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PASKAIDROJUMA RAKSTS 
 

 Jēkabpils rajona Ābeļu pagasta zemesgabala Pauguri detālplānojums izstrādāts, 
pamatojoties uz Ābeļu pagasta padomes 11.06.2008. lēmumu Nr.18.1. Par 
detālplānojuma izstrādi un darba uzdevuma apstiprināšanu un šim lēmumam pievienoto 
darba uzdevumu.  
 

Detālplānojums izstrādāts saskaņā ar 2004. gada MK noteikumiem nr.883 
Noteikumi par vietējo pašvaldību teritorijas plānojumiem, Ābeļu pagasta teritorijas 
plānojumu 2008. – 2020. gadam un citiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un 
ņemot vērā likumdošanā noteiktajā kārtībā saņemtos institūciju nosacījumus un 
atzinumus.  

 

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir detalizēt un precizēt Ābeļu pagasta teritorijas 
plānojumā noteikto izmantošanu un izmantošanas aprobežojumus plānojamajā teritorijā.  

Darba uzdevumi ir: 

➢ Noteikt teritorijas plānoto (atļauto) izmantošanu; 

➢ Izstrādāt teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus (ietverot 
apgrūtinājumus); 

➢ Veikt teritorijas sadalīšanu, paredzot piebraukšanas iespējas pie katras 
jaunizveidotas zemes vienības; 

➢ Dot priekšlikumus infrastruktūras izveidei plānojamajā teritorijā;  

 

Detālplānojums izstrādāts uz SIA Livland Jēkabpils filiāles sagatavota 
inženiertopogrāfiskā uzmērījuma ar mēroga precizitāti 1:500, LKS-92 TM un Baltijas 
augstumu sistēmā.  

 

  



DETĀLPLĀNOJUMS JĒKABPILS RAJONA ĀBEĻU PAGASTA NEKUSTAMAJAM ĪPAŠUMAM PAUGURI 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Lpp 4 no 80 4   

Teritorijas pašreizējās izmantošanas apraksts un teritorijas attīstības 
nosacījumi 

 

Detālplānojuma teritorijas raksturojums: 

Zemesgabals Pauguri atrodas Ābeļu pagasta administratīvajā centrā – Brodu 
ciemā, netālu no Jēkabpils pilsētas un Radžu ūdenskrātuves. Piekļūšana zemes gabalam 
tiek nodrošināta pa Ozolu ielu, ar ko zemes gabals robežojas ziemeļos.  

Zemesgabala ziemeļu daļā atrodas dzīvojamā māja ar saimniecības ēkām. Netālu 
no tās aug vairāki koki un atrodas augļu dārzs. Esošās ēkas paredzēts saglabāt un 
izmantot atbilstoši to funkcijām arī pēc zemesgabalu sadalīšanas.  

Zemesgabala reljefam nav izteikta augstuma starpība, zemesgabalam ir neliels 
kritums DR virzienā.  

Nekustamā īpašuma Pauguri zeme ir meliorēta. Zemsgabala ziemeļu daļā ir 
ierīkota drenāžas sistēma, bet pārējo zemesgabala daļu virzienā no austrumiem uz 
rietumiem šķērso 3 meliorācijas grāvji. Pirms teritorijas apbūves nepieciešams veikt LIZ 
transformāciju atbilstoši 2004. g. MK noteikumiem Nr. 619 Kārtība, kādā lauksamniecībā 
izmantojamo zemi transformē par lauksaimniecībā neizmantojamo zemi un izsniedz 
zemes transformācijas atļaujas. 

Tabula Nr. 1. 
Esošā teritorijas izmantošana: 

Zemes izmantošanas veidi un kodi 

Z.g. nr.  Platība  

Lauksaimniecībā izmantojamā 
zeme 

1,3 ha 

Zem ūdeņiem 0,2 ha 

Zem ēkām un pagalmiem  0,1 ha 

Kopā  1,6 ha 

 

Inženierapgādes nodrošinājums: 

Piekļuvi zemesgabalam nodrošina ar grants segumu klātā Ozolu iela un servitūta 
ceļš caur Smilgu ielu 17 un blakus esošo zemes vienību Pauguri. Ozolu ielas sarkanā 
līnija iet pa zemes vienības Pauguri robežu. No Ozolu ielas zemesgabalā ienāk 0,4 kV 
gaisvadu elektrolīnija, pagasta centralizētās ūdensapgādes sistēmas ūdensvads un SIA 
Lattelecom sakaru kabelis, kurš šobrīd nedarbojas. Mobilo sakaru operatoru pakalpojumi 
zemesgabalā ir labā kvalitātē.  

 

Zemesgabala pašreizējā izmantošana, pieguļošo teritoriju plānotā (atļautā) 
izmantošana, teritorijas attīstības nosacījumi: 

Saimniecība Pauguri atrodas Brodu ciema rietumu daļā un ir viena no vairākām 
gar Ozolu ielu izvietotām saimniecībām. Dzīvojamā apbūve gar Ozolu ielu austrumu 
(Brodu ciema centra) virzienā no DP teritorijas ir samērā blīva, bet virzienā uz rietumiem 
tā pakāpeniski paliek retāka. Gan saimniecībā Pauguri, gan citās Ozolu ielas dienvidu 
daļā izvietotās saimniecībās dzīvojamā un saimnieciskā apbūve atrodas ielas tuvumā – 
20 – 50 m attālumā no brauktuves.  



DETĀLPLĀNOJUMS JĒKABPILS RAJONA ĀBEĻU PAGASTA NEKUSTAMAJAM ĪPAŠUMAM PAUGURI 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Lpp 5 no 80 5   

DP teritorijas vidusdaļā, ~ 150 m attālumā no Ozolu ielas un paralēli tai agrāk gāja 
Lejas iela. Šobrīd Lejas iela beidzas ~ 20 m uz rietumiem no DP teritorijas, bet DP tās 
turpinājums ir noteikts kā servitūta ceļš, kurš tālāk austrumu virzienā iziet uz Smilšu ielu.  

Gan saimniecībai Pauguri piederošā zeme, kas atrodas uz dienvidiem no Ozolu 
ielas apbūves, gan citas apkārtējās teritorijas ap Lejas ielu sastāv no neapbūvētas 
lauksaimniecības zemes, kuri šķērso meliorācijas grāvji un uz kuras aug atsevišķi nelieli 
koki vai krūmu puduri.   

Saskaņā ar Ābeļu pagasta teritorijas plānojumu un teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumiem, zemesgabals Pauguri un tai pieguļošās teritorijas ir noteikti par 
savrupmāju dzīvojamās apbūves (DzS) teritoriju. Gan piekļūšana, gan 
inženierkomunikāciju pievadīšana līdz DzS teritorijām Brodu ciema rietumu daļā 
iespējama par trijām paralēlām ielām – Ozolu, Lejas un Smilšu ielu. Zemesgabala 
īpašnieks ir tiesīgs turpināt esošo zemes izmantošanu, bet uzsākot jebkuru jaunu zemes 
izmantošanu, spēkā stājas DzS teritorijām izvirzītie nosacījumi.  

 

Esošās aizsargjoslas  

Saskaņā ar zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu un Zemesgrāmatu 
apliecību, zemesgabalā Pauguri ir noteiktas aizsargjoslas gar 0,4 kV gaisvadu 
elektrolīniju un SIA Lattelecom Latgales zonas Jēkabpils rajona nodaļas sakaru līniju.  

