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1. NOTEIKUMU LIETOŠANA UN DEFINĪCIJAS
1.1. NOTEIKUMU LIETOŠANA
1.

Rugāju novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi (turpmāk - Apbūves
noteikumi) nosaka prasības visas Rugāju novada administratīvas teritorijas un tās konkrētu
daļu izmantošanai un apbūvei saskaņā ar grafiskās daļas kartēm:
1.1.

Rugāju novada teritorijas funkcionālais zonējums;

1.2.

Rugāju novada ciemu teritoriju funkcionālais zonējums.

2.

Teritorijas plānojuma grafiskās daļas kartēs attēlotas aizsargjoslas ar platumu virs 10
metriem. Aizsargjoslas, kas nav attēlotas kartē, noteiktas Aizsargjoslu likumā.

3.

Veicot jebkādu nekustamā īpašuma izmantošanu – teritorijas plānošanu, zemesgabalu
sadalīšanu vai apvienošanu, robežu pārkārtošanu, būvju projektēšanu, būvdarbus, pārbūvi,
atjaunošanu vai nojaukšanu u.t.t., jāievēro šo Apbūves noteikumu prasības. Tā kā Apbūves
noteikumos netiek dublētas citos spēkā esošajos normatīvajos aktos, t.sk. citos pašvaldības
saistošajos noteikumos noteiktais, jāievēro arī MK noteikumu Nr.240 „Vispārīgie teritorijas
plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi" (turpmāk tekstā – MK Noteikumi) un citu
spēkā esošo normatīvo aktu prasības, t.sk. citu pašvaldības saistošo noteikumu prasības.

4.

Mainoties normatīvajiem aktiem vai to nosacījumiem, uz kuriem dotas atsauces apbūves
noteikumos, praksē jāpiemēro aktuālās normatīvajos aktos noteiktās prasības.

5.

Apbūves noteikumi piemērojami tā, lai tie nav pretrunā ar citu normatīvo aktu prasībām.

6.

Apbūves noteikumos iekļauti pielikumi, kuru aktualizēšana un papildināšana nav uzskatāma
par
šo
noteikumu
grozījumiem.

1.2. DEFINĪCIJAS
7.

Aizsargjoslas - noteiktas platības, kuru uzdevums ir aizsargāt dažāda veida (gan dabiskus,
gan mākslīgus) objektus no nevēlamas ārējās iedarbības, nodrošināt to ekspluatāciju un
drošību vai pasargāt vidi un cilvēku no kāda objekta kaitīgās ietekmes.

8.

Apbūve - teritorijā izvietotu esošu vai plānotu ēku, inženierbūvju, inženierkomunikāciju un
labiekārtojuma elementu kopums.

9.

Apbūves teritorija - izbūves teritorija, kas Teritorijas plānojumā paredzēta apbūvei.

10.

Apbūves laukums - zemes vienības visas ar būvēm apbūvētās platības summa, izņemot
pazemes būves, piebraucamos ceļus un labiekārtojumu. Apbūves laukumā ieskaita laukumu
zem ēkas un ēkas daļām, kuras izvietotas uz kolonnām, caurbrauktuvju laukumus zem
ēkām, kā arī laukumus zem lieveņiem, terasēm un ārējām kāpnēm. Apbūves laukumu
nosaka pa ēkas vai būves ārsienu ārējo kontūru zemes līmenī.

11.

Apbūves blīvums - apbūvētās teritorijas (visu ēku apbūves laukuma summa) attiecība pret
zemes vienības platību attiecīgajā funkcionālajā zonā (%).

12.

Apstādījumi - iekoptas un mākslīgi apaudzētas dabas teritorijas (piemēram, parki, dārzi,
skvēri, alejas, koku rindas, ielu un ceļu stādījumi).

13.

Brīvā zaļā teritorija - zemes vienības neapbūvētā platība.
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14.

Brīvās zaļās teritorijas rādītājs - brīvās zaļās teritorijas attiecība pret visu apbūvēto teritoriju
summu, izteikts %.

15.

Būvlaide - projektētā līnija, kas nosaka minimālo attālumu starp ielas sarkano līniju un tuvāko
virszemes būvi (pilsētās un ciemos) vai autoceļa aizsargjoslu un tuvāko virszemes būvi
(lauku teritorijās)

16.

Funkcionālā zona - ciema vai lauku teritorijas daļa ar definētām robežām, kurai teritorijas
plānojumā vai lokālplānojumā noteikti atļautie izmantošanas veidi un apbūves parametri.

17.

Galvenā izmantošana - teritorijas izmantošanas veids, kas ir dominējošs funkcionālajā zonā.

18.

Izmantošanas veids - teritorijas izmantošanas, saimnieciskās darbības, būvju un zemes
izmantošanas kopums, kas noteikts teritorijas plānojumā, lokālplānojumā un detālplānojumā.

19.

Invazīvās sugas - Latvijas dabai neraksturīgas augu sugas, kas apdraud vietējās sugas un to
dzīvotnes, rada ekonomiskus zaudējumus vai kaitējumu cilvēka veselībai un videi.

20.

Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas (ĪADT) - ģeogrāfiski noteiktas platības, kas atrodas
īpašā valsts aizsardzībā, lai aizsargātu un saglabātu dabas daudzveidību - retas un tipiskas
dabas ekosistēmas, aizsargājamo sugu dzīves vidi, savdabīgas, skaistas un Latvijai
raksturīgas ainavas, ģeoloģiskos un ģeomorfoloģiskos veidojumus, dendroloģiskos
stādījumus un dižkokus, kā arī sabiedrības atpūtai, izglītošanai un audzināšanai nozīmīgas
teritorijas.

21.

Natura 2000 - vienots Eiropas Savienības (ES) nozīmes aizsargājamo teritoriju tīkls.

22.

Mikroliegums - teritorija, ko nosaka, lai nodrošinātu īpaši aizsargājamas sugas vai biotopa
aizsardzību ārpus īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, kā arī īpaši aizsargājamās dabas
teritorijās, ja kāda no funkcionālajām zonām to nenodrošina.

23.

Pagalms - zemesgabala daļa starp galveno būvi (ēku) un kādu no zemesgabala robežām:
23.1. priekšpagalms - zemesgabala daļa visā tā platumā no zemesgabala frontes
(sarkanās līnijas) līdz jebkuras galvenās būves fasādes sienai;
23.2. iekšpagalms - zemesgabala daļa no zemesgabala aizmugures robežas līdz
priekšpagalmam.

24.

Palīgbūve - ēka vai būve, kas tiek izmantota zemes vienības galvenās izmantošanas
nodrošināšanai un ir ar to funkcionāli saistīta, piemēram, auto garāža, nojume, pirts,
siltumnīca, saimniecības ēka, dārza inventāra noliktava, malkas šķūnis, pagrabs u.c. Ja šāda
ēka savienota ar galveno ēku vai iebūvēta galvenajā ēkā, tā uzskatāma par galvenās ēkas
daļu.

25.

Papildizmantošana - teritorijas izmantošanas veids, kas ir pakārtots funkcionālajā zonā
noteiktajam galvenajam izmantošanas veidam. Papildizmantošanā atļautā izmantošana
nevarbūt vairāk kā puse teritorijas.

26.

Publiskā ārtelpa - sabiedrībai pieejamas teritorijas un telpa, ko veido ielas, bulvāri, laukumi,
parki, dārzi, skvēri, pagalmi, krastmalas, pasāžas, promenādes un citas vietas, kas nodotas
publiskai lietošanai neatkarīgi no to īpašuma piederības.

27.

Vides pieejamība - iespēja jebkuram cilvēkam neatkarīgi no vecuma un fiziskām spējām brīvi
un patstāvīgi piekļūt un pārvietoties vidē atbilstoši būves vai telpas funkcijai.
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28.

Transporta infrastruktūra - būvju komplekss, kas ietver visu veidu transportam
nepieciešamos objektus un to teritorijas – ielas, ceļus, tuneļus, viaduktus, satiksmes
pārvadus, dzelzceļus ar dzelzceļa stacijām, jūras un upju ostas, lidostas, kanālus – kā arī
citus to izmantošanai un uzturēšanai nepieciešamos objektus un sastāvdaļas.

29.

Sarkanā līnija - līnija, kas norobežo ceļa, ielas vai piebrauktuves (arī inženierkomunikāciju
koridoru) izbūvei nepieciešamo teritoriju, kurā nekustamā īpašuma lietošanas
tiesības aprobežotas saskaņā ar normatīvajiem aktiem, no apbūvējamās vai citādā veidā
izmantojamās teritorijas un ko normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nosaka vietējā
pašvaldība.

30.

Žogs - būve, kas izvietota uz zemes vienības robežas vai uz ielas sarkanās līnijas, vai gar to,
ar mērķi norobežot privāto no publiskās telpas, vai arī norobežot teritorijas ar specifisku
izmantošanas
veidu.
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2. PRASĪBAS VISAS TERITORIJAS IZMANTOŠANAI
2.1. VISĀ TERITORIJĀ ATĻAUTĀ IZMANTOŠANA
31.

Inženierkomunikāciju tīklu un objektu izbūve.

32.

Esošās transporta infrastruktūras būvju pārbūve.

33.

Teritorijas inženiertehniskā sagatavošana atļautās izmantošanas veikšanai.

