – cita atļautā izmantošana. 

 

4.6.2. Atļautā izmantošana 

 Savrupmāja (ģimenes dzīvojamā māja); 

 dvīņu māja; 

 dzīvojamo ēku palīgēku apbūve; 

 mazumtirdzniecības iestāde, 

 telpas individuālā darba vajadzībām, 

 sadzīves pakalpojumu uzņēmums, 

 sabiedriska iestāde; 
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 autostāvvietas. 

 

4.6.3. Zemesgabala minimālā platība 

 Jaunveidojama zemesgabala minimālā platība ir 2 ha. 

 

4.6.4. Zemesgabala minimālais platums gar ielu 

Jaunveidojama zemesgabala minimālais platums gar ielu vai autoceļu – 15 metri. 

 

4.6.5. Zemesgabala maksimālais apbūves blīvums 

Jaunveidojamo zemesgabalu apbūves blīvums nedrīkst pārsniegt 30%. 

 

4.6.6. Maksimālais stāvu skaits 

Maksimālais stāvu skaits – 3 stāvi, ieskaitot bēniņus, ja tie tiek izmantoti primārai 

izmantošanai. 

 

4.6.7. Būvlaide 

Priekšpagalma dziļums – ne mazāk kā 3 metri. 

 

 

4.6.8. Citi noteikumi 

(1)  Jaunu dzīvojamo ēku būvniecība ir atļauta tikai pēc ielu vai pievedceļu izbūves, kas 

nodrošina ēku sasniegšanu. 

(2) Komposta un kūtsmēslu uzglabāšanas vietu aizliegts ierīkot priekšpagalmā un ārējā 

sānpagalmā. Kūtsmēslu un šķidrā mēslojuma uzglabāšanas vietai jāatbilst sanitārām normām. 

 

4.7. Sabiedrisko objektu apbūves teritorijas 

4.7.1. Definīcija 

Sabiedrisko objektu apbūves teritorijās galvenais zemes izmantošans veids ir 

sabiedriskas nozīmes objekti, kas ietver valsts un pašvaldības, izglītības, reliģisku, labdarību 

vai citu nekomerciālu izmantošanu. 

 

4.7.2. Atļautā izmantošana 

 Valsts un pašvaldības pārvaldes iestādes; 

 Izglītības un zinātnes iestādes; 

 Ārstniecības, veselības un sociālās aprūpes iestādes; 

 Sakaru un plašsaziņas līdzekļu iestādes; 

 Masu atpūtas un izklaides pasākumu ēkas; 

 Muzeju, izstāžu zāļu ēkas; 
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 Arhīvu un bibliotēku ēkas; 

 Sabiedrisko organizāciju un biedrību ēkas; 

 Reliģisko iestāžu ēkas; 

 Inženiertehniskās apgādes tīkli un objekti; 

 Satiksmes infrastruktūras objekti – pieturas, autoostas; 

 Autostāvvietas. 

 

4.7.3. Zemesgabala minimālā platība 

Jaunveidojama zemesgabala minimālā platība ir 2 ha. 

 

 

4.7.4. Zemesgabala minimālais platums gar ielu 

Jaunveidojamā zemesgabala minimālais platums gar ielu vai autoceļu – 20 metri. 

 

4.7.5. Zemesgabala maksimālais apbūves blīvums 

Zemesgabala maksimālais apbūves blīvums – 60%. Izglītības un stacionāru veselības 

aprūpes iestāžu zemesgabalu brīvā teritorija ir ne mazāka par iestādes stāvu kopplatību. 

 

4.7.6. Apbūves maksimālais augstums 

Maksimālais augstums līdz jumta korei – 12 metri, stāvu skaits – 3 stāvi. 

 

4.7.7. Būvlaide 

Priekšpagalma minimālais dziļums – 4 metri, izņemot iedibinātās būvlaides 

gadījumus. 

 

4.8. Darījumu un sabiedrisko objektu apbūves teritorijas 

4.8.1. Definīcijas 

Darījumu un sabiedrisko objektu teritorijas ir tās teritorijas, kur primārais zemes 

izmantošanas veids ir sabiedriskās un apkalpes iestādes, kas kalpo sabiedriskiem vai 

sociāliem nolūkiem un ietver arī valsts, pašvaldības, reliģisku, izglītības, labklājības, 

labdarības, kā arī darījuma iestādes un mazumtirdzniecības un pakalpojumu objektus. 

 

4.8.2. Atļautā izmantošana 

 Finansu un kredītiestāžu, kā arī biroju ēku apbūve; 

 Tirdzniecības centru, atsevišķu veikalu, tirgu un sadzīves pakalpojumu ēku apbūve; 

 Restorānu, bāru un kafejnīcu apbūve; 

 Viesnīcu, moteļu ēku apbūve; 

 Masu atpūtas un izklaides pasākumu ēku apbūve; 

 Sabiedriskas iestādes; 
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 Izglītības iestādes; 

 Pārvaldes iestādes; 

 Kultūras iestādes; 

 Ārstniecības iestādes; 

 Sociālās aprūpes teritorijas; 

 Reliģiskas iestādes; 

 Autoostas, dzelzceļa stacijas; 

 Inženiertehniskās apgādes tīkli un objekti; 

 Autostāvvietas. 

 

4.8.3. Zemesgabala minimālā platība 

Jaunveidojamā zemesgabala minimālā platība ir 2 ha. 

 

4.8.4. Zemesgabala minimālais platums gar ielu 

Jaunveidojama zemesgabala minimālais platums gar ielu vai autoceļu ir 5 metri. 

 

 

4.8.5. Zemesgabala maksimālais apbūves blīvums 

Zemesgabala maksimālais apbūves blīvums ir 60%. 

 

 

4.8.6. Apbūves maksimālais augstums 

Maksimālais kores augstums – 12 metri. 

 

4.8.7. Būvlaide 

Priekšpagalma minimālais dziļums – 4 metri, izņemot iedibinātās būvlaides gadījumā. 

 

4.8.8. Citi noteikumi 

Plānotajām darījumu un sabiedrisko objektu apbūves teritorijām pirms apbūves 

sākšanas ir jāizstrādā detālplānojums, izņemot bērnudārza piebūvi pie esošā bērnudārza 

Domes ielā 2. 

 

4.9. Inženierinfrastruktūras un komunālās apbūves teritorijas 

4.9.1. Definīcija 

Inženierinfrastruktūras un komunālās apbūves teritorijā galvenie zemes izmantošanas 

veidi ir inženiertehniskās apgādes tīkli un objekti, ar tiem saistītās būves, transporta un 

noliktavu uzņēmumi un iestādes. 
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4.9.2. Atļautā izmantošana 

 Ūdensapgādes tīkli un objekti; 

 Kanalizācijas tīkli un notekūdeņu attīrīšanas ietaises; 

 Siltumapgādes tīkli un ar tiem saistītās būves; 

 Gāzes vadi un ar tiem saistītās būves; 

 Elektropārvades līnijas un ar tām saistītās būves; 

 Telekomunikāciju līnijas un telefonu centrāle; 

 Inženiertehniskās apgādes tīkli un objekti; 

 Darbnīcas; 

 Noliktavas; 

 Vairumtirdzniecības bāzes; 

 Autostāvvietas un garāžas noliktavu teritorijas objektu apkalpei; 

 Degvielas un gāzes uzpildes stacijas; 

 Tehniskās apkopes stacijas; 

 Sabiedriskās garāžas. 

 

4.9.3. Zemesgabala minimālā platība 

Jaunveidojama zemesgabala minimālā platība komunālai apbūvei ir 2 ha. 

 

4.9.4. Zemesgabala maksimālais apbūves blīvums 

Maksimālais apbūves blīvums ir 80 %. 