Tabula Nr. 2. 
Esošās aizsargjoslas un to kodi 

Nr. Aizsargjoslas Apgrūti-
nājumu 

kods 

Aizsargjoslas platums Platība ha 

1. Gar elektrisko tīklu 0,4 kV 
gaisvadu līniju 

020501 2,5 m katrā pusē 0,02 

2. Gar elektrisko tīklu 0,4 kV 
gaisvadu līniju 

020501 2,5 m katrā pusē 0,01 

3. Gar SIA Lattelecom Latgales 
zonas Jēkabpils rajona 
nodaļas sakaru līniju 

061001 2,5 m katrā pusē 0,03 

     0,06 

 

 

Teritorijas tehniskie rādītāji 

1. Detālplānojuma teritorijas platība                    1,6 ha 
2. Parceļu skaits teritorijā                                   4 
 
 

Zemesgabala pašreizējā izmantošana, pieguļošo teritoriju plānotā (atļautā) 
izmantošana, teritorijas attīstības nosacījumi 

Saskaņā ar Ābeļu pagasta teritorijas plānojumu un teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumiem, zemesgabals Priedītes un tai pieguļošās teritorijas ir noteiktas par 
Savrupmāju Daugavmalā dzīvojamās apbūves (DzS) teritorijām. Zemesgabala īpašnieks 
ir tiesīgs turpināt esošo zemes izmantošanu, bet uzsākot jebkuru jaunu zemes 
izmantošanu, spēkā stājas Savrupmāju Daugavmalā dzīvojamās apbūves teritorijām 
izvirzītie nosacījumi.  
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Piekļūšana zemes vienībai Priedītes un pieguļošajām teritorijām nodrošināta pa 
pašvaldības autoceļu c5 un ar to savienotajiem saimniecību piebraucamajiem ceļiem. 
Saskaņā ar MK 2004. g. noteikumiem Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas 
noteikumi 54 pantu, šīm teritorijām pirms transformācijas apbūves zemēs nepieciešams 
izstrādāt detālplānojumus. Izstrādājot detālplānojumus vai zemes ierīcības projektus 
zemes vienībai Priedītes piegulošajām teritorijām, inženiertehniskās apgādes risinājumus 
nepieciešams saskaņot ar šajā datālplānojumā izvēlētajiem risinājumiem.  

Saskaņā ar Ābeļu pagasta teritorijas plānojumu 2008. – 2020. gadam, 
inžniertehniskās apgādes infrastruktūras nodrošināšanai nepieciešamās 
inženierkomunikācijas iespējams izvietot pašvaldības autoceļa profila joslā, 
nepieciešamības gadījumā un vienojoties ar īpašnieku – jebkurā citā teritorijā.   
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Detālplānojuma risinājumu apraksts un pamatojums 
 

Zemes vienību Pauguri saskaņā ar Ābeļu pagasta teritorijas plānojumu, paredzēts 
sadalīt 4 zemes vienībās. Lietošanas mērķis – dzīvojamā savrupmāju apbūve (DzS, NĪ 
lietošanas mērķis - 0601).  

Detālajā plānojumā paredzēta visas dzīvojamās apbūves nepieciešamās 
infrastruktūras izbūve. Zemesgabaliem noteikti: 

➢ apgrūtinājumi, 
➢ apbūves izvietojuma zona,   
➢ apbūves rādītāji. 

Visā teritorijā ir noteiktas aizsargjoslas saskaņā ar Aizsargjoslu likuma prasībām.  

Tabula Nr. 3. 
Jaunveidojamo zemesgabalu raksturojums 

 

 
 

 Zemesgabalu un sarkano līniju robežas un platības precizējamas pēc 
instrumentāliem uzmērījumiem un ielu nospraušanas dabā.  

 

Inženierapgādes risinājumi:  

Saskaņā ar Ābeļu pagasta teritorijas plānojumu inženierkomunikāciju tīklus un 
objektus izvieto galvenokārt pašvaldības koplietošanas ielu sarkano līniju un ceļu 
nodalījumu joslu robežās. Inženierkomunikāciju tīkli un objekti tiek izvietoti servitūtu ceļu 
nodalījuma joslu robežās.  

Inženiertehniskās apgādes nodrošināšanai nepieciešamās platības jānodrošina 
izmantojamā un apbūvējamā zemes gabala robežās, ieskaitot aizsargjoslas vai uzrādot 
servitūtus citām personām piederošos īpašumos, kas reģistrēti par labu konkrētam 
īpašumam.  

Detālplānojums paredz, ka inženierkomunikācijas līdz zemes vienībām Nr. 1 un Nr. 
2 tiek pievadītas pa Ozolu ielu, bet vairums inženierkomunikāciju līdz zemes vienībām Nr. 3 
un Nr. 4 iespējams pievadīt pa zemes vienībām Nr. 1 un Nr. 2. Detālplānojums paredz 
iespēju noteikt servitūtus šo komunikāciju izbūvei.  

Inženierkomunikāciju būvniecības darbos ietilpst teritorijas sakārtošana un ceļa, 
ielas un ietves seguma atjaunošana. Būvdarbu veicējam ir jānodrošina vismaz divu gadu 
garantija būvdarbu kvalitātei. 

Plānojot inženierkomunikāciju izvietojumu, nepieciešams ievērot MK 2004. g. 
noteikumu Nr.1069 Noteikumi par ārējo inženierkomunikāciju izvietojumu pilsētās, ciemos 
un lauku teritorijās prasības.  
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Visiem inženierkomunikāciju pieslēgumiem izstrādājami tehniskie projekti saskaņā 
ar organizāciju izdotajiem tehniskajiem noteikumiem. 
 

• Elektroapgāde  

Izbūvējot jaunas vai rekonstruējot vecās eketroapgādes sistēmas, trases pēc 
iespējas ir jābūvē kā pazemes kabeļu līnijas. 

Esošo zemesvienību Pauguri ziemeļu daļā šķērso 0,4 kV elektrības gaisvadu līnija. 
Jaunveidojamās zemes vienības ar elektrību iespējams nodrošināt, veidojot savienojumu 
ar esošo gaisvadu elektropārvades līniju. Ieteicamā jaunbūvējamā elektrības kabeļa 
atrašanās vieta līdz zemesgabalu Nr. 2, Nr. 3 un Nr. 4 ieteicamajām dzīvojamās apbūves 
novietojuma vietām iezīmēta grafiskajā materiālā un atrodas joslā starp būvlaidi un zemes 
vienību robežām. Izstrādājot tehnisko projektu, elektroapgādes kabeļa novietojumu 
zemes vienību Nr. 2, Nr. 3 un Nr. 4 teritorijās iespējams precizēt atbilstoši 
nepieciešamībai.  

Elektroietaišu projektēšana un būvniecība jāveic atbilstoši 08.11.2005. MK 
noteikumiem Nr. 841 Elektroapgādes būvju būvniecības kārtība.  

Jaunu elektroietaišu pieslēgšana un atļautās slodzes palielināšana AS Sadales tīkls 
tīklam notiek saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2005. 
g. 14. decembra lēmumu Nr. 302 Sistēmas pieslēguma noteikumi elektroenerģijas 
sistēmas dalībniekiem. 

Saskaņā ar Enerģētikas likuma 19 panta (1) Jaunu elektroapgādes komersanta 
objektu ierīkošanai energoapgādes komersantam ir tiesības izmantot jebkuru zemi par 
vienreizēju samaksu tās īpašniekiem saskaņā ar šī likuma 24 pantu. 

Energoapgādes komersantam ir pienākums saskaņot ar zemes īpašnieku jaunu 
energoapgādes objektu ierīkošanas nosacījumus, kā arī tiesības saskaņošanas procedūru 
aizstāt ar zemes īpašnieka informēšanu gadījumos, ja zeme tiek izmantota jaunu 
energoapgādes komersantu objektu – iekārtu, ierīču, ietaišu, tīklu, līniju un to piederumu 
ierīkošanai, ja ir iestājies vismaz viens no šādiem nosacījumiem: 

a) energoapgādes komersanta objekta ierīkošana paredzēta vietējās pašvaldības 
teritorijas plānojumā vai detālplānojumā; 

b) energoapgādes komersanta objekts tiek ierīkots sarkanās līnijas robežās; 

c) vietējā pašvaldība ir atzinusi, ka sabiedrības interesēs jauna energoapgādes 
komersanta objekta ierīkošana vai esošā objekta vai tā daļas izmantošana nav 
iespējama bez šīs zemes izmantošanas; 

d) citos likumos noteiktajos gadījumos. 