34.

Piekļuves nodrošināšana zemes vienībām, kam nav piekļuves.

35.

Erozijas risku ierobežošana.

36.

Infrastruktūras objektu izbūve, kas nepieciešama cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

2.2. VISĀ TERITORIJĀ AIZLIEGTĀ IZMANTOŠANA
37.

Ierīkot iestādes, kas atstāj būtisku ietekmi un var apgrūtināt vai apdraudēt sabiedrisko
drošību un cilvēku veselību ar ugunsbriesmām, troksni, smaku, pārmērīgu dūmu daudzumu
u.tml.

38.

Uzkrāt vai glabāt kaudzēs vai laukumos atkritumus, metāllūžņus un būvgružus, ja vien šim
nolūkam izmantotā teritorija nav ietverta ēkā vai uzglabāšanas vietas paredzētas un ierīkotas
atkritumu apsaimniekošanas saimniecības vajadzībām.

39.

Savākt un/vai glabāt pamestus, nelietojamus transporta līdzekļus un to daļas, ja vien šim
nolūkam izmantotā teritorija nav likumīgi projektēta un ierīkota metāllūžņu savāktuvei vai
iekļauta ēkā.

40.

Aizliegts izmantot dzīvošanai automašīnu, autobusu, dzelzceļa vagonu un to daļas.

41.

Neattīrītu sadzīves notekūdeņu iepludināšana ūdenstilpēs, meliorācijas grāvjos, upēs un
iesūcināšana gruntī.
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3. VISPĀRĪGAS PRASĪBAS TERITORIJAS IZMANTOŠANAI UN APBŪVEI
3.1. PRASĪBAS TRANSPORTA INFRASTRUKTŪRAI
3.1.1. Piekļūšana
42.

Jebkurai jaunveidojamai zemes vienībai nodrošina piekļūšanu no ceļa, ielas, laukuma vai
citas brauktuves (vai servitūta ceļa).

43.

Drīkst izmantot tikai tādu zemesgabalu, kuram ir nodrošināta piebraukšana, t.i., zemesgabals
robežojas ar ceļu, ielu vai laukumu vai piekļūšanu tam nodrošina servitūts vismaz 4,5 metru
platumā.

44.

Esošo zemes īpašumu paplašināšanas vai pārdalīšanas gadījumos jaunu tiešu ceļu
pievienojumu plānošana valsts autoceļu tīklam nav pieļaujama, izņēmumi pieļaujami,
saņemot VAS "Latvijas valsts ceļi" atļauju.

45.

Ja iela veido strupceļu, brauktuves galā jāveido autotransporta apgriešanās laukums.
Apgriešanās laukumi nav izmantojami autonovietnēm.

46.

Būvniecības process nav uzsākams, kamēr nav nodrošināta piebraukšana no zemes
vienības līdz pašvaldības ceļam vai ielai, vai valsts autoceļam.

47.

Nav atļauta apbūves uzsākšana pirms piebraucamo ceļu izbūves.

48.

Ja būvdarbu laikā nepieciešama pašvaldības ceļa vai ielas slēgšana, jāsaņem pašvaldības
atļauja.

3.1.2. Transportlīdzekļu novietnes
49.

Publiskos objektos autostāvvietu skaitu nosaka ievērojot šādus autostāvvietu minimālo vietu
skaitu:
49.1. tirdzniecības vai pakalpojumu objektos - 1 stāvvieta uz 20 kv.m. tirdzniecības
platības;
49.2. sabiedriskās ēdināšanas vietās - 1 stāvvieta uz 5 apmeklētāju vietām;
49.3. sporta būvēs un kultūras iestādēs - 1 stāvvieta uz 10 skatītāju vietām;
49.4. brīvdabas atpūtas objektos un teritorijās - 1 stāvvieta uz 20 apmeklētājiem;
49.5. izglītības iestādēs - 1 stāvvieta uz 4 darbiniekiem un 20 audzēkņiem;
49.6. biroju ēkai - 1 stāvvieta uz 30 kv.m. ēkas platības.
49.7. viesnīcai un apmešanās mītnei - 1 stāvvieta uz 3 apmeklētājiem.

50.

Daudzdzīvokļu mājās 1 stāvvieta uz vienu dzīvokli.

51.

Nepieciešamo autostāvvietu skaitu un to izvietojumu var precizēt būvprojektos vai
detālplānojumos.

52.

Autostāvvietas, kas nepieciešamas attiecīgā objekta izmantošanai, izbūvē un nodod
ekspluatācijā reizē ar šī objekta nodošanu ekspluatācijā.
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53.

Ja tiek mainīts ēku vai būvju izmantošanas veids, palielināts to apjoms, vai arī pieaug
nodarbināto skaits, dzīvokļu skaits vai mainās kādi citi faktori, ir jānodrošina arī
nepieciešamo autostāvvietu skaits atbilstoši jaunajai funkcijai vai izmantošanai.

54.

Ja ēka un cita būve vai zemes vienība ietver vairāk kā vienu izmantošanas veidu un katram
izmantošanas veidam noteikts savs autostāvvietu normatīvs, tad nepieciešamo autostāvvietu
skaitu nosaka katram izmantošanas veidam atsevišķi un summē.

55.

Biroju ēku apbūvē, tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūvē, tūrisma un atpūtas iestāžu
apbūvē, kultūras iestāžu apbūvē, sporta būvju apbūvē, izglītības un zinātnes iestāžu apbūvē,
veselības aizsardzības iestāžu apbūvē jānodrošina iespēja novietot velosipēdus.

56.

Autostāvvietu iesegumus ieklāj ar cieto segumu.

3.1.3. Ceļu iedalījums
57.

Valsts autoceļi: reģionālie autoceļi, vietējie autoceļi (3.pielikums).

58.

Pašvaldības ceļi (4.pielikums).

59.

Komersantu ceļi.

60.

Māju ceļi.

3.1.4. Ielu iedalījums
61.

Tranzīta ielas (5.pielikums).

62.

Maģistrālās ielas (5.pielikums).

63.

Vietējās nozīmes ielas (5.pielikums).

64.

Piebrauktuves atsevišķām mājām.

3.1.5. Ielu sarkanās līnijas
65.

Sarkanās līnijas, kas attēlotas teritorijas plānojuma grafiskajā daļā, precizē atbilstoši mēroga
noteiktībai detālplānojumā, zemes ierīcības projektā vai veicot zemes vienības precīzo
uzmērīšanu un tie nav teritorijas plānojuma grozījumi.

66.

Veicot jaunu ielu projektēšanu, būvniecību vai esošo ielu pārbūvi Rugāju novada ciemos
noteikti šādi minimālie attālumi starp ielas sarkanajām līnijām:
66.1. Tranzīta ielām - 20 metri;
66.2. Maģistrālās ielām - 18 metri;
66.3. Vietējās nozīmes ielām - 12 metri;

3.1.6. Redzamības nodrošinājums krustojumos
67.

Nevienā izbūves teritorijā nedrīkst būvēt, pārbūvēt vai ierīkot nekādu būvi tādā veidā, ka tā
traucē skatu starp 0,5 metru un 3,0 metru 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 metru attālumā no minēto sarkano līniju
krustpunkta (6.pielikums).

Rugāju novada teritorijas plānojums 2.1

Lpp.9 (48)

68.

Ja esošā apbūve neļauj izveidot nepieciešamos redzamības trīsstūrus, gājēju un transporta
kustības drošību nodrošina ar kustības regulēšanas vai īpašām tehniskām ierīcēm.

3.2. PRASĪBAS INŽENIERTEHNISKĀS APGĀDES TĪKLIEM UN OBJEKTIEM
3.2.1. Vispārīgās prasības
69.

Visās plānotās izmantošanas teritorijās jauna apbūve zemes vienībā pieļaujama tikai pēc
nepieciešamo ceļu, piebrauktuvju un inženierkomunikāciju izbūves.

70.

Jaunas inženierkomunikāciju līnijas izvieto galvenokārt joslā starp ielas sarkanajām līnijām
un joslā starp ielas sarkano līniju un būvlaidi.

71.

Pēc jaunu inženiertehniskās apgādes tīklu un objektu izbūves vai pārbūves, turpmāk
neizmantojamās inženierkomunikāciju sistēmas daļas (izņemot kabeļus) jādemontē.

72.

Pasūtītājam pēc inženiertehniskās apgādes tīklu un objektu būvniecības darbiem
jānodrošina teritorijas sakārtošana, ceļu, ielu, ietves seguma un zaļo stādījumu atjaunošana.

3.2.2. Ūdensapgāde un notekūdeņu novadīšana
73.

Nekustamo īpašumu īpašnieka vai valdītāja pieslēgumi centralizētās ūdensapgādes sistēmai
un centralizētās kanalizācijas sistēmai ir obligāti šādos gadījumos:
73.1. zemesgabalam ar esošu apbūvi, pie jaunbūves būvniecības vai būves pārbūves un
pie būves atjaunošanas, ja pieguļošajā ielā atrodas centralizētās ūdensapgādes un
centralizētās kanalizācijas tīkli;
73.2. zemesgabalam piegulošajā ielā atrodas centralizētās kanalizācijas tīkli.

74.