 

4.9.5. Būvju izbūve un rekonstrukcija 

Veicot būvju un iekārtu izbūvi un rekonstrukciju, jāievēro novada Apbūves 

noteikumi, būvnormatīvi, ugunsdrošības, sanitārās un vides aizsardzības normas, gāzes un 

elektrības pieslēgšanas noteikumi, darba drošības un tehniskie noteikumi. 

 

4.9.6. Aizsargjoslas 

Ap visiem inženiertehniskās apgādes objektiem atbilstoši „Aizsargjoslu likumam” tiek 

noteiktas aizsargjoslas. Aizsargjoslas attiecīgajiem objektiem attēlotas kartē. 

 

4.9.7. Citi noteikumi 

Komunāliem objektiem un inženiertehniskām būvēm zemesgabala robežās ir 

jānodrošina pasākumi, lai netiktu ietekmēta apkārtējo teritoriju vides kvalitāte (pasākumi 

aizsardzībai pret troksni, smakām un neestētisko ainavu nosegšanai). Visa veida videi kaitīgo 

faktoru novēršanas pasākumi jāveic zemesgabala robežās. 
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4.10. Ražošanas un tehnisko objektu teritorijas 

4.10.1. Definīcija 

Teritorijas galvenais zemes izmatošanas veids ir rūpnieciskās ražošanas uzņēmumi, 

transporta un noliktavu uzņēmumi, kā arī transporta un noliktavu apbūve. 

 

4.10.2. Atļautā apbūve 

 Kokapstrādes uzņēmumu apbūve; 

 Lauksaimniecības produkcijas ražošanas un pārstrādes uzņēmumu apbūve; 

 Sabiedrisko garāžu apbūve; 

 Noliktavu apbūve un atklātas noliktavu teritorijas; 

 Degvielas un gāzes uzpildes stacijas; 

 Darījumu iestāžu apbūve; 

 Inženiertehniskās apgādes tīkli un objekti; 

 Tehniskās apkopes stacijas. 

4.10.3. Zemesgabala minimālā platība 

Jaunveidojamā zemesgabala minimālā platība ir 2 ha.  

 

4.10.4. Zemesgabala maksimālais apbūves blīvums 

(1) Apbūves blīvums tiek noteikts pēc objektu tehnoloģiskajām īpatnībām atbilstoši 

normatīvu prasībām. 

(2) Perspektīvās ražošanas objektu un tehniskās apbūves teritorijai apbūves blīvumu var 

noteikt ar detālplānojumu. 

 

4.10.5. Maksimālais apbūves augstums 

(1) Ēku un būvju augstums tiek noteikts pēc objektu tehnoloģiskajām īpatnībām atbilstoši 

normatīvu prasībām. 

(2) Perspektīvās ražošanas objektu un tehniskās apbūves teritorijai apbūves augstumu var 

noteikt ar detālplānojumu. 

 

4.10.6. Citi noteikumi 

(1)  Lauksaimniecības ražošanas ēku apbūves teritorijas izmantojamas fermu, 

lauksaimniecības mehānisko darbnīcu, kalšu, noliktavu, pagrabu, saldētavu un lopkautuvju 

ierīkošanai.  

(2)  Uzņēmuma sanitāro aizsargjoslu plāno zemesgabala robežās, izņemot gadījumus, kad 

viena objekta aizsargjoslu iespējams izmantot arī kā cita objekta aizsargjoslu.  

(3) Vismaz 10 % no zemesgabala platības jāparedz apstādījumiem.  

(4) Potenciāli piesārņotās teritorijās pirms ražošanas objektu rekonstrukcijas vai jaunas 

būvniecības ir jāveic vietas sanācija.  

(5) Visā teritorijā ir jāparedz pasākumi visa veida potenciālā piesārņojuma novēršanai 

ieskaitot pasākumus ainavas degradācijas novēršanai. 

(6) Veicot jebkādu saimniecisko darbību un uzsākot jaunu būvniecību ir jāparedz 

pasākumi apkārtējo teritoriju pasargāšanai no kaitīgiem faktoriem, jāparedz pasākumi vides 
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atveseļošanai, kā arī, lai šo teritoriju lietotāji un apkārtējo teritoriju iedzīvotāji būtu pasargāti 

no visa veida kaitīgiem faktoriem. 

 

4.11. Tūrisma un atpūtas objektu teritorijas 

4.11.1. Definīcija 

Tūrisma un atpūtas objektu apbūves teritorijās galvenais zemes izmantošans veids ir 

tūrisma, rekreācijas un atpūtas objektu apbūve. 

 

4.11.2. Atļautā izmantošana 

 Tūrisma, atpūtas un rekreācijas objektu apbūve; 

 Sporta objektu apbūve; 

 Darījumu objektu apbūve – palīgizmantošana; 

 Autostāvvieta. 

 

4.11.3. Zemesgabala maksimālais apbūves blīvums 

Zemesgabala maksimālais apbūves blīvums ir 40. 

 

4.11.4. Apbūves maksimālais augstums 

Maksimālais jumta kores augstums 12 metri. 

 

4.11.5. Būvlaide 

Priekšpagalma minimālais dziļums – 6 metri.  

 

4.11.6. Citi noteikumi 

Teritorijas plānojums neierobežo tūrisma un atpūtas objektu (viesu māju, tūrisma taku 

u.c.) būvniecību citās teritorijās. 

 

4.12. Kapu teritorijas (kapsētas) 

4.12.1. Atļautā izmantošana 

 Kapsētas un ar tām saistīto ceremoniālo ēku apbūve 

 

4.12.2. Kapsētu saraksts 

Zilupes novada teritorijas plānojums nosaka šādas apbedīšanas vietas Zilupes novada 

lauku teritorijā: 

 Rutku kapi 

 Ziļu kapi 

 Sovanu (Grivkas) kapi 
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 Terehovas kapi 

 Čiučišu kapi 

 Gubinas kapi 

 Duboviku kapi 

 Pampļevas kapi 

 Jučevas kapi 

 

4.12.3. Citi noteikumi 

(1) Zilupes novada teritorijas plānojums nosaka, ka kapu rekonstrukciju jāveic pēc vienota 

projekta, saglabājot kapu kultūrvēsturisko vērtību. 

(2) Ap kapsētām aizsargjoslas tiek noteiktas, lai nepieļautu tām piegulošo teritoriju 

sanitāro apstākļu pasliktināšanos (Aizsargjoslu likums). 

 

4.13. Kultūras pieminekļu teritorijas 

4.13.1. Definīcija 

 Kultūras pieminekļi ir konkrētas kultūrvēsturiski nozīmīgas teritorijas un atsevišķi 

objekti, kuriem ar likumu ir noteikts izmantošanas, saglabāšanas un aizsardzības statuss.  

 

4.13.2. Kultūras pieminekļu aizsardzība un izmantošana 

(1) kultūras pieminekļu aizsardzību nosaka valsts likumdošana – 12.02.1992. likums „Par 

pieminekļu aizsardzību” un no tā izrietošie normatīvie akti. 

(2) Zilupes novada teritorijā esošie kultūras pieminekļi: 

  

N
.p

.k
. Valsts 

aizsar-

dzības 

numurs 

Piemi- 

nekļa 

vērtības 

grupa 

Pieminekļa 

veids 

Pieminekļa 

nosaukums 

Pieminekļa 

atrašanās vieta 

Pieminekļa 

(notikuma) 

datējums 

1. 1602. 
Valsts 

nozīmes 
Arheoloģija 

Dubovikas 

pilskalns 

Ludzas raj., 

Zaļesjes pag., 

Dubovikos 

 

2. 1603. 
Valsts 

nozīmes 
Arheoloģija 

Naumku 

pilskalns 

Ludzas raj., 

Zaļesjes pag., 

Naumkos 

 

3. 4029. 
Valsts 

nozīmes 
Māksla 

Altāris ar 

gleznu 

Ludzas raj., 

Zaļesjes pag., 

Terehovas katoļu 

kapličā 

18.gs. II puse 

 

(3) Prioritārais kultūras pieminekļu izmantošanas veids ir zinātnes, izglītības un kultūras 

mērķiem. Kultūras pieminekļu izmantošana saimnieciskajām un sadzīviskajām darbībām 

pieļaujama tikai tad, ja tā nekaitē piemineklim, neizmaina tā vēsturisko, zinātnisko un 

māksliniecisko vērtību. 