Energoapgādes komersantam ir tiesības veikt jebkura sava objekta rekonstrukciju 
vai modernizāciju, savlaicīgi par to informējot zemes īpašnieku. Zemes īpašniekam 
pienākas vienreizēja samaksa saskaņā ar šī likuma 24. pantu, ja rekonstrukcijas rezultātā 
palielinās energoapgādes komersanta objekts vai aizsargjoslas ap vai gar šo objektu 
aizņemtā zemes platībā.  

Energoapgādes komersantam ir nekustamā īpašuma servitūta tiesības ierīkot, attīstīt 
un ekspluatēt energoapgādes uzņēmuma objektus. 

Servitūta tiesības realizē, savstarpēji vienojoties ar nekustamā īpašuma īpašnieku. 
Ja puses nevar vienoties, servitūtu nodibina ar tiesas spriedumu normatīvajos aktos 
noteiktajā kārtībā.  
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Informāciju par nekustamā īpašuma īpašnieka tiesībām lūgt pārvietot esošo 
energoapgādes uzņēmumu objektu, kura pārvietošanas izmaksas atbilstoši Enerģētikas 
likuma 23 panta 2 daļai Esošo energoapgādes uzņēmumu objektu pārvietošanu pēc 
pamatotas nekustamā īpašuma īpašnieka prasības veic par viņa līdzekļiem, jāsedz 
pārvietošanas ierosinātājam.  

Neatkarīgi no noteiktā aizsargjoslu platuma darbs ar celšanas mehānismiem 30 m 
joslā no gaisvadu elektrolīnijas malējā vada pirms darba sākšanas jāsaskaņo ar attiecīgo 
elektrisko tīklu vadītāju (MK 1998. g. noteikumu Nr. 415 10 punkts). 

 

• Sakaru komunikācijas. Detālplānojuma teritorijā paredzēts izmantot bezvadu 
telefona sakaru risinājumus, taču nepieciešamības gadījumā ir iespējams atjaunot esošo 
elektronisko sakaru kabeli zemes vienībā Nr. 1 un no tā izveidot savienojumus ar 
dzīvojamām ēkām zemesvienībās Nr. 2, Nr. 3. un Nr. 4. Pieslēgšanās pie SIA Lattelecom 
tīkla iespējama no tuvākā pieslēguma punkta – sadales skapja 523X1C0076, kurš 
atrodas Jēkabpils pilsētā, Akuratera un Arāju ielu krustojumā. Privātie un publiskie 
elektronisko sakaru tīkli jāierīko un jāizbūvē atbilstoši MK noteikumiem Nr. 256 Elektronisko 
sakaru tīklu ierīkošanas un būvniecības kārtība, LBN 262-05, MK noteikumiem Nr. 257 
Elektronisko sakaru tīkli. Pirms objektu celtniecības projektu uzsākšanas dotajā teritorijā 
nepieciešams pieprasīt tehniskos noteikumus no SIA Lattelecom.  

Izbūvējot jaunus pieslēgumus vai rekonstruējot esošo telekomunikāciju tīklu 
gaisvadu līnijas pēc iespējas jānomaina pret pazemes kabeļiem.  

Nosakot apgrūtinājumus gar telekomunikāciju līnijām nepieciešamā informācija ir 
saņemama SIA Citruss Solutions. 

 

• Ūdensapgāde. Ugunsdzēsības ūdensapgāde. Detālplānojuma teritorijā 
ūdensapgāde tiek nodrošināta no ūdensvada, kurš pieslēgts pašvaldības centralizētajai 
ūdensapgādes sistēmai. No esošā ūdensvada iespējams izbūvēt pieslēgumu pie zemes 
vienībās Nr. 2, Nr. 3. un Nr. 4 paredzētajām ēkām. Ieteicamā jaunbūvējamā ūdensvada 
vieta iezīmēta detālplānojuma grafiskajā materiālā un iet gan zemes vienību Nr. 2. un Nr. 
3 robežām.  

Prasības ārējai ugunsdzēsības ūdensapgādei ir noteiktas ar MK 2001. g. 
noteikumiem Nr. 38 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 222-99 Ūdensapgādes 
ārējie tīkli un būves. 

 Izstrādājos ūdensvada projektu, detālplānojuma teritorijā jāievēro LBN 222-99 
Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves 158. panta prasība, kas nosaka, ka jebkuras ēkas 
ārējās ugunsdzēsības vajadzībām jābūt pieejamiem vismaz 2 hidrantiem, kuri atrodas ne 
tālāk kā 250 m no konkrētā objekta. Hidrantus ierīko zem braucamās daļas, ne tālāk kā 
2,5 m no brauktuves malas, bet ne tuvāk kā 5 m no ēku sienas. 

 

• Kanalizācija Saskaņā ar LR MK 2002. g. noteikumu Nr. 34 Noteikumi par 
piesārņojošo vielu emisiju ūdenī 42 pantu un LR MK 1999. g. noteikumiem Nr. 214 
apstiprināto LBN 223-99 Kanalizācijas ārējie tīkli un būves neattīrītu notekūdeņu 
novadīšana vidē nav pieļaujama. Sākotnējais kanalizācijas risinājums būs slēgtas 
izsūknējamas bedres ierīkošana pie katras no dzīvojamām ēkām, to risinājumu paredzot 
būvprojekta sastāvā. Notekūdeņu utilizācijas veids – izsūknēšana un pārvešana uz 
pilsētas notekūdeņu attīrīšanas sistēmu. Iespējamais izpildītājs – pašvaldības komunālais 
uzņēmums, SIA Jēkabpils ūdens vai SIA Jēkabpils pakalpojumi. Ielu sarkanajās līnijās ir 
paredzēta vieta kanalizācijas tīklu izbūvei. Perspektīvā iespējama kanalizācijas sistēmas 
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pieslēgšana Ābeļu pagasta vai Jēkabpils pilsētas kanalizācijas sistēmai. Zemesgabalā 
vieta autonomās notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtas izbūvei paredzēta netiek.  

 

• Meliorācijas sistēmas, lietus kanalizācija. Plānotā apbūves teritorija ir 
meliorēta lauksaimniecībā izmantojamā zeme. Drenu sistēmas izbūvētas 1984. g., veicot 
meliorāciju objektā Zemgaļi. Lietus ūdens no teritorijas tiks novadīts pa esošo 
meliorācijas sistēmu. Meliorācijas grāvju un drenu tīkls attēlots detālplānojuma 
grafiskajā daļā. 

Veicot zemes vienības apsaimniekošanu, nepieciešams saglabāt pastāvošās 
meliorācijas sistēmas.  

Savrupmāju apbūves teritorijās virszemes būves, izņemot ielas, ceļus un 
inženierkomunikācijas, izvieto ne mazāk kā 3 m attālumā no koplietošanas grāvja 
augšmalas.  

Nav pieļaujamas darbības, kuru dēļ tiek bojātas vai iznīcinātas meliorācijas sistēmu 
būves un ierīces vai traucēts to darbības režīms (MK 2004. g. noteikumi Nr.272 
Meliorācijas sistēmu ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumi  4 pants); 

Ja nepieciešama meliorācijas sistēmu pārkārtošana vai jaunu meliorācijas sistēmu 
būvniecība, tas jāveic atbilstoši MK 2006. g. noteikumiem Nr. 1018 Meliorācijas sistēmu 
un hidrotehnisko būvju būvniecības kārtība, ievērojot būvnormatīva LBN 224-05 
Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves prasības; 

 

• Apkure, gāzes apgāde Sākotnējie paredzamie apkures risinājumi – katras 
saimniecības autonomā apkure ar malku vai citu cieto kurināmo. Tehniskais projekts 
izstrādājams saskaņā ar LBN 231-03 Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija un 
LBN 241-03 Iekšējās gāzes vadu sistēmas un iekārtas. 