Esošajām un jaunveidojamajām apbūves teritorijām, kur nav izbūvēta centralizētā
ūdensapgādes sistēma, kā pagaidu risinājums atļauta lokālu ūdens ieguves vietu ierīkošana
atsevišķu objektu apgādei ar dzeramo ūdeni un ugunsdzēsības vajadzībām.

75.

Apbūves teritorijās, vietās, kur nav izbūvēti maģistrālie kanalizācijas kolektori, pieļaujama
hermētisko izsmeļamo kanalizācijas bedru, septiķu vai lokālu bioloģisko attīrīšanas iekārtu
izbūve (šīs sadaļas risinājums obligāti iekļaujams būvprojekta sastāvā). Šīs būves būvē
saskaņā ar normatīvo aktu prasībām un saskaņo ar attiecīgo valsts institūciju un Rugāju
novada būvvaldi.

3.2.3. Ģeodēziskie tīkla punkti
76.

Lokālplānojumos un detālplānojumos attēlojami ģeodēziskie tīkla punkti.

77.

Veicot būvniecību, tai skaitā esošo būvju renovāciju un pārbūvi valsts ģeodēzisko tīkla
punktu aizsargjoslā ir jāveic saskaņojums ar Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūru,
savukārt vietējā ģeodēziskā tīkla punktu aizsargjoslā jāveic saskaņojums ar pašvaldību.

3.2.4. Siltumapgāde
78.

Jaunbūvējamās daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas, sabiedriskie un darījumu objekti, kas tiek
plānoti centralizētas siltumtrases vai katlu mājas tuvumā, jāpieslēdz centralizētai
siltumapgādes
sistēmai
atbilstoši
spēkā
esošiem
normatīviem
aktiem.
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3.2.5. Meliorācija
79.

Apbūvējot meliorētu teritoriju, lokālplānojumā, detālplānojumā vai būvprojektā paredz
meliorācijas sistēmu pārkārtošanu.

80.

Meliorācijas sistēmas pārkārtošanu veic pirms teritorijas apbūves.

3.2.6. Elektroapgāde
81.

Elektroapgādes projektēšana un būvniecība ir īpaša būvniecība, kura jāveic saskaņā ar
30.09.2014. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 573 "Elektroenerģijas ražošanas, pārvades
un sadales būvju būvnoteikumi".

3.3. PRASĪBAS APBŪVEI
82.

Būvlaide
82.1. Maģistrālajām un tranzīta ielām 6 metri.
82.2. Vietējas nozīmes ielām, piebrauktuvēm, gājēju ielām un ceļiem 3 metri.

83.

Augstuma ierobežojumi
83.1. Ēkas un citas būves augstumu mēra ielas vai piebraucamā ceļa pusē no projektētā
zemes līmeņa ēkas vidū līdz augstākajai ēkas daļai (jumta korei).
83.2. Apbūves noteikumos noteiktie ēku un citu būvju augstumi nav attiecināmi uz jebkādu
arhitektonisku izbūvi, virsgaismu, skursteni, torni, karoga mastu, radio vai televīziju
uztverošu vai pārraidošu iekārtu, vējrādītāju, zibens novadītāju, baznīcas torni vai
kupolu.

84.

Būves un to daļas nedrīkst projicēties ārpus zemes vienības robežas, izņemot, šādus
gadījumus:
84.1. būve ir žogs starp zemes vienībām;
84.2. ir nodibināts atbilstošs servitūts.

85.

Prasības fasādēm, jumtiem un notekcaurulēm:
85.1. daudzdzīvokļu namos aizliegts krāsot lodžijas, balkonus un durvis dažādās krāsās,
izņemot gadījumus, kad daudzkrāsainība ir paredzēta ēkas vai būves projektā kā
arhitektonisks izteiksmes līdzeklis;
85.2. ēkas fasādi krāso un atjauno saskaņojot ar būvvaldi;
85.3. jumtus izbūvē tā, lai lietus ūdens netiktu novadīts uz kaimiņu zemes gabala;
85.4. ēkas īpašniekam (lietotājam) ir pienākums uzturēt kārtībā ēkas fasādi, jumtu un lietus
ūdens novadīšanas sistēmu.

86.

Attālumi starp ēkām un būvēm jāparedz atbilstoši normatīvajiem aktiem, ievērojot
ugunsdrošības, insolācijas, prettrokšņu un inženierkomunikāciju aizsardzības prasības.

87.

Plānojot jaunu apbūvi, paredzēt atkritumu
prognozētajam atkritumu apjomam un veidam.

88.

Dzīvojamo apbūvi nav atļauts izvietot tuvāk par 50 metriem no piesārņotām un potenciāli
piesārņotās vietām.
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3.4. PRASĪBAS TERITORIJAS LABIEKĀRTOJUMAM
89.

Labiekārtojuma elementu izvietošanu ciemu teritorijā (izņemot iežogotas privātas teritorijas)
ir saskaņojama būvvaldē.

90.

Izkārtnes, reklāmas un citus vizuālās informācijas materiālus izvieto pēc saskaņošanas
būvvaldē.

91.

Esošās apbūves teritorijās pastāvīgas un sezonas rakstura tirdzniecības un informācijas
būves (kioski, nojumes, paviljoni u.c.) izbūvējami, uzstādāmi vai izvietojami pēc
saskaņošanas ar būvvaldi.

92.

Ciemu teritorijās mājas īpašniekam ir jānodrošina, lai pie dzīvojamās mājas uz sienas būtu
piestiprināta mājas numura vai nosaukuma zīme.

93.

Lauku teritorijās, ēku īpašniekam jānodrošina, lai pie dzīvojamās mājas uz sienas vai
iebraucamā ceļa būtu uzstādīts mājas nosaukums.

94.

Stādot kokus un krūmus ēku un būvju tuvumā, ievēro nosacījumu, ka pieaugušā vecumā tie
nedrīkst traucēt dzīvojamo un sabiedrisko telpu insolāciju un izgaismošanu kā arī ēku un
būvju apsaimniekošanu un drošu ekspluatāciju.

95.

Aizliegts apstādījumos izmantot invazīvās sugas.

96.

Pie ēkas galvenās fasādes piestiprina karoga turētāju valsts karoga izlikšanai. Savrupmājas
pagalmā var uzstādīt brīvi stāvošu, karoga mastu.

97.

Žogi
97.1. Žogiem jābūt stilistiski saskaņotiem ar ēku.
97.2. Žoga vārti nedrīkst būt verami uz ielas pusi.
97.3. Žogu augstums ciemā nedrīkst pārsniegt 1,5 metrus.
97.4. Žogu ciemā izvieto pa ielas sarkano līniju un pa zemes vienības robežām, ja nav
šķēršļi, kas to ierobežotu.

3.5. PRASĪBAS VIDES RISKU SAMAZINĀŠANAI
98.

Piesārņotajā vietā pirms jaunas atļautās izmantošanas uzsākšanas vai būvniecības jāveic
izpēte, ja nepieciešams, teritorijas sanācija un/vai rekultivācija un monitorings, normatīvajos
aktos
noteiktajā
kārtībā.

99.

Applūstošo teritoriju robežas precizē detālplānojumos, veicot inženiertopogrāfisko
uzmērīšanu un pazīmju novērtēšanu dabā, atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

3.6. PRASĪBAS PAGALMU VEIDOŠANAI
100. Galvenajai būvei vai būvēm uz zemesgabala atkarībā no apbūves veida ir viens vai divi
pagalmi (priekšpagalms, iekšpagalms), skatīt 6.pielikumu.
101. Viena zemesgabala pagalma daļu nedrīkst uzskatīt par otra zemesgabala pagalma daļu.
102. Priekšpagalmos jāierīko apstādījumi vai zālāji, kurus var šķērsot celiņi vai iebrauktuves.
103. Priekšpagalms zemesgabala īpašniekam ir jāuztur kārtība neveicot materiālu atklātu
uzglabāšanu.
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104. Daudzdzīvokļu māju koplietošanas pagalmus drīkst apbūvēt tikai ar būvvaldes un ēkas
īpašnieku vai apsaimniekotāju atļauju.
105. Daudzdzīvokļu māju koplietošanas pagalmos jāsaglabā un jāizveido bērnu rotaļu laukumi,
pieaugušo atpūtas vietas, saimnieciskie laukumi atkritumu konteineru izvietošanai, kā arī
īslaicīgas autostāvvietas iedzīvotājiem.
106. Apbūvējot vai labiekārtojot daudzdzīvokļu māju pagalmus, jānodrošina brīva ugunsdzēsības
un glābšanas dienesta transporta piekļuve, kā arī netraucēta inženierapgādes tīklu un
objektu apkalpe.