(4) Kultūras pieminekļu īpašuma un izmantošanas tiesības: 

a) kultūras pieminekļi var būt valsts, pašvaldības kā arī fizisko un juridisko personu īpašumā; 
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b) nostiprinot īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu, kas atzīts par kultūras pieminekli, 

zemesgrāmatā izdarāma attiecīga atzīme par tiesību aprobežojumiem; 

c) aizliegts nodalīt viena kultūras pieminekļa atsevišķas daļas, kā arī sadalīt zemi, ja tādējādi 

tiek apdraudēta pieminekļa saglabāšana. 

(5) Aizsargjoslas ap kultūras pieminekļiem ir atrunātas 5. nodaļā. 

 

4.14. Dabas pamatnes teritorijas 

4.14.1. Atļautā izmantošana  

Dabas pamatnes teritorijas izmantojamas dzīvžogu, kokaugu stādījumu un zālāju 

ierīkošanai, kā arī iedzīvotāju atpūtai. Novada teritorijas plānojums neparedz teritorijas 

izmantošanu citiem mērķiem.  

 

4.14.2. Apbūve  

(1)  Novada teritorijas plānojums pieļauj veikt šajā teritorijā inženiekominikāciju tīklu 

izbūvi un rekonstrukciju.  

(2)  Teritorijas labiekārtošana veicama, izstrādājot ainavu arhitektūras projektu.  

 

4.15. Potenciāli piesārņotas vietas 

 
(1) Potenciāli piesārņotās vietās pirms jaunas darbības uzsākšanas veic augsnes un 

gruntsūdeņu piesārņojuma analīzi, saskaņā ar 15.07.2003. MK noteikumiem Nr. 388 

„Noteikumi par vides kvalitātes normatīviem augsnei”. Ja tiek konstatēts piesārņojums, zemes 

īpašniekiem nav tiesību to apbūvēt vai uzsākt jaunu saimniecisko darbību, nenovēršot 

piesārņojumu. 

(2) Augsnes un gruntsūdeņu piesārņojumu novērš saskaņā ar vides aizsardzības institūciju 

nosacījumiem un normatīvo aktu noteiktā kārtībā. 

 

4.16. Plānotās labiekārtotas koplietošanas teritorijas 

4.16.1. Atļautā izmantošana 

 Plānotās labiekārtošanas koplietošanas teritorijas ietver sevī visas teritorijas, kas 

saistītas ar rekreāciju, tūrismu, parku un apstādījumu teritorijas. Šīs teritorijas paredzētas 

iedzīvotāju atpūtai. 

 

4.16.2. Citi noteikumi 

(1) Šajās teritorijās aizliegts veikt mežu kailcirti. 

(2) Veicot labiekārtošanu, maksimāli saglabājama dabiskā veģetācija un reljefs. 
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4.17. Satiksmes infrastruktūras teritorijas 

4.17.1. Definīcija 

Satiksmes infrastruktūras teritorijas galvenie zemes izmantošanas veidi ir ielas, 

autoceļi un gājēju un velosipēdistu celiņš, kā arī ar tiem saistītā apbūve – tilti, sabiedriskā 

transporta pieturas, atklātās autostāvvietas. 

 

4.17.2. Atļautā apbūve 

 Valsts autoceļi; 

 Pašvaldību autoceļi; 

 Pašvaldības ielas; 

 Gājēju un velosipēdistu celiņš; 

 Māju pievedceļi un citi ceļi; 

 Tilti; 

 Atklātās autostāvvietas; 

 Sabiedriskā transporta pieturas; 

 Servitūta ceļi; 

 Inženiertehniskās apgādes tīkli un objekti. 

 

4.17.3. Ceļu platums un aizsargjoslas 

(1) Teritorijas plānojumā tiek noteikts šāds autoceļu nodalījuma joslu platums: 

 „Jēkabpils – Rēzekne – Ludza – Krievijas robeža” (Valsts galvenais autoceļš) – 15,5 

m no ass; 

 „Zilupe – Šķaune - Ezernieki” (Valsts 1. šķiras autoceļš) – 11,0 m no ass; 

 „Ploski - Nirza” (Valsts 2. šķiras autoceļš) – 15, 5 m no ass; 

 „Krievijas robeža – Opoļi - Brigi” (Valsts 2. šķiras autoceļš) – 13, 5 m no ass; 

 „Zilupe – Dilāni - Krivanda” (Valsts 2. šķiras autoceļš) – 9, 5 m no ass; 

 „Ploski – Sovāni’’ (Valsts 2. šķiras autoceļš) – 9, 5 m no ass; 

 „Duboviki - Lauderi” (Valsts 2. šķiras autoceļš) – 9, 5 m no ass; 

 „Zilupe - Pasiene” (Valsts 2. šķiras autoceļš) – 9, 5 m no ass; 

 „Surbeļi – Šķirpāni” (Valsts 2. šķiras autoceļš) – 9, 5 m no ass; 

 „Šķirpāni - Sobolina” (Valsts 2. šķiras autoceļš) – 9, 5 m no ass; 

 „Pakalni – Lauderi - Ploski” (Valsts 2. šķiras autoceļš) – 11 m no ass. 

(2) Teritorijas plānojumā tiek noteiktas šādas aizsargjoslas: 

 „Jēkabpils – Rēzekne – Ludza – Krievijas robeža” autoceļam – 100 m aizsargjosla 

abpus ceļam;  

 „Zilupe – Šķaune - Ezernieki” autoceļam – 60 m aizsargjosla abpus ceļam; 

 „Ploski - Nirza” autoceļam – 100 m aizsargjosla abpus ceļam; 

 „Krievijas robeža – Opoļi - Brigi” - 30 m aizsargjosla abpus ceļam; 

 „Zilupe – Dilāni - Krivanda” - 30 m aizsargjosla abpus ceļam; 

 „Ploski – Sovāni - 30 m aizsargjosla abpus ceļam; 

 „Duboviki - Lauderi” - 30 m aizsargjosla abpus ceļam; 

 „Zilupe - Pasiene” - 30 m aizsargjosla abpus ceļam; 

 „Surbeļi – Šķirpāni” - 30 m aizsargjosla abpus ceļam; 

 „Šķirpāni - Sobolina” - 30 m aizsargjosla abpus ceļam; 

 „Pakalni – Lauderi - Ploski” - 30 m aizsargjosla abpus ceļam. 

(3) Pašvaldības ceļu nodalījuma joslas platums: 
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A grupas ceļiem (ceļš, kas nodrošina satiksmi starp apdzīvotām vietām vai savieno 

apdzīvotās vietas ar augstākas nozīmes autoceļu tīklu) - 10 m no ass; 

B grupas ceļiem (ceļš, kas nodrošina piebraukšanu ne mazāk kā 3 viensētām vai 

zemnieku saimniecībām, kurās pastāvīgi visu gadu dzīvo cilvēki) – 8 m no ass; 

C grupas ceļiem (ceļš, kas nodrošina piebraukšanu pie īpašumiem, kuros cilvēki 

nedzīvo (mazāk par 6 mēneši gadā) vai kas nodrošina piebraukšanu mazāk par 3 

viensētām vai zemnieku saimniecībām) – 6 m no ass. 