Vidēja spiediena gāzes vada pievadīšana līdz detālplānojuma teritorijai (zemes 
vienībām Nr. 1 un Nr. 2) iespējama pa Ozolu ielu. Gāzes vada pievadīšanai līdz zemes 
vienībām Nr. 3. un Nr. 4 paredzētā vieta ir iezīmēta detālplānojuma grafiskajā daļā. 
Tehniskie projekti izstrādājami saskaņā ar LBN 242-02 Gāzes sadales un lietotāju ārējie 
tīkli.  

 

Transporta risinājumi: 
Detālplānojums neparedz jaunus transporta risinājumus. Piekļuve zemes vienībām  

Nr. 1. un Nr. 2. ir nodrošināta pa Ozolu ielu, no kuras līdz zemes vienības Nr. 1. 
dzīvojamo un saimniecības ēku pagalmam ir mājas piebraucamais ceļš. Piekļuve zemes 
vienībām Nr. 3 un Nr. 4 ir nodrošināta pa servitūta ceļu caur blakus esošajām zemes 
vienībām k/n 5648 003 0236 (adrese – Smilšu iela 17) un Pauguri k/n 5648 003 0007. 
Zemes vienībai Smilšu iela 17 ceļa servitūts ir noteikts un attēlots zemes robežu plānā. 
Detālplānojumam pievienots blakusesošās zemes vienības Pauguri īpašnieka 
apliecinājums, kurā īpašnieks piekrīt servitūta ceļa izveidei savā zemes vienībā par labu 
DP paredzētajām zemes vienībām Nr. 3 un Nr. 4. Iespējamā servitūta ceļa – izejas uz 
Lejas ielu vieta ir attēlota detālplānojuma grafiskajā materiālā. Šo servitūtu iespējams 
nodibināt pēc vienošanās ar blakusesošo zemes vienību īpašniekiem. 

 

Detālplānojuma grafiskajā materiālā attēlotas ieteicamās piebraucamās vieta 
zemes vienībās Nr. 2, Nr. 3 un Nr. 4. Izstrādājot tehnisko projektu, šo piebraucamo vietu 
novietojumu iespējams mainīt. Šo piebrauktuvi ir paredzēts izmantot arī kā apgriešanās 
laukumus un brauktuvju paplašinājumus automašīnu novietošanai.  
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Prasības atkritumu apsaimniekošanai 

Atkritumu apsaimniekošanā visām fiziskām un juridiskām personām jāievēro 
likumu un normatīvo aktu prasības.  

 

Apzaļumošana 

Saskaņā ar Ābeļu pagasta teritorijas plānojumu katrā zemes vienībā nepieciešams 
ierīkot zaļo zonu. Zaļās zonas izveides un izmantošanas nosacījumi precizēti 
detālplānojuma Apbūves noteikumos. 
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 Teritorijas attīstības mērķis un uzdevumi 
 
Teritorijas attīstības mērķis:  

➢ Izveidot savrupmāju apdzīves teritoriju, kurā, izmantojot videi draudzīgus un 
ilgtspējīgus risinājumus, tiks nodrošināti mūsdienu apstākļiem atbilstoši dzīves 
apstākļi. 

 
Teritorijas attīstības uzdevumi: 

➢ Paredzēt visu apbūves gabalu sasniedzamību; 
➢ Nodrošināt drošu inženierkomunikāciju pievadus visiem apbūves gabaliem; 
➢ Nepieļaut vides piesārņošanu un degradāciju; 
➢ Nodrošināt kvalitatīvu vizuālo ainavu.  

 
 
 

Detālplānojuma realizācijas kārtība 

 
Detālplānojumā minētos ceļu un inženierkomunikāciju izbūves darbus paredzēts 

veikt šādā secībā: 
 

➢ Servitūta ceļu un piebraucamo ceļu un ielu sagatavošana pagaidu lietošanai; 
➢ Elektrolīniju izbūve; 
➢ Dzīvojamo ēku, saimniecības ēku, ūdensvada izbūve; 
➢ Kanalizācijas vadu izbūve*; 
➢ Gāzes vada izbūve*; 
➢ Telekomunikāciju izbūve†; 
➢ Pagalmu sakārtošana, apstādījumu izveidošana, piebraucamo un servitūta ceļu 

segumu izbūve.  
 

Ceļu un ielu brauktuvju, ūdensvada un elektrolīniju izbūve tiks veikta 
detālplānojuma inženierkomunikāciju nodrošināšanas 1 posmā, bet gāzes vada, 
kanalizācijas vadu un telekomunikāciju līniju izbūve var tikt realizēta otrajā posmā 
atbilstoši nepieciešamībai.  
 

 
* Nepieciešamības gadījumā, pēc maģistrālo inženierkomunikāciju tīklu izveidošanas.  
† Nepieciešamības gadījumā 
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TERITORIJAS IZMANTOŠANAS UN APBŪVES NOTEIKUMI  
 

 Visā detālplānojuma teritorijā ievērojami Ābeļu pagasta teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumi (TIAN). Atsevišķas normas, kuras precizētās un detalizētās šajos 
saistošajos noteikumos. 
 
 

1.Savrupmāju dzīvojamās apbūves teritorijas (DzS) 
 

 1.1. Saskaņā ar Ābeļu pagasta teritorijas plānojumu 2008. – 2020. gadam 
savrupmāju dzīvojamās apbūves (DzS) teritorijas ir pašvaldības administratīvās 
teritorijas daļa, kurā pamatizmantošanas veids ir savrupmāju (vienas ģimenes vai divu 
ģimeņu dzīvojamo māju, rindu ēku) un dvīņu māju (1/2 uz zemes vienības) – individuālo 
dzīvojamo ēku apbūve, ar vai bez saimniecības ēkām, kā arī papildizmantošana.  

 

1.2. Atļautā izmantošana 

Nolūki, kādos atļauts izmantot zemi, būvēt, pārbūvēt, ierīkot vai izmantot būves uz 
zemes, kas paredzēta savrupmāju retinātajai apbūvei (DzS), ir: 
a) savrupmāja (vienas ģimenes dzīvojamā māja) 
b) dvīņu māja – (divu ģimeņu dzīvojamā māja) 
c) saimniecības ēka, palīgbūve 
d) inženiertehniskās apgādes tīkli un objekti 
 

1.3. Minimālās jaunveidojamo zemes vienību platības 

a) Minimālā jaunveidojamā zemes gabala platība: 2500 m2, 1250 m2, ja iespējams 
pieslēgums centralizētām komunikācijām 

 

1.4. Būvlaide, apbūves rādītāji  

a) Būvlaide 6 m 

b) Ēkas un būves var izvietot ne tuvāk kā 6 m no zemesgabala robežām vai tieši pie 
robežām, ja tiek ievērotas ugunsdrošības un sanitārās normas, ēku un zemesgabalu 
insolācijas prasības un ir saņemta kaimiņa zemesgabala īpašnieka rakstiska piekrišana, 
ko tas apliecina ar personisku parakstu uz zemesgabala plānojuma lapas.  

c) Ja ēka vai būve izvietota tieši pie kaimiņa zemesgabala robežas, tad ēkas vai 
būves sienai, kas atrodas uz robežas, jābūt veidotai kā pretuguns mūrim ar iespēju 
kaimiņam piebūvēt pie tās savu ēku vai būvi. Tādā gadījumā jumts jāveido ar kritumu uz 
sava zemesgabala pusi. 