3.7. ZEMES VIENĪBU SADALĪŠANA, APVIENOŠANA UN ROBEŽU PĀRKĀRTOŠANA
107. Atļauts veidot tikai tādu jaunu zemes vienību, kam ir nodrošināta piekļūšana.
108. Apvienojot vai sadalot zemes vienības nedrīkst slēgt esošos servitūta ceļus, ja nav
nodrošināta alternatīva piekļūšana, kas noformēta ar iesaistīto pušu līgumsaistībām.
109. Ja zemes vienību nav iespējas sadalīt, jo to veido vairākas funkcionālās zonas, tad par
pamatu jaunveidojamās minimālās zemes vienības platības noteikšanai kalpo tā platība, kas
attiecas uz to funkcionālo zonu, kas aizņem lielāko daļu zemes vienības.
110. Ņemot vērā zemes racionālas izmantošanas iespējas, apkārtējās apbūves un zemes vienību
robežu struktūru, kā arī dabisko robežu elementus, pieļaujama zemes vienību minimālās
platības samazināšana, bet ne vairāk par 5% no minimālā zemes vienība lieluma attiecīgajā
plānotās izmantošanas teritorijā.
111. Visās plānotās izmantošanas teritorijās nav ierobežojumu zemes vienību minimālajai platībai,
ja tas nepieciešams sakaru, satiksmes, ūdens apgādes, notekūdeņu attīrīšanas, atkritumu
saimniecības, elektroapgādes, navigācijas, ugunsdzēsības, civilās aizsardzības un valsts
aizsardzības nodrošināšanai.
112. Nav pieļaujama zemes vienības dalīšana:
112.1. ja nav iespējams reāli, atbilstoši būvnormatīviem sadalīt kopīpašumā esošās būves;
112.2. ja zemes vienības esošais apbūves blīvums pārsniedz attiecīgajā plānotās
izmantošanas teritorijā pieļaujamo;
112.3. ja kāda zemes vienība sadalīšanas rezultātā būtu mazāks par attiecīgajā plānotās
izmantošanas teritorijā pieļaujamo.

3.8. PRASĪBAS VIDES PIEEJAMĪBAS NODROŠINĀŠANAI
113. Lokālplānojumos un detālplānojumos paredz speciālus pasākumus, lai nodrošinātu pieejamu
vidi cilvēkiem ar īpašām vajadzībām sabiedriskajos un apkalpes objektos, daudzdzīvokļu
mājās un publiskajā ārtelpā.
114. Jaunu ēku un būvju projektos, kas funkcionāli ir pieejamas apmeklētājiem, un esošo
sabiedrisko ēku un telpu pārbūves vai kapitālo remontu projektos paredz vides pieejamības
pasākumus.
115. Esošās ēkās, kurās tehniski nav iespējams nodrošināt iekļūšanu personām ar īpašām
vajadzībām, nodrošina iespēju attiecīgās iestādes pakalpojumus saņemt citā veidā.
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3.9. UGUNSDROŠĪBAS PRASĪBAS
116. Ugunsdrošības attālumi starp dzīvojamām ēkām, publiskām ēkām, kā arī rūpniecības
uzņēmumu saimniecības ēkām un starp rūpnīcu un lauksaimniecības nozīmes ražošanas
ēkām jāpieņem atbilstoši normatīvo aktu prasībām attiecībā uz šīm ēkām vai uzņēmumiem.
117. Ugunsdzēsības un glābšanas tehnikas piekļuvi būvei nodrošina ar vismaz 3,5 metru platu
piebrauktuvi, kura atrodas piecu līdz 20 metru attālumā no būves fasādes.

3.10. ĪPAŠI AIZSARGĀJAMĀS DABAS TERITORIJAS
118. Dabas lieguma “Lubāna mitrājs” aizsardzību un izmantošanu reglamentē Ministru kabineta
2009. gada 10. februāra noteikumi Nr. 135 “Dabas lieguma “Lubāna mitrājs” individuālie
aizsardzības un izmantošanas noteikumi”.
119. Dabas lieguma “Pokratas ezers” aizsardzību un izmantošanu reglamentē Ministru kabineta
2010. gada 16. marta noteikumu Nr. 264 “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie
aizsardzības un izmantošanas noteikumi” 1. un 5. nodaļa.
120. Dižkoki, aizsargājamais ģeoloģiskais un ģeomorfoloģiskais dabas piemineklis “Medņu
dižakmens” attēloti grafiskās daļas kartē “Rugāju novada teritorijas funkcionālais zonējums”.

3.11. PRASĪBAS DERĪGO IZRAKTEŅU IEGŪŠANAI
121. Derīgo izrakteņu ieguve aizliegta ciemu teritorijās.

3.12. PRASĪBAS KULTŪRAS PIEMINEKĻU AIZSARDZĪBAI
122. Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu vizuālās uztveramības zonā aizliegts veidot apbūvi,
kas var aizsegt kultūras pieminekli.
123. Saimnieciskā darbība kultūras pieminekļu aizsardzības zonā plānojama, saglabājot kultūras
piemineklim atbilstošo vidi, kā arī nodrošinot pieminekļa vizuālo uztveri.
124. Arheoloģisko pieminekļu teritorijās nav pieļaujama jaunu objektu būvniecība un karjeru
izstrāde, jaunu ceļu ierīkošana un citi ar zemes reljefa pārveidošanu saistīti darbi.
125. Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijai veicot valsts aizsargājamo kultūras
pieminekļu teritoriju digitalizāciju var mainīties valsts aizsargājamā kultūras pieminekļa
teritorija un aizsargjosla (aizsardzības zona), to izmaiņas nav uzskatāmas par teritorijas
plānojuma grozījumiem.
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4. PRASĪBAS TERITORIJAS IZMANTOŠANAI UN APBŪVES PARAMETRIEM KATRĀ FUNKCIONĀLAJĀ ZONĀ
Ja pie teritorijas galvenajiem un papildizmantošanas veidiem nav noteikts izmantošanas veida apraksts, tas tiek piemērots atbilstoši Ministru kabineta 30.04.2013. noteikumu Nr.240 “Vispārīgie teritorijas
plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” 3.pielikumam “Teritorijas izmantošanas veidu klasifikators”

4.1. SAVRUPMĀJU APBŪVES TERITORIJA
4.1.1. Savrupmāju apbūves teritorija (DzS)
4.1.1.1. Pamatinformācija
126. Savrupmāju apbūves teritorija (DzS) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu mājokļa funkciju savrupam dzīvesveidam, paredzot
atbilstošu infrastruktūru, un kuras galvenais izmantošanas veids ir savrupmāju un vasarnīcu apbūve.
4.1.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi
127. Savrupmāju apbūve (11001).
128. Vasarnīcu apbūve (11002).
4.1.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi
129. Dārza māju apbūve (11003).
130. Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve (12002): Apbūve, ko veido veikali, aptiekas, sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumi, tirgus, tirgus
paviljoni, sezonas rakstura tirdzniecības vai pakalpojumu objekti (tirdzniecības kioski un segtie tirdzniecības stendi), restorāni, bāri, kafejnīcas,
kā arī sadzīves un citu pakalpojumu objekti, tai skaitā automobiļu un motociklu apkopes uzņēmumi, izņemot ražošanas objektus.
131. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003).
132. Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (12007).
133. Veselības aizsardzības iestāžu apbūve (12008).
134. Sociālās aprūpes iestāžu apbūve (12009).
135. Dzīvnieku aprūpes iestāžu apbūve (12010).
136. Labiekārtota publiskā ārtelpa (24001).
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137. Publiskā ārtelpa bez labiekārtojuma (24002).
4.1.1.4. Apbūves parametri
Nr.

138

Minimālā
jaunizveidojamā zemes
gabala platība (m2/ha)

Maksimālais apbūves
blīvums (%)

Apbūves augstums (m)

Vērtība

Vērtība

no

Atruna

3000

Atruna

30

līdz

Atruna

12

*1

Apbūves augstums (stāvu skaits)

Brīvās zaļās teritorijas
rādītājs (%) (pašvaldības
noteiktais)

no

līdz

Atruna

Vērtība

2

*2

60

Atruna

1. Palīgbūvei augstums nedrīkst pārsniegt 8 metrus.
2. Atļauta jumta izbūve.

4.1.1.5. Citi noteikumi
139. Zemes vienības minimālais platums nav mazāks par 20 metriem.
140. Zemes vienībā atļauts būvēt 1 dzīvojamo māju.
141. Žogi
141.1. Žogu augstums nedrīkst pārsniegt 1,5 metrus.
141.2. Žoga caurredzamībai jābūt ne mazāk kā 30% (perpendikulāri pret žoga plakni).
141.3. Žogus ielas pusē izvieto uz ielas sarkanās līnijas.

4.2. MAZSTĀVU DZĪVOJAMĀS APBŪVES TERITORIJA
4.2.1. Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzM)
4.2.1.1. Pamatinformācija
142. Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzM) ir funkcionālā zona ar apbūvi līdz trijiem stāviem, ko nosaka, lai nodrošinātu mājokļa funkciju,
paredzot atbilstošu infrastruktūru.
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4.2.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi
143. Savrupmāju apbūve (11001).
144. Rindu māju apbūve (11005).
145. Daudzdzīvokļu māju apbūve (11006).
4.2.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi
146. Biroju ēku apbūve (12001).
147. Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve (12002): Apbūve, ko veido veikali, aptiekas, sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumi, tirgus, tirgus
paviljoni, sezonas rakstura tirdzniecības vai pakalpojumu objekti (tirdzniecības kioski un segtie tirdzniecības stendi), restorāni, bāri, kafejnīcas,
kā arī sadzīves un citu pakalpojumu objekti, tai skaitā automobiļu un motociklu apkopes uzņēmumi, izņemot ražošanas objektus.
148. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003).
149. Kultūras iestāžu apbūve (12004).
150. Sporta ēku un būvju apbūve (12005).
151. Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (12007).
152. Veselības aizsardzības iestāžu apbūve (12008).
153. Sociālās aprūpes iestāžu apbūve (12009).
154. Dzīvnieku aprūpes iestāžu apbūve (12010).
155. Reliģisko organizāciju ēku apbūve (12011).
156. Labiekārtota publiskā ārtelpa (24001).
157. Publiskā ārtelpa bez labiekārtojuma (24002).
4.2.1.4. Apbūves parametri
Nr.