(4) Atļautā (plānotā) izmantošana saskaņā ar teritorijas plānojuma zonējumu ceļa 

aizsargjoslās ir saskaņojama ar ceļa turētāju, pirms attiecīgās darbības veikšanas. 

 

4.17.4. Brauktuvju apmales noapaļojuma rādiuss 

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

regulējamas kustības autoceļiem un novada ceļiem jāpieņem ne mazāk par 8 m, bet transporta 

laukumos – ne mazāk par 12 m.  

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

pieļaujams samazināt minimālos lielums attiecīgi līdz 5 un 8 m.  

 

4.17.5. Citi noteikumi 

(1)  Jaunu ielu izbūvei jāizstrādā detālplānojums (noteikums neattiecas uz ceļa statusu 

maiņu un ceļa seguma maiņu). 

(2)  Autoceļu nodalījumu joslas un pamatattālumus starp ielu sarkanajām līnijām nosaka 

atbilstoši normatīvajiem aktiem (Likums ”Par autoceļiem”). Pašvaldības autoceļu zemes 

nodalījuma joslas nosakāmas ceļa zemes klātnes platumā un 3 m attālumā uz katru pusi no 

klātnes malas.  

(3) Ielu sarkanās līnijas tiek apstiprinātas ar Zilupes novada domes lēmumu un tiek 

attēlotas kartē. 

(4)  Ielu, ietvju un grāvju ierīkošana un uzturēšana:  

(a) Ielai piegulošā zemesgabala īpašnieks vai lietotājs uztur kārtībā ietves, ietvju 

pārbrauktuves un grāvi gar zemesgabala autoceļa vai ielas robežu;  

(b) Attiecīgie valsts un pašvaldību dienesti uztur kārtībā ielu un laukumu brauktuves;  

(c) Ūdens novadīšanai un caurvadīšanai zemesgabalu īpašniekiem atļauts izbūvēt grāvjus 

sava zemesgabala robežās saskaņā ar novada domes izdotajiem tehniskajiem 

noteikumiem;  

(5)  Ielas un ielu pārejas projektē un izbūvē tā, lai nodrošinātu vides pieejamību cilvēkiem 

ar īpašām vajadzībām;  

(6) Veidojot perpektīvu ceļu vai ielu shēmas, ņemt vērā LBN 201-96 „Ugunsdrošības 

normas” prasības par piebrauktuvēm un caurbrauktuvēm ugunsdzēsības un glābšanas 

tehnikai; 

 (7)  Teritorijas plānojums, lai nodrošinātu satiksmes drošību un tiktu saglabātas ainavas 

vizuālās vērtības, uzliek par pienākumu ceļu un zemes īpašniekiem gar autoceļiem appļaut 

zāli un ceļmalās izcirst krūmus.  

 

4.18. Satiksmes infrastruktūras objektu teritorijas 

Satiksmes infrastruktūras teritorijas ir tādas teritorijas, kas tiek izmantotas satiksmes 

objektu izbūvei, rekonstrukcijai un citām darbībām ar ojektiem, ka saistīti ar ceļa 

infrastrukūru. 
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Satiksmes infrastruktūras teritorijās var notikt ceļa paplašināšana. 

 

4.19. Valsts aizsardzības objektu teritorijas 

 

Galvenais izmantošanas veids - valsts aizsardzības objektu apbūve. Šajās teritorijās 

atļauta valsts drošības objektu apbūve, valsts aizsardzības nozīmes objektu apbūve.  

 

Šajā teritorijā tiek izvietoti: 

 Robežkontroles punkti un to teritorijas; 

 Muitas kontroles punkti; 

 Ugunsdzēsēju depo apbūve; 

 Valsts drošības un policijas objektu apbūve; 

 Citi ar valsts aizsardzību saistītie objekti. 

Perspektīvā paredzēto ugunsdzēsības depo izvietošana jāsaskaņo ar VUGD Galveno 

ugunsgrēku dzēšanas un glābšanas darbu pārvaldi, kas ir izstrādājusi depo tīkla perspektīvu 

valstī, nodrošinot materiāli tehnisko bāzi saskaņā ar LR likumu „Ugunsdrošības un 

ugunsdzēsības likums” un 2004. gada 13.aprīļa MK noteikumiem Nr. 280 „Noteikumi par 

ugunsgrēku dzēšanai un glābšanas darbiem nepieciešamajām iekārtām, speciālo un tehnisko 

aprīkojumu un tā normām”. 

 

4.20. Pierobeža 

 

(1) Pamatojoties uz LR 1996.gada 02.jūlija MK noteikumiem Nr. 246 “Noteikumi par 

valsts robežšķērsošanas vietu noteikšanu, un robežas pārejas punktu un robežas kontroles 

punktu izvietojumu uz LR valsts robežas“,  Ludzas rajona Zilupes novada teritorijā ir noteikts 

Terehovas autoceļu robežkontroles punkts un Zilupes dzelzceļa robežkontroles punkts. 

(2)  Latvijas Republikas pierobežas režimā un pierobežas joslas režimā ir jāievēro LR 

likumdošana – Latvijas Republikas valsts robežas likums (27.10.1994.), MK noteikumi Nr. 

499 (04.11.2002) „Latvijas Republikas pierobežas režīma un pierobežas joslas režīma 

noteikumi”, kā arī citi saistītie normatīvie akti. 

 

4.21. Plānotās loģistikas un tranzīta pakalpojuma teritorijas (zona) 

 

Atļautā izmantošana: 

 Sabiedriskā apbūve; 

 Satiksmes infrastruktūras izbūve; 

 Darījumu apbūve; 

 Kā arī cita apbūve, kas paredzēta pierobežas infrastruktrai. 

Teritorijas primārā izmantošana ir pierobežas infrastruktūra, bet teritorija var tikt 

izmantota arī citai izmantošanai. 
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5. Aizsargjoslas 

5.1. Aizsargjoslu noteikšana un aizsardzības režīms 

5.1.1. Aizsargjoslu noteikšana teritorijas plānojumā 

Atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.883 (19.10.2004.) “Teritorijas 

plānošanas noteikumi” 24.3.2. punktam Zilupes novada teritorijas plānojuma grafiskajā daļā 

parādītas tās aizsargjoslas, kuru attēlošana iespējama izvēlētajā kartes mērogā. 

 

5.1.2. Aizsargjoslas reglamentējošie dokumenti 

Aizsargjoslu noteikšanu un aizsardzības režīmu nosaka “Aizsargjoslu likums” 

(25.02.1997. ar grozījumiem), un no tā izrietošie normatīvie akti. 

 

5.2. Vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas 

5.2.1. Virszemes ūdensobjektu aizsargjoslas 

Zilupes novada teritorijas plānojumā tiek noteiktas šādas aizsargjoslas ūdenstecēm: 

 Zilupe – ne mazāk kā 300m; 

 Grīva - ne mazāk kā 100m; 

 Istra - ne mazāk kā 100m. 

Zilupes novada teritorijas plānojumā tiek noteiktas šādas aizsargjoslas ūdensbaseiniem: 

 Čornojas ezers – ne mazāk kā 10 m; 

 Sološu ezers – ne mazāk kā 100 m; 

 Sovānu ezers – ne mazāk kā 10 m; 

 Zaļesjes ezers – ne mazāk kā 50 m; 

 Dolgojas ezers – ne mazāk kā 50 m; 

 Katapovas ezers – ne mazāk kā 10 m. 

Visiem ūdensobjektiem apdzīvotās vietās aizsargjoslai ir jābūt ne mazākai kā 10 metri, 

izņemot gadījumus, kad tas nav iespējams esošās apbūves dēļ. 