d) Minimālais attālums no dzīvojamo telpu logiem līdz saimniecības ēkām blakus 
zemesgabalos nedrīkst būt mazāks par 6 m.  

e) Zemesgabala maksimālais apbūves blīvums nedrīkst pārsniegt 30 % no 
zemesgabala platības.  

f) Minimālā brīvā teritorija: 70 % 

g) Ēku skaits uz zemesgabala: Uz zemesgabala ir atļauts izvietot vienu dzīvojamo 
māju un palīgēkas, nepārsniedzot pieļaujamo apbūves blīvumu. Dzīvojamās ēkas un 
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palīgēku ieteicamais novietojums ir parādīts detālplānojuma kartogrāfiskajā materiālā, 
taču šis novietojums nav saistošs būvprojekta sagatavošanai un realizācijai. 

h) Izstrādājot tehnisko projektu, attālumi starp dzīvojamām ēkām, dzīvojamām un 
sabiedriskām, kā arī ražošanas ēkām jāpieņem saskaņā ar insolācijas, apgaismojuma un 
ugunsdrošības prasībām atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

 

1.5. Maksimālais ēku un citu būvju stāvu skaits, augstums 

a) Maksimālais ēkas stāvu skaits: 2 

b) Ja dažādās fasādēs ir atšķirīgs stāvu skaits, tad ēkas vai būves stāvu skaitu un 
augstumu aprēķina no augstākās fasādes puses. 

c) Jumta stāva izbūvi ieskaita ēkas stāvu skaitā, ja tās platība ir vismaz 2,5 m2 un 
augstums pārsniedz 66% no ēkas pirmā stāva platības. 

d) Pagrabstāvu ieskaita ēkas stāvu skaitā, ja pagrabstāva griestu augstums virs 
zemes līmeņa pārsniedz 1,25 m un pagrabstāva augstums ir 2,5 m. 

e) Ēkas un citas būves augstumu mēra ielas vai piebraucamā ceļa pusē no zemes 
līmeņa līdz jumta korei, vai tai ēkas daļai, kas aiztur gaismas iekļūšanu zem 45o 
leņķa (dzegai, jumta malai, jumta korei, kas stāvāka par 45o). 

f) Kopējais ēkas augstums nedrīkst pārsniegt 10 m. Noteiktie ēku un citu būvju 
augstumi nav attiecināmi uz akcentiem, kas jāpamato ar būvniecības projektu.  

g) Apbūves noteikumos noteiktie ēku un citu būvju augstumi nav attiecināmi uz 
arhitektoniskām izbūvēm, skursteni, torni, karoga mastu, radio vai televīziju 
uztverošu vai pārraidošu iekārtu, vējrādītāju, zibens novadītāju, baznīcas torni vai 
kupolu. 

 

1.6. Pagalma noteikumi 

1.6.1. Galvenajai ēkai uz zemesgabala atkarībā no apbūves veida ir viens vai vairāki 
pagalmi (priekšpagalms, iekšējais, sānpagalms, ārējais sānpagalms, aizmugures 
pagalms). 

1.6.2. Viena zemesgabala pagalma daļu 
nedrīkst uzskatīt par otra zemesgabala 
pagalma daļu. 

1.6.3. Nekādu daļu no nepieciešamā 
pagalma nedrīkst aizņemt kāda ēka, būve vai 
tās daļa, izņemot: 

a) palīgēkas vai būves, ja tās atļautas 
attiecīgajā apbūves teritorijā, 

b) arhitektoniskas detaļas un veidojumi, 
arī sliekšņi, skursteņi, karnīzes, 
dzegas, teknes, pilastri un jumta balsti, 
kas projicējas jebkurā nepieciešamajā 
pagalmā ne vairāk par 0,5 m uz āru no 
sienas, 

c) funkcionālas un dekoratīvas būves, 
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ieskaitot nolaižamus saulessargus (markīzes), dekoratīvas strūklakas, skulptūras, 
piemiņas plāksnes un žogus, 

d) atklātas ugunsdzēsības vai āra kāpnes, kam kāpņu pakāpieni un laukumi aprīkoti 
ar margām, un kas projicējas jebkurā nepieciešamajā pagalmā ne vairāk par 1,5 m 
uz āru no sienas, 

e) erkeri, kas projicējas jebkurā nepieciešamajā pagalmā ne vairāk par 1 m uz āru no 
sienas, 

f) balkoni, segtas un nesegtas terases, kas projicējas jebkurā nepieciešamajā 
pagalmā ne vairāk par 2,5 m uz āru no sienas. 

1.6.4. Priekšpagalmā - zemesgabala daļā, kas izveidojas ēkas priekšā, veidojams 
priekšdārziņš. Zemesgabala daļu starp būvlaidi un ielas sarkano līniju nedrīkst apbūvēt, 
nekādas ēkas daļas uz tās nedrīkst atrasties. Katra zemesgabala īpašniekam jāuztur 
kārtībā priekšpagalms. Priekšpagalmā un ārējā sānpagalmā nedrīkst izvietot 
saimniecības ēkas.  

 
 

1.7. Žogi 

1.7.1.Zemes vienības drīkst iežogot atbilstoši Ābeļu pagasta teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumos noteiktajam: 

a) Ceļa/ielas pusē pa nodalījuma joslas malu/sarkano līniju; 

b) Stūra gabalos pa redzamības trīsstūri; 

c) Gar ūdenstilpnēm un ūdenstecēm – pa tauvas joslām; 

d) Pārējos gadījumos – pa zemes vienības robežām. 

1.7.2. Zemes vienību īpašnieki žogus būvē savstarpēji vienojoties. 

1.7.3.Zemes vienības īpašnieks ceļ un uztur žogu gar ielas malu un to žoga pusi, kas 
skatoties no pagalma uz kaimiņu pusi, atrodas labajā pusē stāvot ar seju pret ielu vai 
robežu.  

1.7.4.Zemes vienību var iežogot ar dzīvžogu vai stingri nostiprinātu drāšu pinuma žogu. 

1.7.5. Žogu minimālā caurredzamība atkarībā no žoga augstuma ir šāda: 

Līdz 1 m augstam žogam – bez ierobežojumiem; 

Līdz 1,5 m augstam žogam – 30 %; 

Līdz 1,8 m augstam žogam – 50 %; 

Par 1,8 m augstākiem žogiem – 80%. 

1.7.6. Ja blakus esošo īpašumu īpašnieki nespēj vienoties par robežzoga veidu un 
augstumu, to ar lēmumu nosaka pašvaldība, vadoties no apkārt esošās apbūves un žoga 
rakstura. 

1.7.7. Cita materiāla un izskata žogu būvniecībai izstrādājams projekts, kas saskaņojams 
ar Ābeļu pašvaldības būvvaldi (Jēkabpils rajona pašvaldību apvienoto būvvaldi), veidojot 
kvartāla robežās visai ielas līnijai kopīgu izskatu. 

1.7.8. Detālplānojuma teritorijas aizliegts sadalīt ar žogiem, funkcionālai zemes vienības 
sadalīšanai iespējams izmantot dzīvžogus vai dekoratīvus koka elementus. 

1.7.9. Aizliegta dzeloņstiepļu un surogātmateriālu (piemēram metāllūžņu vai plastmasas 
atgriezumu) izmantošana žogu būvniecībā. 

1.7.10. Žogiem ir jābūt krāsotiem ar izturīgām krāsām. 
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1.7.11. Būvlaukumi un jaunbūves, ēkas avārijas stāvoklī, kā arī ēkas, kas bojā vidi un 
kuru teritorija robežojas ar ielu, nožogojamas ar estētiskiem, necaurredzamiem žogiem. 
Būvlaukumi un jaunbūves pārējā teritorijā norobežojami atbilstoši Būvvaldē saskaņotam 
projektam. Projektā norādāma žoga trase, tehniskais risinājums un laiks, uz kuru tas 
izvietots. 