Minimālā
jaunizveidojamā zemes
gabala platība (m2/ha)
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Maksimālais apbūves
blīvums (%)

Apbūves augstums (m)

Apbūves augstums (stāvu skaits)

Brīvās zaļās teritorijas
rādītājs (%) (pašvaldības
noteiktais)
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158

Vērtība

Atruna

Vērtība

5000

*3

60

Atruna

no

līdz

Atruna

15

*4

no

līdz

Atruna

Vērtība

3

*5

40

Atruna

3. Rindu mājai 400 kv.m. uz vienu mājas sekciju pēc mājas uzbūvēšanas.
4. Rindu mājai un saimniecības ēkām līdz 12 metriem, palīgbūves augstums nedrīkst pārsniegt 8 metrus.
5. Rindu mājai, saimniecības ēkām un palīgbūvēm līdz 2 stāviem ar jumta izbūvi.

4.2.1.5. Citi noteikumi
159. Jāparedz vismaz viena autostāvvieta uz vienu dzīvokli.

4.3. DAUDZSTĀVU DZĪVOJAMĀS APBŪVES TERITORIJA
Nenosaka

4.4. PUBLISKĀS APBŪVES TERITORIJA
4.4.1. Publiskās apbūves teritorija (P)
4.4.1.1. Pamatinformācija
160. Publiskās apbūves teritorija (P) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu gan komerciālu, gan nekomerciālu publiska rakstura iestāžu un
objektu izvietošanu, paredzot atbilstošu infrastruktūru.
4.4.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi
161. Biroju ēku apbūve (12001).
162. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003).
163. Kultūras iestāžu apbūve (12004).
164. Sporta ēku un būvju apbūve (12005).
165. Aizsardzības un drošības iestāžu apbūve (12006).
166. Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (12007).
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167. Veselības aizsardzības iestāžu apbūve (12008).
168. Sociālās aprūpes iestāžu apbūve (12009).
169. Dzīvnieku aprūpes iestāžu apbūve (12010).
170. Reliģisko organizāciju ēku apbūve (12011).
171. Labiekārtota publiskā ārtelpa (24001).
172. Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve (12002): Apbūve, ko veido veikali, aptiekas, sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumi, tirgus, tirgus
paviljoni, sezonas rakstura tirdzniecības vai pakalpojumu objekti (tirdzniecības kioski un segtie tirdzniecības stendi), restorāni, bāri, kafejnīcas,
kā arī sadzīves un citu pakalpojumu objekti.
4.4.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi
173. Rindu māju apbūve (11005).
174. Daudzdzīvokļu māju apbūve (11006).
4.4.1.4. Apbūves parametri
Nr.

175

Maksimālais apbūves
blīvums (%)

Apbūves augstums (m)

Vērtība

no

Atruna

60

līdz

Atruna

15

*6

Apbūves augstums (stāvu skaits)

Brīvās zaļās teritorijas
rādītājs (%) (pašvaldības
noteiktais)

no

līdz

Atruna

Vērtība

3

*7

20

Atruna

6. Saimniecības ēkām līdz 12 metriem, palīgbūves augstums nedrīkst pārsniegt 8 metrus.
7. Saimniecības ēkām un palīgbūvēm līdz 2 stāviem ar jumta izbūvi.

4.4.1.5. Citi noteikumi
Nenosaka
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4.5. JAUKTAS CENTRA APBŪVES TERITORIJA
4.5.1. Jauktas centra apbūves teritorija (JC)
4.5.1.1. Pamatinformācija
176. Jauktas centra apbūves teritorija (JC) ir funkcionālā zona, ko nosaka teritorijai, kurā vēsturiski ir izveidojies plašs jauktu izmantošanu spektrs
vai, kas kalpo kā pilsētas, ciema vai apkaimes centrs, kā arī apbūves teritorijās, ko plānots attīstīt par šādiem centriem.
4.5.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi
177. Kultūras iestāžu apbūve (12004).
178. Sporta ēku un būvju apbūve (12005).
179. Savrupmāju apbūve (11001).
180. Rindu māju apbūve (11005).
181. Daudzdzīvokļu māju apbūve (11006).
182. Biroju ēku apbūve (12001).
183. Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve (12002).
184. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003).
185. Aizsardzības un drošības iestāžu apbūve (12006).
186. Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (12007).
187. Veselības aizsardzības iestāžu apbūve (12008).
188. Sociālās aprūpes iestāžu apbūve (12009).
189. Dzīvnieku aprūpes iestāžu apbūve (12010).
190. Reliģisko organizāciju ēku apbūve (12011).
191. Labiekārtota publiskā ārtelpa (24001).
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4.5.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi
192. Vieglās rūpniecības uzņēmumu apbūve (13001).
193. Transporta apkalpojošā infrastruktūra (14003).
4.5.1.4. Apbūves parametri
Nr.

194

Minimālā
jaunizveidojamā zemes
gabala platība (m2/ha)

Maksimālais apbūves
blīvums (%)

Apbūves augstums (m)

Vērtība

Atruna

Vērtība

Atruna

no

3000

*8

60

*9

līdz

Atruna

15

*10

Apbūves augstums (stāvu skaits)

Brīvās zaļās teritorijas
rādītājs (%) (pašvaldības
noteiktais)

no

līdz

Atruna

Vērtība

Atruna

3

*11

20

*12

8. Rindu mājai 400 kv.m. uz vienu mājas sekciju pēc mājas uzbūvēšanas.
9. Savrupmāju un vasarnīcu apbūvei 30%.
10. Saimniecības ēkām līdz 12 metriem, palīgbūves augstums nedrīkst pārsniegt 8 metrus.
11. Rindu mājai, saimniecības ēkām un palīgbūvēm līdz 2 stāviem ar jumta izbūvi.
12. Savrupmāju un vasarnīcu apbūvei 60%.

4.5.1.5. Citi noteikumi
195. Žogi
195.1. Žogu augstums nedrīkst pārsniegt 1,5 metrus.
195.2. Žoga caurredzamībai jābūt ne mazāk kā 30% (perpendikulāri pret žoga plakni).
195.3. Žogus ielas pusē izvieto uz ielas sarkanās līnijas.
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4.6. RŪPNIECISKĀS APBŪVES TERITORIJA
4.6.1. Rūpnieciskās apbūves teritorija (R)
4.6.1.1. Pamatinformācija
196. Rūpnieciskās apbūves teritorija (R) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu rūpniecības uzņēmumu darbībai un attīstībai nepieciešamo
teritorijas organizāciju, inženiertehnisko apgādi un transporta infrastruktūru.
4.6.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi
197. Vieglās rūpniecības uzņēmumu apbūve (13001).
198. Smagās rūpniecības un pirmapstrādes uzņēmumu apbūve (13002).
199. Lauksaimnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (13003).
200. Atkritumu apsaimniekošanas un pārstrādes uzņēmumu apbūve (13005).
201. Inženiertehniskā infrastruktūra (14001).
202. Transporta lineārā infrastruktūra (14002).
203. Transporta apkalpojošā infrastruktūra (14003).
204. Noliktavu apbūve (14004).
205. Energoapgādes uzņēmumu apbūve (14006).
4.6.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi
206. Biroju ēku apbūve (12001).
207. Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve (12002).
208. Aizsardzības un drošības iestāžu apbūve (12006).
4.6.1.4. Apbūves parametri
Nr.

Maksimālais apbūves
blīvums (%)
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Apbūves augstums (m)

Apbūves augstums (stāvu skaits)

Brīvās zaļās teritorijas
rādītājs (%) (pašvaldības
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noteiktais)
Vērtība
209

Atruna

no

līdz

70

Atruna

15

no

līdz

Atruna

3

Vērtība

Atruna

10

4.6.1.5. Citi noteikumi
210. Pie ielām un ceļiem izvietotu iekārtu un ēku teritorijās priekšpagalmā aizliegti atklāti uzglabāšanas laukumi.
211. Teritorijas ir atļauts nožogot ar blīvu žogu.
212. Lokālplānojumā, detālplānojumā vai būvprojektā jāparedz pasākumi apkārtējo teritoriju aizsardzībai pret trokšņiem, smakām un cita veida
piesārņojumu.

4.6.2. Rūpnieciskās apbūves teritorija (R1)
4.6.2.1. Pamatinformācija
213. Rūpnieciskās apbūves teritorija (R1) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu vieglās rūpniecības uzņēmumu darbībai un attīstībai
nepieciešamo teritorijas organizāciju, inženiertehnisko apgādi un transporta infrastruktūru.
4.6.2.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi
214. Vieglās rūpniecības uzņēmumu apbūve (13001).
215. Lauksaimnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (13003).
216. Atkritumu apsaimniekošanas un pārstrādes uzņēmumu apbūve (13005).
217. Inženiertehniskā infrastruktūra (14001).
218. Transporta lineārā infrastruktūra (14002).
219. Transporta apkalpojošā infrastruktūra (14003).
220. Noliktavu apbūve (14004).
221. Energoapgādes uzņēmumu apbūve (14006).
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4.6.2.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi
222. Biroju ēku apbūve (12001).
223. Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve (12002).
224. Aizsardzības un drošības iestāžu apbūve (12006).
4.6.2.4. Apbūves parametri
Nr.