 

5.2.2. Aizsargjoslas ap kultūras pieminekļiem 

Zilupes novada teritorijas plānojumā noteiktas 500 m aizsargjoslas ap valsts un 

vietējās nozīmes kultūras pieminekļiem lauku apvidos. 

 

5.2.3. Aizsargjoslas ap ūdens ņemšanas vietām 

 Zilupes novada teritorijas plānojumā noteiktas stingrā režīma, kā arī bakterioloģiskās 

un ķīmiskās aizsargjoslas ap ūdens ņemšanas vietām. (Aizsargjolas ir saskaņotas ar v/a 

Sabiedrības veselības aģentūru.) 

Zaļesjes ciemā ir attēlotas šādas aizsargjoslas urbumam DB14144: 

Stingrā režīma aizsargjoslas ap ūdensapgādes artēziskajiem urbumiem – 10 metri; 

Ķīmiskā aizsargjosla ap ūdensapgādes artēziskajiem urbumiem – 740 metri. 
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5.2.4. Aizsargjoslas ap purviem 

Aizsargjoslas ap purviem tiek noteiktas, lai saglabātu bioloģisko daudzveidību un 

stabilizētu mitruma režīmu meža un purvu saskares (pārejas) zonā. Zilupes novada teritorijas 

plānojumā ap purvainām vietām tiek noteikta 20 metru plata aizsargjosla. 

 

5.3. Ekspluatācijas aizsargjoslas 

5.3.1. Aizsargjoslas gar autoceļiem un dzelzceļiem 

Zilupes novada teritorijas plānojumā noteiktas šādas aizsargjoslas: 

Gar valsts pirmās šķiras autoceļiem  60 m; 

Gar valsts otrās šķiras autoceļiem  30 m; 

Gar pašvaldības autoceļiem  30 m. 

Zilupes novada lauku teritorijā aizsargjosla gar dzelzceļu ir 100 metri. 

 

5.3.2. Aizsargjoslas gar sakaru līnijām 

Zilupes novada teritorijas plānojums paredz aizsargjoslu noteikšanu gar sakaru līnijām 

atbilstoši Aizsargjoslu likuma 14. pantam. 

Aizsargjoslām gar elektronisko sakaru tīkliem ir šāds platums: 

1) gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līnijām un kabeļu kanalizāciju, elektronisko sakaru 

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

augstumā, ko norobežo nosacītas vertikālas virsmas elektronisko sakaru tīkla līnijas katrā 

pusē 2,5 metru attālumā no elektronisko sakaru tīkla līnijas vai kabeļu kanalizācijas ass; 

2) ap virszemes un pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju neapkalpojamiem pastiprināšanas 

un reģenerācijas punktiem, kabeļu sadales skapjiem un kastēm – zemes gabals un gaisa telpa 

elektronisko sakaru tīkla līnijas augstumā, ko norobežo nosacīta vertikāla virsma 3 metru 

attālumā no pastiprināšanas punkta, kabeļu sadales skapja vai kabeļu sadales kastes vistālāk 

izvirzīto daļu projekcijas uz zemes virsmas; 

3) stigām mežu masīvos un stādījumos, kur koku augstums nav lielāks par 4 metriem, - 2,5 

metri katrā pusē no līnijas ass līdz koku zariem; 

4) stigām mežu masīvos un stādījumos, kur koku augstums ir lielāks par 4 metriem,- 3,5 metri 

katrā pusē no līnijas ass līdz koku zariem; 

5) vietās, kur iespējami bieži koku krišanas gadījumi, stigas platums nedrīkst būt mazāks par 

stādījumu vidējo augstumu katrā elektronisko sakaru tīkla līnijas pusē. Atsevišķi koki vai 

koku grupas, kas aug stigas malās, nocērtamas, ja to augstums ir lielāks nekā koku vidējais 

augstums.  

 Aizsargjoslas ap elektronisko sakaru tīklu radiosakaru līniju torņiem, antenu mastiem 

un to atsaitēm veido: 

1) ap elektronisko sakaru tīklu radiosakaru līniju torņiem un antenu mastiem – zemes gabals 

un gaisa telpa torņa vai masta augstumā, ko norobežo nosacīta vertikāla virsma 1 metra 

attālumā ārpusē no to nožogojuma vai 5 metru attālumā no to vistālāk izvirzīto daļu 

projekcijas uz zemes vai citas virsmas, ja tornis vai masts nav nožogots; 

2) ap elektronisko sakaru tīklu radiosakaru līniju torņu un antenu mastu atsaitēm – zemes 

gabals un gaisa telpa torņa vai masta augstumā, ko norobežo nosacīta vertikāla virsma 2,5 

metru attālumā no atsaitēs projekcijas uz zemes virsmas un atsaites nostiprinājuma vietas 

zemē vai citā virsmā. 
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5.3.3. Aizsargjoslas gar elektriskajiem tīkliem 

Zilupes novada teritorijas plānojums paredz aizsargjoslu noteikšanu gar elektriskajiem 

tīkliem atbilstoši Aizsargjoslu likuma 16. pantam.  

Aizsargjoslas gar elektriskajiem tīkliem veido: 

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

norobežo nosacītas vertikālas virsmas abpus līnijai: 

a) gaisvadu līnijām ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem – 2,5 metru attālumā no 

līnijas ass, 

b) gaisvadu līnijām ar nominālo spriegumu vairāk par 20 kilovoltiem līdz 110 

kilovoltiem – 4 metru attālumā no malējiem vadiem uz ārpusi no līnijas, 

2) gar elektrisko tīklu gaisvadu līnijām ārpus Zilupes pilsētas un ciemiem – zemes 

gabals un gaisa telpa, ko norobežo nosacītas vertikālas virsmas abpus līnijai: 

a) gaisvadu līnijām ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem – 6,5 metru attālumā no 

līnijas ass, 

b) gaisvadu līnijām ar nominālo spriegumu vairāk par 20 kilovoltiem līdz 110 

kilovoltiem – 20 metru attālumā no malējiem vadiem uz ārpusi no līnijas, 

3) gar elektrisko tīklu kabeļu līnijām – zemes gabals un gaisa telpa, ko norobežo 

nosacītas vertikālas virsmas kabeļu līnijas katrā pusē 1 metra attālumā no kabeļu līnijas ass. Ja 

kabelis atrodas tuvāk par 1 metru no ēkas vai būves, tad šajā kabeļa pusē aizsargjoslu nosaka 

tikai līdz ēkas vai būves pamatiem; 

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

ūdensobjektus, – ūdens platība, ko visā dziļumā no ūdens virsmas līdz gultnei ietver paralēlas 

plaknes 100 metru attālumā katrā pusē no kabeļu līnijas ass; 

5) ap elektrisko tīklu sadales iekārtām, fīderu punktiem un transformatoru 

apakšstacijām – zemes gabals un gaisa telpa, ko norobežo nosacīta vertikāla virsma 1 metra 

attālumā ārpus šo iekārtu nožogojuma vai to vistālāk izvirzīto daļu projekcijas uz zemes vai 

citas virsmas. 

 

5.3.4. Aizsargjoslas gar siltumtīkliem 

Zilupes novada teritorijas plānojums paredz aizsargjoslu noteikšanu ap siltumtīkliem 

atbilstoši Aizsargjoslu likuma 17. pantam.  