1.7.12. Gar ielām, kurām nav asfalta seguma, līdz tā ieklāšanai pieļaujami 2 m un 
augstāki blīvi dzīvžogi vai koku un krūmu stādījumi putekļu barjeras veidošanai. 

1.7.13. Aizliegts krāsot dabisko akmeni, keramiku un cēlapmetuma žogus. 

1.7.14. Žoga risinājumus jaunbūvējamām ēkām jāizstrādā kopīgā projektā ar ēku. 

 

1.8. Ēkas nosaukuma vai numura zīme un karoga turētājs 

a) Zemes vienību un ēku īpašniekiem jānodrošina, lai pie katras galvenās būves 
zemesgabalā vai galvenās ieejas uz sienas būtu piestiprināta mājas nosaukuma 
zīme vai numura zīme. To parasti piestiprina pie katras mājas 2,5 līdz 3 m 
augstumā ceļa fasādes labajā pusē raugoties no ceļa vai ēkas vai ēkas fasādes 
malā, kas tuvāka galvenajai ieejai. Ja mājas nosaukuma zīme vai numura zīme 
nav skaidri saskatāma no ceļa, zīmei jābūt arī pie žoga vārtiņiem vai piebraucamā 
ceļa. 

b) Mājas nosaukuma zīmes vai numura zīmes izgatavo pēc parauga, ko apstiprina 
pagasta padome. Individuālus mājas nosaukuma zīmes risinājumus nepieciešams 
saskaņot ar pašvaldību.  

c) Zemes gabala īpašnieka pienākums ir pie būves ceļa fasādes piestiprināt karoga 
turētāju vai uzstādīt brīvi stāvošu, balti krāsotu karoga mastu valsts karoga 
uzvilkšanai.  

d) Mājas nosaukuma zīmei vai numura zīmei un karoga turētājam jābūt 
piestiprinātiem nododot ēku ekspluatācijā.  

 

1.9. Prasības saimniecības ēkām un būvēm, kas paredzētas mājlopiem 

a) Saskaņā ar Ābeļu pagasta TIAN 6.23.1. pantu, saimniecības ēku apjoms 
detālplānojuma teritorijā nedrīkst pārsniegt 65 % apjomu no dzīvojamās ēkas 
kubatūras summas.  

b) Pieļaujamais saimniecības ēkas augstums ir viens stāvs. 

c) Nav pieļaujama patstāvīgu dzīvojamo telpu izvietošana saimniecības ēkās. 

d) Mājlopiem paredzētās saimniecības ēkas un būves nedrīkst ierīkot priekšpagalmā 
un ārējā sānpagalmā. 

 

1.10. Citi noteikumi 

a) Ēku būvdarbus atļauts uzsākt pēc ceļu (ielu) un inženierkomunikāciju izbūves. 
Ceļus (ielas) un maģistrālās inženierkomunikācijas izbūvē zemes gabala īpašnieks 
par saviem līdzekļiem. 

b) Ēku un būvju fasādes krāsojums, apdares materiāli un jumta segums saskaņojams 
ar būvvaldi un parādāms tehniskajā projektā.  

c) Minimālais vietu skaits vieglo automašīnu novietošanai savrupmājas zemes 
gabalā: 2 vietas. Minimālā platība vienas automašīnas novietošanai – 25 m2. 
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d) Būvprojekta sastāvā ir jāiekļauj teritorijas labiekārtojuma projekts.  

e) Apstādījumu izveidošana un uzturēšana veicama katra zemesgabala īpašniekam 
savā zemesgabalā.  

f) Līdz pieslēgšanai centralizētai kanalizācijas sistēmai ēkām nepieciešams izbūvēt 
lokālas attīrīšanas iekārtas jeb hermētiskas izsmeļamās bedres. Nav pieļaujama 
notekūdeņu infiltrācija gruntī. 

g) Būvniecība veicama, maksimāli saglabājot esošo dabas pamatni un esošos kokus. 

h) Apstādījumu izveidošana un uzturēšana veicama katra zemesgabala īpašniekam 
savā zemesgabalā.  
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2.Aizsargjoslas 

 

2.1. Aizsargjoslas detālplānojuma teritorijā 

Saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 1 pantu aizsargjoslas ir 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. 

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

Tabula Nr. 4. 

Paredzētie aizsargjoslu veidi un apgrūtinājumu klasifikācija detālplānojuma teritorijā  

 

 

2.2. Aprobežojumi visu veidu aizsargjoslās 

 

a) Vispārīgos aprobežojumus aizsargjoslās nosaka Aizsargjoslu likuma 35 pants 
un saskaņā ar aizsargjoslu likumu izdotie MK noteikumi u.c. likumdošanas akti. 
Tos var noteikt arī ar pašvaldību saistošajiem noteikumiem, kas izdoti to 
kompetences ietvaros.  

b) Ja objektam ir noteikta aizsargjosla, tā īpašniekam ir atļauts aizsargjoslā veikt 
attiecīgā objekta ekspluatācijai, remontam, renovācijai, rekonstrukcijai 
nepieciešamos darbus. Par to rakstveidā brīdināms zemes īpašnieks, tiesiskais 
valdītājs vai lietotājs vismaz divas nedēļas pirms darbu uzsākšanas, izņemot 
avāriju novēršanas vai to seku likvidēšanas darbus, kurus var veikt jebkurā 
laikā bez brīdinājuma.  

c) Aizsargjoslās, kas ir lauksaimniecības zemēs, plānotie ekspluatācijas, remonta, 
renovācijas un rekonstrukcijas darbi veicami laika posmā, kad šīs platības 
neaizņem lauksaimniecības kultūras vai kad ir iespējama lauksaimniecības 
kultūru saglabāšana, izņemot avāriju novēršanas vai to seku likvidācijas 
darbus, kurus var veikt jebkurā laikā. 
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d) Pēc darbu veikšanas objekta īpašnieks sakārto zemes platības, lai tās būtu 
derīgas izmantošanai paredzētajām vajadzībām, kā arī atlīdzina zemes 
īpašniekam, tiesiskajam valdītājam vai lietotājam darbu izpildes gaitā nodarītos 
zaudējumus. Zaudējumu apmēru nosaka un zaudējumus atlīdzina likumos 
noteiktajā kārtībā vai pēc savstarpējas vienošanās.  

e) Ja aizsargjoslas sakrīt vai krustojas, ar attiecīgo objektu ekspluatāciju un 
remontu saistītos darbus kopīgajos aizsargjoslu iecirkņos veic ieinteresētās 
juridiskās vai fiziskās personas pēc savstarpējas vienošanās. 

f) Juridiskās un fiziskās personas, veicot aizsargjoslās darbus, kuru dēļ ir 
nepieciešams objektus aizsargāt no bojājumiem, pārbūvēt vai pārvietot, 
aizsardzības, pārbūves vai pārvietošanas darbus veic pēc saskaņošanas ar 
attiecīgā objekta īpašnieku. Ar minētajām darbībām saistītās izmaksas sedz 
attiecīgā juridiskā vai fiziskā persona vai — pēc savstarpējas vienošanās — 
objekta īpašnieks.  

g) Juridiskajām un fiziskajām personām aizsargjoslās jāizpilda attiecīgā objekta 
īpašnieka likumīgās prasības.  

h) Pašvaldību, atbildīgo valsts institūciju un objektu īpašnieku dienestiem 
kontroles un uzraudzības nolūkos atļauts apmeklēt aizsargjoslu teritorijas 
jebkurā laikā, iepriekš par to brīdinot zemes īpašnieku, bet, ja tiesības lietot 
zemi nodotas citai personai - zemes lietotāju. 