225

Maksimālais apbūves
blīvums (%)

Apbūves augstums (m)

Vērtība

no

Atruna

līdz

70

Atruna

Apbūves augstums (stāvu skaits)

Brīvās zaļās teritorijas
rādītājs (%) (pašvaldības
noteiktais)

no

Vērtība

15

līdz

Atruna

3

Atruna

10

4.6.2.5. Citi noteikumi
226. Teritorijas ir atļauts nožogot ar blīvu žogu.
227. Pie ielām un ceļiem izvietotu iekārtu un ēku teritorijās priekšpagalmā aizliegti atklāti uzglabāšanas laukumi.
228.

Lokālplānojumā, detālplānojumā vai būvprojektā jāparedz pasākumi apkārtējo teritoriju aizsardzībai pret trokšņiem, smakām un cita veida
piesārņojumu.

4.6.3. Rūpnieciskās apbūves teritorija (R2)
4.6.3.1. Pamatinformācija
229. Rūpnieciskās apbūves teritoriju (R2) galvenā izmantošana ir derīgo izrakteņu ieguve.
4.6.3.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi
230. Vieglās rūpniecības uzņēmumu apbūve (13001).
231. Smagās rūpniecības un pirmapstrādes uzņēmumu apbūve (13002).
232. Lauksaimnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (13003).
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233. Derīgo izrakteņu ieguve (13004).
4.6.3.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi
Nenosaka
4.6.3.4. Apbūves parametri
Nr.

Apbūves augstums (m)
no

līdz

234

Atruna

15

4.6.3.5. Citi noteikumi
235. Lokālplānojumā, detālplānojumā vai būvprojektā jāparedz pasākumi apkārtējo teritoriju aizsardzībai pret trokšņiem, smakām un cita veida
piesārņojumu.

4.7. TRANSPORTA INFRASTRUKTŪRAS TERITORIJA
4.7.1. Transporta infrastruktūras teritorija (TR)
4.7.1.1. Pamatinformācija
236. Transporta infrastruktūras teritorija (TR) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu visu veidu transportlīdzekļu un gājēju satiksmei
nepieciešamo infrastruktūru, kā arī lai nodrošinātu lidostu un ostu uzņēmumu darbību un attīstībai nepieciešamo teritorijas organizāciju un
inženiertehnisko apgādi.
4.7.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi
237. Inženiertehniskā infrastruktūra (14001).
238. Transporta lineārā infrastruktūra (14002).
239. Transporta apkalpojošā infrastruktūra (14003).
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4.7.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi
Nenosaka
4.7.1.4. Apbūves parametri
Nenosaka
4.7.1.5. Citi noteikumi
Nenosaka

4.8. TEHNISKĀS APBŪVES TERITORIJA
4.8.1. Tehniskās apbūves teritorija (TA)
4.8.1.1. Pamatinformācija
240. Tehniskās apbūves teritorija (TA) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu inženiertehniskās apgādes tīklu un objektu izbūvei,
uzturēšanai, funkcionēšanai un attīstībai nepieciešamo teritorijas organizāciju un transporta infrastruktūru.
4.8.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi
241. Atkritumu apsaimniekošanas un pārstrādes uzņēmumu apbūve (13005).
242. Inženiertehniskā infrastruktūra (14001).
243. Transporta lineārā infrastruktūra (14002).
244. Transporta apkalpojošā infrastruktūra (14003).
245. Noliktavu apbūve (14004).
246. Energoapgādes uzņēmumu apbūve (14006).
4.8.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi
Nenosaka
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4.8.1.4. Apbūves parametri
Nr.

Apbūves augstums (m)
no

līdz

247

Atruna

8

4.8.1.5. Citi noteikumi
Nenosaka

4.9. DABAS UN APSTĀDĪJUMU TERITORIJA
4.9.1. Dabas un apstādījumu teritorija (DA)
4.9.1.1. Pamatinformācija
248. Dabas un apstādījumu teritorija (DA) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu rekreācijas, sporta, tūrisma, kvalitatīvas dabas un
kultūrvides u.tml. funkciju īstenošanu dabas vai daļēji pārveidotās dabas teritorijās, ietverot ar attiecīgo funkciju saistītās ēkas un inženierbūves.
4.9.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi
249. Mežs īpaši aizsargājamās dabas teritorijās (21002).
250. Labiekārtota publiskā ārtelpa (24001).
251. Publiskā ārtelpa bez labiekārtojuma (24002).
4.9.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi
252. Dārza māju apbūve (11003).
253. Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve (12002): Apbūve, ko veido veikali, aptiekas, sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumi, tirgus, tirgus
paviljoni, sezonas rakstura tirdzniecības vai pakalpojumu objekti (tirdzniecības kioski un segtie tirdzniecības stendi), restorāni, bāri, kafejnīcas,
kā arī sadzīves un citu pakalpojumu objekti.
254. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003).
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255. Kultūras iestāžu apbūve (12004).
256. Sporta ēku un būvju apbūve (12005).
4.9.1.4. Apbūves parametri
Nr.

Apbūves augstums (m)
no

līdz

257

Atruna

8

4.9.1.5. Citi noteikumi
Nenosaka

4.9.2. Dabas un apstādījumu teritorija (DA1)
4.9.2.1. Pamatinformācija
258.

Dabas un apstādījumu teritorijas (DA1) ir teritorijas, kur galvenā izmantošana ir saistīta ar apbedījumu veikšanu un ar to saistītu būvju
izvietošana.
4.9.2.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

259. Labiekārtota publiskā ārtelpa (24001).
260. Publiskā ārtelpa bez labiekārtojuma (24002).
4.9.2.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi
Nenosaka
4.9.2.4. Apbūves parametri
Nenosaka
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4.9.2.5. Citi noteikumi
Nenosaka

4.10. MEŽU TERITORIJA
4.10.1. Mežu teritorija (M)
4.10.1.1. Pamatinformācija
261. Mežu teritorija (M) ir funkcionālā zona, ko nosaka lai nodrošinātu apstākļus mežu ilgtspējīgai attīstībai un mežu galveno funkciju – saimniecisko,
ekoloģisko un sociālo funkciju īstenošanai.
4.10.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi
262. Mežsaimnieciska izmantošana (21001).
263. Mežs īpaši aizsargājamās dabas teritorijās (21002).
264. Labiekārtota publiskā ārtelpa (24001).
265. Publiskā ārtelpa bez labiekārtojuma (24002).
4.10.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi
266. Viensētu apbūve (11004).
267. Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve (12002): Apbūve, ko veido veikali, aptiekas, sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumi, tirgus, tirgus
paviljoni, sezonas rakstura tirdzniecības vai pakalpojumu objekti (tirdzniecības kioski un segtie tirdzniecības stendi), restorāni, bāri, kafejnīcas,
kā arī sadzīves un citu pakalpojumu objekti.
268. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003).
269. Sporta ēku un būvju apbūve (12005).
270. Derīgo izrakteņu ieguve (13004).
4.10.1.4. Apbūves parametri
Nr.

Minimālā jaunizveidojamā
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Maksimālais apbūves

Apbūves augstums (m)

Apbūves augstums (stāvu skaits)
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zemes gabala platība (m2/ha) blīvums (%)
Vērtība
271

Atruna

20000

Vērtība

Atruna

no

10

līdz

Atruna

12

*13

no

līdz

Atruna

2

*14

13. Saimniecības ēkām līdz 12 metriem, palīgbūves augstums nedrīkst pārsniegt 8 metrus.
14. Atļauta jumta izbūve.

4.10.1.5. Citi noteikumi
272. Zemes vienības minimālais platums nav mazāks par 30 metriem.
273. Zemes vienībā atļauts būvēt 1 dzīvojamo māju.
274. Meža zemju izmantošanu, apsaimniekošanu un atmežošanu veic saskaņā ar Meža likuma un citu normatīvo aktu prasībām.
275. Lauksaimniecībā izmantojamo zemi atļauts ierīkot Meža teritorijā (M), nepārsniedzot galveno izmantošanu.