Siltumtīklu aizsargjoslas veido: 

1) gar pazemes siltumvadiem, siltumapgādes iekārtām un būvēm – zemes gabals, kuru 

aizņem siltumvadi, iekārtas un būves, kā arī zemes gabals un gaisa telpa, ko norobežo 

nosacītas vertikālas virsmas 2 metru attālumā katrā pusē no cauruļvada apvalka, kanāla, 

tuneļa vai citas būves ārmalas; 

2) ap virszemes siltumvadiem, sadales iekārtām un siltuma punktiem – zemes gabals, 

kuru aizņem siltumvadi, iekārtas un būves, kā arī zemes gabals un gaisa telpa, ko norobežo 

nosacītas vertikālas virsmas 1 metra attālumā katrā pusē no siltumvadu, iekārtu un būvju 

nožogojuma vai to vistālāk izvirzīto daļu projekcijas uz zemes vai citas virsmas. 

 

5.3.5.Aizsargjoslas ap ūdensvadu un kanalizācijas tīkliem 

Zilupes novada teritorijas plānojums paredz aizsargjoslu noteikšanu ap ūdensvadu un 

kanalizācijas tīkliem Aizsargjoslu likuma 19. pantam.  

Aizsargjoslām gar ūdensvadu un kanalizācijas tīkliem ir šāds platums: 

1) gar ūdensvadiem un kanalizācijas spiedvadiem, ja tie atrodas līdz 2 metru dziļumam, – 3 

metri katrā pusē no cauruļvada ārējās malas; 
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2) gar ūdensvadiem un kanalizācijas spiedvadiem, ja tie atrodas dziļāk par 2 metriem, – 5 

metri katrā pusē no cauruļvada ārējās malas; 

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

 

5.3.6. Aizsargjoslas ap gāzes vadiem, gāzes noliktavām un krātuvēm 

Zilupes novada teritorijas plānojums paredz aizsargjoslu noteikšanu ap gāzes vadiem, 

gāzes noliktavām un krātuvēm Aizsargjoslu likuma 22. pantam. Zilupes novada teritorijas 

plānojumā aizsargjoslas gar gāzes vadiem ir 10 metri. 

 

5.4. Sanitārās un drošības aizsargjoslas 

5.4.1. Aizsargjoslas ap kapsētām 

Zilupes novada teritorijas plānojumā noteiktas aizsargjoslas ap novadā esošajām 

kapsētām, ievērojot Aizsargjoslu likuma 25.pantu. Zilupes novada teritorijas plānojumā 

aizsargjoslas ap kapsētām ir 300 metri. 

 

5.4.2. Aizsargjoslas ap notekūdeņu attīrīšanas iekārtām 

Zilupes novada teritorijas plānojumā noteiktas aizsargjoslas ap notekūdeņu attīrīšans 

iekārtām ir 200 metri. 

5.5. Tauvas josla 

5.5.1. Tauvas joslas noteikšana 

Ar zveju vai kuģošanu un citām ar to saistītām darbībām gar ūdeņu krastiem ir 

nosakāma tauvas josla. Tauvas josla nav jānosaka, ja privātie ūdeņi visā to platībā un tiem 

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

ūdeņos nepieder valstij. Tauvas joslu nosakāmā saskaņā ar Zvejniecības likumu. 

(28.04.1995.) 

 

5.5.2. Tauvas joslas lietošana 

(1) Tauvas joslas bezmaksas lietošana bez iepriekšējas saskaņošanas ar zemes īpašnieku ir 

paredzēta: 

1) kājāmgājējiem; 

2) zivju resursu un ūdeņu uzraudzībai un izpētei; 

3) robežapsardzībai; 

4) vides aizsardzības, ugunsdrošības un glābšanas pasākumu veikšanai. 

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

1) laivu un kuģu piestāšana (izņemot zvejas uzraudzības dienesta laivas un 

kuģus, ja tie izmantoti, pildot dienesta pienākumus), to izkraušana un pagaidu 

uzglabāšana; 

2) laivu un kuģu pārziemošana, būve un remonts; 

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

saistītas darbības; 

4)  ūdens tūristu apmetņu ierīkošana. 
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5.5.3. Tauvas joslas platums 

(1) Dabiskās tauvas joslas platums ir: 

gar privāto ūdeņu krastiem - 4 metri (Sovānu ezers, Zaļesjes ezers); 

gar pārējo ūdeņu krastiem - 10 metru. 

(2)  Zivsaimniecības pārvalde tauvas joslas platumu zvejas vajadzībām var noteikt arī 

šaurāku vai platāku, tomēr tas nedrīkst pārsniegt 40 metrus. 

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

(4)  Tauvas joslas platums tiek skaitīts: 

1) gar upju un ezeru lēzeniem krastiem - no normālās ūdenslīnijas; 

2) gar upju un ezeru kraujiem krastiem - no krasta nogāžu augšmalas, turklāt tauvas 

joslas platumā ietilpst arī zeme no ūdenslīmeņa līdz krasta nogāzei un pati nogāze. 

 

5.5.4. Citi noteikumi 

(1) Piekrastes bieži apdzīvotās vietās zvejošanai un kuģošanai (ja tāda tur atļauta) tauvas 

joslu lieto, ievērojot tādus pašus noteikumus kā neapdzīvotās vietās, bet, ja krastmalas 

apbūvētas ar ēkām tādā mērā, ka nav iespējams izmantot visu noteikto platumu, gar ūdeņu 

krastu atstājama tik plata tauvas josla, lai nodrošinātu ērtu braukšanu pa krastu, ja 

nepieciešams, izvērtējot atsevišķi katru konkrēto apbūvi. 

(2)  Atsevišķos gadījumos, kad biezi apdzīvotās vietās izbūvē mākslīgās piekrastes, 

attiecīgo pašvaldību uzdevums ir ierīkot zvejas (ja tāda tur atļauta) un kuģošanas (ja tāda tur 

atļauta) vajadzībām ērti pieejamās vietās un piebraucamo ceļu tuvumā tauvas joslas vietā 

piemērota garuma un platuma piestātnes un uzturēt tās labā stāvoklī un lietošanai derīgas. 

(3)  Ja dabiski mainās ūdenslīnija, atbilstoši jaunajai ūdenslīnijai mainās arī tauvas josla. 

Gadījumos, kad upes gultni groza ar mākslīgiem regulēšanas darbiem, ja nepieciešams, zemes 

gabali jaunām gultnēm un tauvas joslai atsavināmi uz vispārēja pamata saskaņā ar nekustamās 

mantas piespiedu atsavināšanas normām. 
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6. Kultūras pieminekļu aizsardzība 

 

6.1. Valsts nozīmes aizsargājamie kultūras pieminekļi 

6.1.1. Valsts aizsargājamo nekustamo kultūras pieminekļu aizsardzība  

(1)  Kultūras pieminekļu aizsardzību nosaka valsts likumdošana – 1992.gada 12.februāra 

LR likums ,,Par pieminekļu aizsardzību” un no tā izrietošie normatīvie akti.  

(2)  Kultūras pieminekļus aizliegts iznīcināt. Nekustamos kultūras pieminekļus drīkst 

pārvietot vai pārveidot tikai izņēmuma gadījumā ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības 

inspekcijas un Zilupes novada domes atļauju.  

(3)  Lēmumu par teritorijas izmantošanu vietās, kur atrodas kultūras pieminekļi vai tā 

aizsardzības zonas teritorijā pieņem komisija, kuras sastāvā ir Valsts kultūras pieminekļu 

aizsardzības inspekcijas un Zilupes novada pārstāvji.  

 

6.1.2.Valsts aizsargājamo nekustamo kultūras pieminekļu saraksts  

Zilupes novada lauku teritorijā ir šādi valsts aizsargājamie nekustamie kultūras 

pieminekļi:  

 Duboviku pilskalns (Valsts aizsardzības Nr. 1602), arheoloģijas piemineklis, atrodas 

Zaļesjes pag.,Dubovikos; 

 Naumku pilskalns (Valsts aizsardzības Nr. 1603), arheoloģijas piemineklis, atrodas 

Zaļesjes pag., Naumkos; 

 Altāris ar gleznu (Valsts aizsardzības Nr. 4029), mākslas piemineklis, atrodas Zaļesjes 

pag., Terehova, Terehovas katoļu baznīcā. 