 

2.3.Aizsargjoslas gar elektronisko sakaru tīkliem un aprobežojumi tajās 

2.3.1.Aizsargjoslas gar visu veidu un piederības elektronisko sakaru tīkliem un to 
infrastruktūras būvēm tiek noteiktas, lai nodrošinātu elektronisko sakaru tīklu un to 
infrastruktūras būvju maksimālu aizsardzību no cilvēka, dabas vai citu faktoru 
nevēlamas ietekmes, kuras rezultātā var tikt traucēta elektronisko sakaru tīklu droša 
ekspluatācija, radīti zaudējumi tautsaimniecībai un valstij. 

2.3.2.Saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 14. pantu detālplānojuma teritorijā elektronisko 
sakaru tīklu izbūves gadījumā tiks noteiktas sekojošas aizsargjoslas gar elektronisko 
sakaru tīkliem: 

a) 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;  

b) 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;  

2.3.3.Saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 43. pantu, detālplānojuma teritorijā ir noteikti šādi 
aprobežojumi aizsargjoslās gar elektronisko sakaru tīkliem: 

a) veikt jebkādus celtniecības, montāžas un spridzināšanas darbus, grunts 
planēšanu ar tehniku, kā arī zemes darbus dziļāk par 0,3 metriem, aramzemēs 
— dziļāk par 0,45 metriem, autoceļu zemes nodalījuma joslā — dziļāk par 0,5 
metriem; 
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b) izdarīt ģeoloģiskās un ģeodēziskās izpētes darbus, kas saistīti ar urbumiem, 
zemes paraugu ņemšanu un citiem līdzīgiem darbiem;  

c) stādīt kokus, izvietot lauka apmetnes, turēt lopus, nokraut materiālus, lopbarību 
un mēslojumu, kurt ugunskurus un ierīkot šautuves;  

d) zem elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līnijām pārvadāt gabarītiem neatbilstošas 
kravas, kā arī ierīkot autotransporta, traktoru un mehānismu stāvvietas; 

e) nojaukt un rekonstruēt ēkas un tiltus, pārbūvēt kolektorus un tuneļus, kuros 
ieguldīti elektronisko sakaru tīklu kabeļi vai uzstādītas elektronisko sakaru tīklu 
līniju statnes, kabeļu sadales kastes un sadales skapji (ja būvētājs nav iepriekš 
pārvietojis elektronisko sakaru tīkla līnijas un iekārtas pēc saskaņošanas ar to 
valdītāju); 

f) apbērt vai salauzt mērstabiņus un brīdinājuma zīmes, novietot uz pazemes 
kabeļu līniju trasēm smagus (vairāk par 5 tonnām) priekšmetus, ierīkot trasēs 
skābju, sāļu un sārmu notekas; 

g) atvērt elektronisko sakaru tīklu neapkalpojamo pastiprināšanas un reģenerācijas 
punktu, mikroviļņu līniju, kabeļu kanalizācijas kabeļaku, šahtu, sadales skapju un 
kabeļu kastu durvis un lūkas, kā arī personām, kas minētās līnijas un iekārtas 
neapkalpo, pieslēgties elektronisko sakaru tīklu līnijām un iekārtām;  

h) veikt jebkādas citas darbības, kas var izraisīt telekomunikāciju līniju un iekārtu 
bojājumus;  

i) rokot zemi, lietot laužņus, kapļus, ķīļus un pneimatiskos instrumentus;  

j) apbērt ar zemi vai būvmateriāliem kabeļu kanalizācijas kabeļaku lūku vākus, 
sadales skapjus, brīdinājuma zīmes un mērstabiņus pazemes kabeļu trasēs, kā 
arī pārvietot esošās elektronisko sakaru tīklu līnijas un iekārtas bez iepriekšējas 
saskaņošanas ar to valdītāju. 

 

2.3.4. Telekomunikāciju tīkla līnijas īpašniekiem (valdītājiem), kura telekomunikāciju tīkla 
līnijai ir noteikta aizsargjosla, ir atļauts aizsargjoslā veikt attiecīgās telekomunikāciju tīkla 
līnijas ekspluatācijai un remontam nepieciešamos darbus, kas saistīti ar zaru apgriešanu, 
koku ciršanu, būvniecību un zemes darbiem.  
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2.4. Aizsargjoslas gar elektriskajiem tīkliem un aprobežojumi tajās  
 

4.3.1.Aizsargjoslas gar visu veidu un jebkuras piederības elektriskajiem tīkliem, to 
iekārtām un būvēm tiek noteiktas, lai nodrošinātu elektrisko tīklu, to iekārtu un būvju 
ekspluatāciju un drošību. 

4.3.2.Detālplānojuma teritorijā gar elektrisko tīklu līnijām ir noteiktas šādas aizsargjoslas: 

5. tabula 

Elektrisko sakaru tīkls Aizsargjoslas 
platums 

Aizsargjoslas 
raksturojums 

Aizsargjosla gar 0,4 kV 
gaisvadu elektrolīniju 

2,5 m   

Projektētā aizsargjoslas gar 
elektrības kabeli  

1 m attālumā no 
līnijas ass 

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

 

2.4.1. Ap elektrisko tīklu sadales iekārtām, fīderu punktiem un transformatoru 
apakšstacijām — aizsargjosla aizņem zemes gabalu un gaisa telpu, ko norobežo 
nosacīta vertikāla virsma 1 metra attālumā ārpus šo iekārtu nožogojuma vai to vistālāk 
izvirzīto daļu projekcijas uz zemes vai citas virsmas. 

 

2.4.2. Saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 45.pantu aizsargjoslās gar elektriskajiem tīkliem 
noteikti sekojoši aprobežojumi: 

a) aizliegts aizkraut pievedceļus un pieejas elektrisko tīklu objektiem;  

b) aizliegts izvietot lopbarības, minerālmēslu, degvielas, eļļošanas materiālu, 
ķīmisko vielu un ķīmisko produktu, kokmateriālu un citu veidu materiālu un vielu 
glabātavas;  

c) aizliegts aizsargjoslās gar gaisa vadu līnijām ierīkot sporta laukumus, rotaļu 
laukumus, stadionus, tirgus, sabiedriskā transporta pieturas, mašīnu un 
mehānismu stāvvietas, kā arī veikt jebkādus pasākumus, kas saistīti ar cilvēku 
pulcēšanos; 

d) aizliegts aizsargjoslās gar pazemes elektropārvades kabeļlīnijām veikt darbus 
ar triecienmehānismiem, nomest smagumus, izmest un izliet kodīgas un 
koroziju izraisošas vielas, degvielu un eļļošanas materiālus;  

e) aizliegts celt, kapitāli remontēt, rekonstruēt vai nojaukt jebkuras ēkas un būves 
bez attiecīgo komunikāciju īpašnieka atļaujas;  

f) aizliegts veikt jebkāda veida derīgo izrakteņu iegūšanas, iekraušanas un 
izkraušanas, gultnes padziļināšanas, zemes smelšanas, spridzināšanas un 
meliorācijas darbus, kā arī izvietot lauka apmetnes un mehanizēti laistīt 
lauksaimniecības kultūras; 

g) aizliegts skaldīt ledu;  

h) aizliegts braukt ar mašīnām un mehānismiem, kā arī strādāt ar 
lauksaimniecības tehniku, kuras augstums, mērot no ceļa (zemes) virsmas, 
pārsniedz 4,5 metrus; 

i) aizliegts veikt zemes darbus dziļāk par 0,3 metriem, bet aramzemēs - dziļāk par 
0,45 metriem, kā arī veikt grunts planēšanu ar tehniku;  
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j) aizliegts veikt darbus, kas saistīti ar zemju applūdināšanu uz laiku;  

k) aizliegts ar jebkādām darbībām traucēt energoapgādes uzņēmuma 
darbiniekus, kuri aizsargjoslā veic ekspluatācijas, remonta, rekonstrukcijas, 
avāriju novēršanas vai to seku likvidācijas darbus šajā likumā noteiktajā 
kārtībā.  