4.11. LAUKSAIMNIECĪBAS TERITORIJA
4.11.1. Lauksaimniecības teritorija (L)
4.11.1.1. Pamatinformācija
276. Lauksaimniecības teritorija (L) ir funkcionālā zona, ko nosaka lai nodrošinātu lauksaimniecības zemes, kā resursa, racionālu un daudzveidīgu
izmantošanu visa veida lauksaimnieciskajai darbībai un ar to saistītajiem pakalpojumiem.
4.11.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi
277. Viensētu apbūve (11004).
278. Lauksaimnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (13003).
279. Lauksaimnieciska izmantošana (22001).
280. Labiekārtota publiskā ārtelpa (24001).
281. Publiskā ārtelpa bez labiekārtojuma (24002).
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282. Ūdens telpas publiskā izmantošana (24003).
4.11.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi
283. Vasarnīcu apbūve (11002).
284. Dārza māju apbūve (11003).
285. Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve (12002).
286. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003).
287. Kultūras iestāžu apbūve (12004).
288. Sporta ēku un būvju apbūve (12005).
289. Veselības aizsardzības iestāžu apbūve (12008).
290. Sociālās aprūpes iestāžu apbūve (12009).
291. Dzīvnieku aprūpes iestāžu apbūve (12010).
292. Reliģisko organizāciju ēku apbūve (12011).
293. Vieglās rūpniecības uzņēmumu apbūve (13001).
294. Derīgo izrakteņu ieguve (13004).
295. Atkritumu apsaimniekošanas un pārstrādes uzņēmumu apbūve (13005).
296. Inženiertehniskā infrastruktūra (14001).
297. Transporta lineārā infrastruktūra (14002).
298. Transporta apkalpojošā infrastruktūra (14003).
299. Noliktavu apbūve (14004).
300. Lidostu un ostu apbūve (14005).
301. Energoapgādes uzņēmumu apbūve (14006).
302. Mežsaimnieciska izmantošana (21001).
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4.11.1.4. Apbūves parametri
Nr.

303

Minimālā jaunizveidojamā
Maksimālais apbūves
zemes gabala platība (m2/ha) blīvums (%)

Apbūves augstums (m)

Vērtība

Atruna

Vērtība

Atruna

no

20000

*15

10

*16

Apbūves augstums (stāvu skaits)

līdz

Atruna

12

*17

no

līdz

Atruna

2

*18

15. Ciemos 5000 kv. m.
16. Ciemos 20%.
17. Saimniecības ēkām līdz 12 metriem, palīgbūves augstums nedrīkst pārsniegt 8 metrus.
Ar ražošanu saistītām būvēm pēc nepieciešamības.
18. Atļauta jumta izbūve.

4.11.1.5. Citi noteikumi
304. Zemes vienības minimālais platums ārpus ciemiem nav mazāks par 30 metriem.
305. Zemes vienības minimālais platums ciemos nav mazāks par 20 metriem.
306. Zemes vienībā atļauts būvēt 1 dzīvojamo māju.
307. Žogi
307.1. Žogu augstums ciemā nedrīkst pārsniegt 1,5 metrus.
307.2. Ciemā žoga caurredzamībai jābūt ne mazāk kā 30% (perpendikulāri pret žoga plakni).

4.12. ŪDEŅU TERITORIJA
4.12.1. Ūdeņu teritorija (Ū)
4.12.1.1. Pamatinformācija
308. Ūdeņu teritorija (Ū) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai izplānotu un nodrošinātu racionālu un ilgtspējīgu ūdeņu resursu izmantošanu
saimnieciskai darbībai, transportam, rekreācijai un vides aizsardzībai.
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4.12.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi
309. Inženiertehniskā infrastruktūra (14001).
310. Transporta lineārā infrastruktūra (14002).
311. Transporta apkalpojošā infrastruktūra (14003).
312. Energoapgādes uzņēmumu apbūve (14006).
313. Ūdenssaimnieciska izmantošana (23001).
314. Ūdens telpas publiskā izmantošana (24003).
4.12.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi
315. Dzīvojamā apbūve uz ūdens (11007).
316. Derīgo izrakteņu ieguve (13004).
4.12.1.4. Apbūves parametri
Nenosaka
4.12.1.5. Citi noteikumi
Nenosaka
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5. TERITORIJAS AR ĪPAŠIEM NOTEIKUMIEM
5.1. CITA TERITORIJA AR ĪPAŠIEM NOTEIKUMIEM
Nenosaka

5.2. TERITORIJA, KURAI IZSTRĀDĀJAMS LOKĀLPLĀNOJUMS
Nenosaka

5.3. TERITORIJA, KURAI IZSTRĀDĀJAMS DETĀLPLĀNOJUMS
Nenosaka

5.4. VIETĒJAS NOZĪMES KULTŪRVĒSTURISKĀ UN DABAS TERITORIJA
Nenosaka

5.5. AINAVISKI VĒRTĪGA TERITORIJA
Nenosaka

5.6. VIETĒJAS NOZĪMES LAUKSAIMNIECĪBAS TERITORIJA
Nenosaka

5.7. NACIONĀLAS UN VIETĒJAS NOZĪMES INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBAS TERITORIJA
Nenosaka

5.8. DEGRADĒTA TERITORIJA
5.8.1. Degradēta teritorija (TIN8)
5.8.1.1. Pamatinformācija
Nenosaka
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5.8.1.2. Apbūves parametri
Nenosaka
5.8.1.3. Citi noteikumi
317. Pirms uzsāk jaunu apbūvi degradētā teritorijā, jāveic tās sakārtošana un degradētā objekta nojaukšana vai revitalizācija atbilstoši normatīvo
aktu prasībām.
318. Degradētās teritorijas attēlotas grafiskās daļas kartē "Rugāju novada teritorijas funkcionālais zonējums".
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6. TERITORIJAS PLĀNOJUMA ĪSTENOŠANAS KĀRTĪBA
Nenosaka
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7. CITI NOSACĪJUMI/PRASĪBAS
Nenosaka
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1. pielikums

FUNKCIONĀLĀS ZONAS
Nosaukums

Apzīmējums

Savrupmāju apbūves teritorija

DzS

Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija

DzM

Jauktas centru apbūves teritorija

JC

Publiskās apbūves teritorija

P

Rūpnieciskās apbūves teritorija

R, R1, R2

Transporta infrastruktūras teritorija

TR

Tehniskās apbūves teritorija

TA

Dabas un apstādījumu teritorija

DA, DA1

Mežu teritorija

M

Lauksaimniecības teritorija

L

Ūdeņu teritorija

Ū

Kartē attēlots

2. pielikums

AIZSARGJOSLAS
Pielikumā uzrādītas un teritorijas plānojuma grafiskās daļas kartēs attēlotas aizsargjoslas ar
platumu virs 10 metriem. Aizsargjoslas, kas nav uzradītas un attēlotas kartē noteiktas Aizsargjoslu
likumā un attēlojamas detālplānojumos vai lokālplānojumos, izmantojot atbilstošu topogrāfiju.
VIDES UN DABAS RESURSU AIZSARDZĪBAS AIZSARGJOSLAS
Aizsargjoslas objekts

Pededze
Aiviekste
Balupe (Bolupe)
Vārniene
Vecpededze
Sūra
Dūrupe
Teterupe
Sudarbe
Pokrateņa
Palaceņa
Pīsteņa

Aizsargjoslas platums

virszemes ūdensobjektu aizsargjoslas
300 metrus plata josla
katrā krastā
100 metrus
plata josla
katrā krastā
50 metrus
plata josla
katrā krastā

Paukle
Skujatne
Saipeite

Dziļaune
Keiba

Kalnis
Lazdags
Ilganču ezers
Boževas ezers
Pokratas ezers
Kopiunes ezers

300 metrus
plata josla
100 metrus
plata josla
50 metrus
plata josla

Gruiznis

Šņitkas purvs
Bērzpils purvs

aizsargjoslas ap purviem
100 metrus
plata josla

Sudarbes purvs

Nīdrumola
Plakšenīcas Pūrs
Reibānu pūrs

20 metrus
plata josla

Kartē attēlots

aizsargjoslas (aizsardzības zonas) ap kultūras pieminekļiem
Arheoloģijas pieminekļi:

Lagažas apmetne (Aizsardz. Nr. 268)
Lieparu senkapi (Aizsardz. Nr. 269)
Slaveitu senkapi (Aizsardz. Nr. 270)
Piestinas apmetne (Aizsardz. Nr. 270)
Pilskalns (Aizsardz. Nr. 267)
Skubinovas viduslaiku kapseta (Aizsardz. Nr. 272)
Kapunes senkapi (Aizsardz. Nr. 264)
Mastarigu senkapi (Kara kapi) (Aizsardz. Nr. 265)
Osas apmetne (Aizsardz. Nr. 266)
Cušlu senkapi (Kara kapi) (Aizsardz. Nr. 290)
Mašku senkapi (Kara kapi) (Aizsardz. Nr. 291)
Aizstirnes senkapi (Vecie kapi) (Aizsardz. Nr. 293)
Keibenieku senkapi (Kara kapi) (Aizsardz. Nr. 297)
Sura apmetne (Aizsardz. Nr. 286)
Vežu senkapi (Aizsardz. Nr. 292)
Mednu senkapi (Aizsardz. Nr. 287)
Melnolidumu viduslaiku kapseta (Kara kapi)
(Aizsardz. Nr. 288)
Dzirnavsalas apmetne (Aizsardz. Nr. 289)

500 metri

arhitektūras pieminekļi:
Augustovas katolu baznica (Aizsardz. Nr. 2854)
Pokratas kapu kaplica (Aizsardz. Nr. 2861)
Naglu (Reibanu) kapu kaplica (Aizsardz. Nr. 8320)
Anastasijas Losanes seta (Aizsardz. Nr. 2856)
Annas Lužas seta (Aizsardz. Nr. 2857)
Andzelmas Limananes seta (Aizsardz. Nr. 2860)
Rugaju pagasta valdes eka (Aizsardz. Nr. 2862)
Rugaju pareizticigo baznica (Aizsardz. Nr. 2863)
aizsargjoslas ap ūdens ņemšanas vietām
Ķīmiskās aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdens ņemšanas vietu