 

 

6.2. Vietējās nozīmes kultūras pieminekļi 

6.2.1. Vietējās nozīmes nekustamo kultūras pieminekļu aizsardzība  

(1)  Vietējās nozīmes kultūras pieminekļu aizsardzību nosaka Zilupes novada domes 

lēmums, teritorijas plānojums un Apbūves noteikumi.  
(2)  Lēmumu par teritorijas izmantošanu vietās, kur atrodas kultūras pieminekļi vai tā 

aizsardzības zonas teritorijā pieņem komisija, kuras sastāvā ir Valsts kultūras pieminekļu 

aizsardzības inspekcijas un Zilupes novada pārstāvji.  

 

6.2.2. Vietējās nozīmes nekustamo kultūras pieminekļu saraksts  

Zilupes novada lauku teritorijā nav noteikti vietējās nozīmes aizsargājamie nekustamie 

kultūras pieminekļi.  

 



Zilupes novada teritorijas plānojums. Apbūves noteikumi lauku teritorijai 

 

SIA „Metrum” 

Zilupes novada dome 

49 

6.3. Aizsargjoslas ap kultūras pieminekļiem 

Aizsargjoslas gan valsts, gan vietējās nozīmes kultūras pieminekļiem tiek noteiktas – 

500 metru aizsargjoslas lauku teritorijās un ir attēlotas Zilupes novada teritorijas plānojuma 

kartē. 
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7. Būvtiesību īstenošanas kārtība Zilupes novadā 
 

7.1. Būvniecības pieteikuma iesniegšana un izskatīšanas kārtība 

(1)  Visa veida būvniecību Zilupes novadā veic saskaņā ar normatīvajiem aktiem, Zilupes 

novada teritorijas plānojumu un Apbūves noteikumiem, kā arī atbilstoši LR likumdošanā 

noteiktā kārtībā izstrādātiem un apstiprinātiem detālplānojumiem.  

(2)  Būvvaldes funkcijas Zilupes novadā ir deleģētas Ludzas rajona būvvaldei (turpmāk 

Būvvalde). 

(3)  Iecerētās būvniecības gadījumā Būvvaldē iesniedz sekojošus dokumentus:  

 būvniecības pieteikumu,  

 zemesgabala robežu plānu,  

 rekonstrukcijas vai renovācijas gadījumos - inventarizācijas lietu,  

 izrakstu no zemesgrāmatas par nekustamā īpašuma piederību,  

 nomas līgumu ar zemes īpašnieku, ja būvētājs nav zemesgabala īpašnieks;  

 pēc domes pieprasījuma būvniecības ieceres skici.  

(4)  30 dienu laikā no Būvniecības iesnieguma reģistrēšanas Būvvalde sniedz atzinumu 

(lēmumu) par iecerētās būvniecības atbilstību Zilupes novada teritorijas plānojumam, 

Apbūves noteikumiem, spēkā esošam detālplānojumam vai arī sniedz motivētu atteikumu.  

(5)  Būvniecības likumā noteiktajos gadījumos pirms atzinuma izsniegšanas Būvvalde 

pieprasa būvniecības publisko apspriešanu. Ja nav izstrādāts detālplānojums, Būvvalde 

atzinumā var noteikt papildus nosacījumus.  

(6)  Gadījumos, ja būvniecība iecerēta neapbūvētās teritorijās vai teritorijās, kurās nav 

izstrādāts detālplānojums, Būvvalde ir tiesīga pieprasīt detālplānojuma izstrādāšanu.  

(7)  Atzinums par būvniecības ieceri tiek izsniegts uz vienu gadu un tas zaudē spēku, ja 

noteiktajā laikā būvprojektēšanas darbi nav uzsākti.  

 

7.2. Būvprojekta saskaņošana un akceptēšana  

(1) Pozitīva atzinuma gadījumā Būvvalde būvniecības pieteicējam izsniedz Plānošanas – 

arhitektūras uzdevumu. 

(2)  Ar institūcijām saskaņots topogrāfiskais plāns tiek pieprasīts gadījumos, ja tiek 

projektētas inženierkomunikācijas, tiek veidoti jauni inženierkomunikāciju pieslēgumi, 

paredzēts teritorijas labiekārtojums, jaunbūvju gadījumos un ēku rekonstrukciju gadījumos, ja 

būtiski tiek paplašināts apbūves laukums. Topogrāfiskā plāna saskaņojumi ir derīgi 2 gadus. 

(3)  Būvvaldē akceptēšanai iesniedz iešūtus būvprojekta visus sējumus, ar oriģināliem 

saskaņojumiem, trīs eksemplāros. Vienu no tiem iešūtu cietos vākos iesniedz glabāšanā 

Būvvaldes arhīvā. 

(4)  Būvprojekta akcepts ir derīgs 2 gadus.  

 

7.3. Būvatļaujas saņemšana un būvniecība  

(1)  Pirms būvdarbu uzsākšanas pasūtītājs Būvvaldē saņem būvatļauju.  

(2)  Lai saņemtu būvatļauju Būvvaldē iesniedz šādus dokumentus:  

 ja tiek būvēta ģimenes māja, ģimenes mājas palīgēka, dārza māja savām vajadzībām – 

būvatļaujas pieprasījumu un akceptētu būvprojektu;  
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 ja tiek būvēta daudzdzīvokļu ēka vai publiski pieejama sabiedriska, darījuma iestāde 

vai ražošanas 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 žurnālu, 

ja paredzēta būvdarbu autoruzraudzība, būvdarbu žurnālu, papildus dokumentus, ja tos 

saskaņā 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 valsts nozīmes kultūras pieminekļi vai atrodas kultūras pieminekļus 

aizsardzības zonā. 

(4)  Būvatļaujas tiek izdotas uz būvatļaujā norādīto laiku. 

(5)  Pasūtītājs par visām izmaiņām būvniecības dalībnieku sastāvā informē Būvvaldi. 

(6)  Pie publisko ēku un būvju būvlaukumiem novieto informāciju par būvobjektu un 

būvuzņēmēju;  

(7)  Būvdarbu veikšanas laikā būvobjektā atrodas:  

 akceptēta būvprojekta un darbu veikšanas projekta eksemplārs;  

 būvatļaujas kopija;  

 iebūvēto materiālu un konstrukciju ražotāju deklarācijas, materiālu sertifikāti un 

testēšanas pārskati;  

 būvdarbu žurnāls;  

 autoruzraudzības žurnāls, ja tiek veikta autoruzraudzība;  

 segto darbu un nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas akti;  

 kontrolējošo institūciju amatpersonu priekšraksti, rīkojumi, pārbaudes akti.  

(8)  Pirms būvdarbu uzsākšanas tiek veikta galveno būvasu nospraušana, un sastādīts 

Būvasu nospaušanas akts. Būvasu nospraušanu var veikt atbilstoša licencēta firma. 

(9)  Pasūtītājs nodrošina izbūvēto inženiertīklu uzmērīšanu atvērtā tranšejā. 

Izpilduzmērījumu digitālā ( MicroStation DGN, AutoCad DWG vai DXF failu formātā) un 

izdrukas veidā ar attiecīgo dienestu oriģināliem saskaņojumiem iesniedz Būvvaldē. Būvdarbu 

veicējs pirms tam iesniedz jaunbūvēto inženiertīklu izpilduzmērījumu (horizontālās un 

vertikālās piesaistes) attiecīgiem inženiertīklu dienestiem un saņem saskaņojumu. 

Izpilduzmērījumus var veikt atbilstoša licencēta firma.  

(10)  Pirms ēkas vai būves pieņemšanas ekspluatācijā pasūtītājs Būvvaldē iesniedz šādus 

dokumentus:  

 apliecinājumu par būves gatavību ekspluatācijai;  

 institūciju atzinumus par būves gatavību ekspluatācijai;  

 būvasu nospraušanas aktus;  

 izpilduzmērījumus digitālā ( MicroStation DGN, AutoCad DWG vai DXF failu 

formātā) un izdruku veidā;  

 inženierkomunikāciju ekspluatējošo organizāciju pozitīvus atzinumus;  

 ēkas vai būves inventarizācijas lietu;  

 būvdarbu žurnālu un speciālo būvdarbu žurnālus;  

 autoruzraudzības žurnālu, ja būvdarbu laikā veikta autoruzraudzība;  

 segto darbu un nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas aktus;  

 būvprojektā paredzēto tehnisko iekārtu, specialo sistēmu un iekārtas pārbaudes 

protokolus un pieņemšanas aktus.  

(11)  Pieņemšanas komisija aktu sastāda 3 eksemplāros, no kuriem divus izsniedz 

pasūtītājam, bet viens glabājas Būvvaldē. 
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7.4. Būvju nojaukšana  

(1) Īpašniekiem vai valdītājiem, kuru būves ir kļuvušas nelietojamas (sagruvušas, 

izdegušas, izpostītas utml.) atbilstoši Civillikuma prasībām, tās ir jānojauc vai jāsakārto. 

(2) Būves nojaukšanai nepieciešama Būvvaldes izsniegta atļauja. 

(3) Teritoriju pēc ēkas nojaukšanas sakārto atbilstoši teritorijas atļautajai izmantošanai. 

Būves nojaukšanas faktu noformē ar pašvaldības komisijas sastādītu Ēkas nojaukšanas aktu. 

(4) Būvi, kas nav kultūras piemineklis kultūras pieminekļu aizsardzības zonā, nojauc 

pamatojoties uz Būvvaldes izsniegtu nojaukšanas atļauju. Tās saņemšanai Būvvaldē iesniedz 

nojaukšanas pieteikumu, būvinženiera izstrādātu demontāžas projektu un būvdarbu veicēja 

izstrādātu darbu veikšanas projektu, kurā norādītas arī būvgružu novietošanas vietas. 

Būvvaldei ir tiesības samazināt iesniedzamās dokumentācijas apjomu. 

(5) Kultūras pieminekļu nojaukšanu, konservāciju vai atjaunošanu veic saskaņā ar 

normatīvo aktu par pieminekļu aizsardzību prasībām. 

(6) Ēku un būvju nojaukšanu var ierosināt to īpašnieki, valdītāji, Zilupes novada domes 

komisija. 

 

7.5. Dzīvokļu pārbūve par publiskajām telpām  

(1) Jauktas dzīvojamās un darījumu iestāžu apbūves teritorijās un atsevišķās daudzstāvu 

dzīvojamās ēkās daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorijās, ja ēkas konstruktīvais risinājums 

to pieļauj, ir atļauta dzīvokļu pārbūve par publiskajām telpām dzīvojamo ēku pirmajos stāvos. 

(2)  Pēc pārbūves publisko telpu platība, augstums, inženiertehniskais risinājums, vides 

kvalitāte un citi parametri atbilst normatīvo aktu par publiskām ēkām un būvēm prasībām.  

(3)  Persona, kas vēlas mainīt dzīvojamo telpu funkciju uz publiskām telpām, (arī tad, ja 

netiek mainītas ēkas nesošās konstrukcijas un starpsienas) Būvvaldē iesniedz šo apbūves 

noteikumu 7. nodaļas, 1. daļas 3. punktā noteiktos dokumentus. 

(4)  Pēc nepieciešamo pārbūvju vai uzlabojumu veikšanas telpas pieņem ekspluatācijā 

likumdošanā noteiktā kārtībā.  

 

7.6.  Rīcība patvaļīgas būvniecības novēršanai  

(1)  Patvaļīga būvniecība Zilupes novadā nav pieļaujama. Par patvaļīgu būvniecību 

vainīgās personas sauc pie administratīvās atbildības saskaņā ar LR Administratīvo 

pārkāpumu kodeksu.  

(2)  Ja ēka vai būve tiek būvēta vai jau ir uzbūvēta bez būvatļaujas vai neatbilst akceptētam 

būvprojektam, Būvvaldes amatpersonas par minēto pārkāpumu sastāda administratīvo 

pārkāpumu protokolu.  

(3)  Būvvalde sagatavo un iesniedz materiālus Zilupes novada domei jautājuma par 

patvaļīgo būvniecību izskatīšanai un lēmuma pieņemšanai par nelikumīgās būves nojaukšanu 

vai, izņēmuma gadījumos, par iespēju turpināt būvniecību. 

(4) Lai sagatavotu materiālus par patvaļīgo būvniecību, Būvvalde ir tiesīga pieprasīt no 

nelikumīgās ēkas vai būves īpašnieka:  

 būvinženiera slēdzienu par būves konstrukciju drošību un atbilstību būvnormatīviem;  

 institūciju atzinumus par būves atbilstību būvnormatīviem.  

(5)  Ja pieņemts 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.  
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(6)  Izņēmuma gadījumā, ja būves paredzētā izmantošana atbilst Zilupes novada teritorijas 

plānojumā atļautajai izmantošanai un ir iespējams nodrošināt visas šajos apbūves noteikumos 

vai  

detālā plānojumā minētās prasības, kā arī institūciju izsniegto tehnisko noteikumu prasības, 

un saskaņā ar novada domes lēmumu būvniecība turpināma, Būvvalde izsniedz PAU 

būvprojekta izstrādāšanai.  

(7)  Pēc projekta akceptēšanas Būvvalde izsniedz būvatļauju un pieņem objektu 

ekspluatācijā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.  

 

7.7. Atbildība par Zilupes novada teritorijas izmantošanas un apbūves 

noteikumu neievērošanu  

(1)  Jebkura fiziskā vai juridiskā persona, kura neievēro vai pārkāpj apbūves noteikumus ir 

administratīvi sodāma saskaņā ar Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksu. 

(2)  Vainīgās personas pienākums ir novērst apbūves noteikumu pārkāpumu. 

(3)  Ja vainīgā persona pārkāpumu noteiktajā laikā nav novērsusi, tai uzliekams atkārtots 

naudas sods.  
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8. Spēkā esošo detālplānojumu saraksts 

 
(1)  Šī nodaļa tiek aizpildīta līdz ar detālplānojumu izstrādi un stāšanos spēkā likumdošanā 

noteiktā kārtībā.  

(2)  Šīs nodaļas papildinājumi nav uzskatāmi par Apbūves noteikumu grozījumiem.  
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9. Teritorijas plānojuma grozīšanas kārtība 

 
(1)  Teritorijas plānojums ir praktisks novada dokuments. Novada teritorijas plānojuma 

grozīšanas nepieciešamību var radīt:  

 nacionālā, reģionālā vai rajona teritorijas plānojuma izstrādāšana un novada 

plānojuma neatbilstība tiem;  

 izmaiņas novada attīstības programmā;  

 valsts administratīvi teritoriālā reforma;  

 zemes īpašnieku inereses, kas nav pretrunā ar sabiedrības interesēm.  

(2)  Teritorijas plānojumā grozījumus var ierosināt:  

 Zilupes novada dome;  

 juridiskas personas;  

 fiziskas personas.  

(3) Izmaiņas novada teritorijas plānojumā tiek izdarītas atbilstoši Latvijas Republikas 

likumdošanai.  

 