Urbumam nr. 11940 (Rugājos)
Urbumam nr. 14158 (Strados)
Urbumam nr. 14154 (Benislavā)
Urbumam nr. 11897 (Benislavā)
Urbumam nr. 7293 (Tikaiņos)
Urbumam nr. 11713 (Skujetniekos)

388 metri
625 metri
660 metri
560 metri
580 metri
560 metri

EKSPLUATĀCIJAS AIZSARGJOSLAS
aizsargjoslas gar autoceļiem
Valsts reģionālais autoceļš
60 metru no ceļa ass
uz katru pusi
Valsts vietējais un pašvaldības autoceļš
30 metru no ceļa ass
uz katru pusi

SANITĀRĀS AIZSARGJOSLAS
aizsargjoslas ap kapsētām
Bolupes
Cūkusalas
Čušļu
Dekšņu
Dubļukalna
Gaiļakalna
Grūzīšu
Kraukļevas
Mazpokratas
Pareizticīgo kapi
Rugājos
Pokratas
Reibānu
Sebežu
Silenieku
Stāmeru
Upetnieku
Vilkavas
Cepurnieku

Lieparu
Mastarīgas
Slavītu
Vārnienas
Gariesilu
Beņislavas
Komuļkalna

300 metri

aizsargjoslas ap notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm
BIO M-50x2 (A 700401) 100 m3/diennaktī
(Rugāju ciems)
50 metri
BIO M-40 (A700400) 40 m3/diennaktī
(Benislavas ciems)
BIO KRD-30 (A700399) 30 m3/diennaktī
(Skujetnieku ciems)

DROŠĪBAS AIZSARGJOSLAS
aizsargjoslas ap degvielas uzpildes staciju
Degvielas uzpildes stacija Rugājos
25 metri no tvertnēm
un degvielas uzpildes
iekārtām
aizsargjoslas ap sūkņu staciju
Nacionālas nozīmes lauksaimniecības poldera
„Kapūnes polderis” sūkņu stacija

30 metri

3. pielikums

VALSTS AUTOCEĻI
Nozīme

Valsts
reģionālie
autoceļi

Valsts
vietējie
autoceļi

Indekss /

Nosaukums

apzīmējums kartē
P36
Rēzekne - Gulbene
P47

Balvi - Kapūne

P48

Kārsava - Tilža- Dubļukalns

V463

Pāliņi - Gailīši

V464

Pokrata - Lazdukalns

V466

Balvi - Teteri - Upetnieki

V481

Rūbāni - Primenes

V484

Lukstiņi - Teteri

V485

Gariesili - Pokrata

V483

Upatnieki - Rugāji

V488

Rugāji - Ranguči

V842

Lubāna - Upetnieki

4. pielikums
PAŠVALDĪBAS AUTOCEĻI

Grupa

A

A
B

Apzīmējums
kartē
(A)-R1
(A)-R2
(A)-R4
(A)-R3
(A)-R6
(A)-R5
(A)-R8
(A)-R9
(A)-R12
(A)-R14
(A)-R18
(A)-R20
(A)-R22
(A)-R23
(A)-R 26
(A)-R28
(A)-R29
(A)-R30
(A)-R31
(A)-R32
(A)-R33
(A)-R34
(A)-R36
(A)-R39
(A)-R40
(A)-R42
(A)-R43
(A)-R45
(A)-R17
(A)-L3
(A)-L8
(A)-L31
(A)-L9
(A)-L19
(A)-L25
(A)-L2
(A)-L4
(B)-R7
(B)-R10
(B)-R15
(B)-R16
(B)-R21
(B)-R27

Nosaukums
Vīkšņi - Silenieki
Prospekts
Reibāni - Tīrumnieki
Pēterupe - Mieriņi
Tīrumnieki - Nagļi
Tīrumnieki - Mieriņi
Savienojums
Upetnieki - Vēzis
Upetnieki - Kaņepiene
Stradi - Ezernieki
Griestiņi - Kozupe
Daudzenes dzirnavas - Baldone
Rugāji - Tikaiņi
Egļusala - Žeivinieki
Dekšņu kapu ceļš
Zeltiņi - Ilganči - Medņi
Cūkusala - Karjers - Čušļi
Cūksalas kapu ceļš
Čušļi - Kraukļeva
Kraukļeva - Mežniecības ceļš
Dubļukalns - Biškāni
Medņi - Biškāni
Aizstirne - Apvedceļš
Rugāji - Foršteja
Ceļš uz Boževas ezeru
Grieztiņi - Rimstavas
Baldones - Cībuļi
Dubļukalna kapu ceļš
Daudzene - Baldones
Beņislava - Blāzma
Ozolnes - Liepari
Drudži - Golvari
Liepari - Liepnīte
Liepari - Lieparu kapi
Liepari - Mastarīgas kapi
Rūbāni - Fabriki
Pelnupe - Osa
Klānu ceļš
Grūzīšu kapu ceļš
Ilganči - Strautiņi
Kalnis - Lazdags
Cepurnieku kapu ceļš
Mazpokrota- Pokrata

Atrašanās vieta

Rugāju
pagasts

Lazdukalna
pagasts

Rugāju
pagasts

B
C

(B)-R37
(B)-R47
(B)-R48
(B)-R38
(B)-R44
(B)-R49
(B)-L1
(B)-L5
(B)-L7
(B)-L10
(B)-L14
(B)-L15
(B)-L16
(B)-L21
(B)-L22
(B)-L23
(B)-L26
(B)-L27
(B)-L28
(B)-L29
(B)-L30
(B)-L32
(B)-L33
(B)-L36
(B)-L49
(C)-L11
(C)-L24
(C)-L34
(C)-L35
(C)-L46

Rugāji - Riekstusala
Cūkusala - Čakāni
Žeivinieki - Tikaiņi
Rugāji - Stradi
Rugāji - Krampenes
Aizstirne - Foršteja
Kapūne - Klāni
Liepnīte - Klitončiki
Papurne - Zālīši
Primenes - Cirtums
Aizupes apvedceļš
Aizupes - Vārniene
Rūbāni - Galeji
Liepari - Zizlāni
Podnieki - Strēlnieki
Pelnupe - Kupči
Vecais dzelzceļš
Stangas - Losevi
Silaines gateris - Liepnīte
Liepnīte - Patmalnieki
Darbnīcas - Roznieki
Gariesili - Drudži
Silenieki - Skubinova
Gailīši - Bankova
Strēlnieki - Podnieki
Kapūne - Paideri
Ozolnes - Bērziņi
Silenieki - Lūšubirze
Vecais Tilžas ceļš
Zirgusala - Ogusala

Lazdukalna
pagasts

Lazdukalna
pagasts

5. pielikums
IELAS
Ielas nozīme

Ielas nosaukums

Tranzīta iela
Maģistrālā iela

Kurmenes iela
Lubānas iela
Skolas iela
Meža iela
Liepu iela
Dzelzceļa iela
Ezermalas iela
Dzirnavu iela
Parka iela
Meža iela

Vietējās nozīmes iela

Maģistrālā iela
Vietējās nozīmes iela

Skolas iela
Bērzu iela
Upes iela
Lazdu iela
Kļavu iela

Maģistrālās iela
Vietējās nozīmes iela

Liepu iela
Vītolu iela

Atrašanās vieta

Rugāju ciems

Benislavas ciems

Skujetnieku ciems

6. pielikums
REDZAMĪBAS TRĪSSTŪRIS

PAGALMI

7. pielikums

PIESĀRŅOTĀS UN POTENCIĀLI PIESĀRŅOTĀS VIETAS

Apzīmējums Numurs
kartē
kartē
1
2
3
4
5
6
7
8

Nosaukums
Mehāniskais sektors
Strazdiņos
Pesticidu noliktava
Mehaniskas darbnicas
Rugajos
Degvielas uzpildes
satcija Rugajos
Ilgancu atkritumu
izgaztuve
Mehaniskais sektors
Tikainos
SIA “Harmonija J.V.”,
kokzagetava
SIA "Alrisa" katlu maja

Apraksts
Mehāniskās darbnīcas un degvielas
uzpildes stacija darbojās līdz 1994. gadam
Pesticīdu noliktava darbojās līdz
1994.gadam
Bijušās mehaniskās darbnīcas
Degvielas uzpildes stacija darbojās līdz
2003. gadam
Bijusī sadzīves atkritumu izgāztuve
Bijušās mehaniskās darbnīcas un
degvielas uzpildes stacija
Kokapstrādes iekārtas
-

Avots: VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu reģistrs

8. pielikums

VALSTS ĢEODĒZISKĀ TĪKLA PUNKTI
Nosaukums

Klase

x;y (LKS-92 TM)
Rugāju pagasts

Gružukalns

G1

329418.097; 680828.062

R007

N2

325769; 682517

Riekstusala

G2

322934.062; 689831.765

Tikaines

G2

315707.526; 695813.785
Lazdukalna pagasts

0614

N2

317116; 686559

1077

N2

307975; 687559

28

N2

312984; 687463

G2; N2

319825.228; 683638.090

G2

314011.283; 686602.714

Lekste, 51003
Pabriki