2.4.5. Veicot apūdeņošanas grāvju un drenāžas kolektorgrāvju būvi, kā arī ierīkojot 
nožogojumus un veicot citus darbus, jāsaglabā pievadceļi un pieejas elektriskajiem 
tīkliem un to būvēm. 

2.4.6. Zemes īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai lietotājs aizsargjoslā var audzēt kokus un 
krūmus, ja par to noslēgta rakstveida vienošanās ar elektrisko tīklu īpašnieku. 

2.4.7.Neatkarīgi no noteiktā aizsargjoslu platuma darbs ar celšanas mehānismiem 30 m 
joslā no gaisvadu elektrolīnijas malējā vada pirms darba sākšanas jāsaskaņo ar attiecīgo 
elektrisko tīklu valdītāju.  

 

2.5. Aizsargjoslas ap gāzes vadiem un aprobežojumi tajās 

2.5.1.Ekspluatācijas aizsargjoslas ap gāzesvadiem, gāzapgādes iekārtām un būvēm, 
gāzes noliktavām un krātuvēm tiek noteiktas, lai nodrošinātu gāzesvadu, gāzapgādes 
iekārtu un būvju, gāzes noliktavu un krātuvju ekspluatāciju un drošību.  

2.5.2.Saskaņā ar Aizsargjoslu likumu ir noteikts, ka gāzes vadiem ar spiedienu līdz 0,4 
megapaskāliem veido zemes gabals un gaisa telpa, ko norobežo nosacītas vertikālas 
virsmas 1 metra attālumā katrā pusē no gāzesvada ass.  

2.5.3. Saskaņā Aizsargjoslu likuma 56 pantu, papildus apbūves noteikumu 4.2. pantā 
noteiktajam gāzes vadu aizsargjoslās spēkā ir sekojoši ierobežojumi: 

a) aizliegts ierīkot atkritumu apglabāšanas poligonus un atkritumu izgāztuves;  
b) aizliegts nomest smagumus, izmest vai izliet zemē kodīgas vai koroziju izraisošas 

vielas, degvielu vai eļļošanas materiālus;  
c) aizliegts veikt darbus, kas saistīti ar spridzināšanu, meliorāciju un derīgo izrakteņu 

ieguvi; 
d) aizliegts aizkraut pievedceļus un pieejas gāzesvadiem, gāzapgādes iekārtām un 

būvēm, gāzes noliktavām un krātuvēm;   
e) aizliegts veikt darbus, kas saistīti ar zemes applūdināšanu;  
f) aizliegts audzēt kokus un krūmus;  
g) aizliegts būvēt, renovēt vai rekonstruēt jebkuras ēkas un inženierbūves;  
h) aizliegts izvietot lopbarības, minerālmēslu, bīstamu ķīmisko vielu un produktu, 

kokmateriālu, uzliesmojošu, viegli un īpaši viegli uzliesmojošu vielu, produktu un 
materiālu glabātavas;  

 
2.5.4. Ja nav noslēgta rakstveida vienošanās ar gāzesvadu, gāzapgādes iekārtu un 
būvju, gāzes noliktavu un krātuvju īpašnieku, aizliegts:  

a) veikt darbus ar uguni un liesmu, dzīt pāļus, lietot vibroveltņus ar svaru, kas lielāks 
par 5000 kilogramiem, un triecienmehānismus ar jaudu, kas lielāka par 100 
kilovatiem,  

b) veikt zemes darbus dziļāk par 0,3 metriem, bet aramzemēs — dziļāk par 0,45 
metriem, kā arī meliorācijas un grunts planēšanas darbus,  

c) veikt ģeoloģiskos, ģeodēziskos un citus pētniecības darbus, kas saistīti ar urbumu 
veidošanu un grunts paraugu ņemšanu (izņemot augsnes paraugus),  

d) veikt gultnes padziļināšanas un zemes smelšanas darbus,  
e) ierīkot brauktuves un brauktuvju šķērsojumus,  



DETĀLPLĀNOJUMS JĒKABPILS RAJONA ĀBEĻU PAGASTA NEKUSTAMAJAM ĪPAŠUMAM PAUGURI 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Lpp 23 no 80 23   

f) veikt citus darbus, kas traucē gāzesvadu, gāzapgādes iekārtu un būvju, gāzes 
noliktavu un krātuvju apkalpošanu vai var bojāt šos objektus. 

 
 

2.6. Aizsargjoslas gar ūdensvadu un kanalizācijas tīkliem un aprobežojumi tajās 
 

2.6.1. Aizsargjoslas gar ūdensvadu un kanalizācijas tīkliem tiek noteiktas, lai nodrošinātu 
ūdensvadu un kanalizācijas tīklu ekspluatāciju un drošību. 

2.6.2. Detālplānojumā ir paredzētas un kartogrāfiskajā materiālā iekļautas sekojošas 
aizsargjoslas.   

          Tabula Nr. 6. 

Ūdensvadu un kanalizācijas tīkli Aizsargjoslas platums 

Ūdensvadi un kanalizācijas spiedvadi, 
kas atrodas līdz 2 m dziļumam 

3 m katrā pusē no cauruļvada ārējās malas 

Pašteces kanalizācijas vadi 3 m katrā pusē no cauruļvada ārējās malas 
  

 

2.6.3. Saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 48.panta prasībām aizsargjoslās gar ūdensvadu un 
kanalizācijas tīkliem noteikti sekojoši aprobežojumi: 

a) aizliegts aizkraut pievedceļus un pieejas ūdensvada un kanalizācijas tīklu 
objektiem;  

b) aizliegts veikt darbus ar triecienmehānismiem, nomest smagumus, izmest un izliet 
kodīgas un koroziju izraisošas vielas, degvielu un eļļošanas materiālus;  

c) aizliegts glabāt ķīmiski aktīvas un koroziju izraisošas vielas un degvielu. 
 

2.6.4. Lai nodrošinātu cilvēku aizsardzību, nepiederošām personām aizsargjoslās 
aizliegts: 

a) atvērt tīklu ēku un būvju durvis vai lūkas, kā arī atrasties minētajās ēkās un būvēs; 

b) atvērt tīklu skatakas un tajās iekāpt. 

c) Ja radušies bojājumi (piemēram, sasisti skataku vāki, iegrimušas skatakas, grunts 
iegruvumi, ūdens tecēšanas no bojātiem tīkliem vai skatakām), zemes īpašniekam 
vai lietotājam nekavējoties par to jāziņo tīklu īpašniekam, kā arī jānorobežo bojātā 
vieta līdz avārijas brigādes atbraukšanai. 
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 Pārskats par detālplānojuma izstrādi 
 

Informācija par detālplānojuma izstrādi, sabiedrisko apspriešanu 
 

Detālplānojuma izstrāde uzsākta ar Ābeļu pagasta padomes 2008. g. 11. jūnija 
lēmumu Nr. 18.1 § un tam pievienoto darba uzdevumu.  

Institūciju un ieinteresēto fizisko un juridisko personu nosacījumu un ierosinājumu 
apkopošana notika laikā no 2008. g. 11. novembra līdz 2. decembrim. Sludinājumi par šo 
apspriešanu pievienoti DP sadaļā Ar detālplānojuma izstrādi saistīto sludinājumu 
laikrakstos Latvijas Vēstnesis un Brīvā Daugava kopijas. Apkopojums par likumdošanā 
noteiktajā kārtībā pieprasītajiem un saņemtajiem iestāžu un institūciju nosacījumiem un 
nosacījumu kopijas pievienotas pielikumā. Citi fizisko vai juridisko personu ierosinājumi 
detālplānojuma izstrādei nav saņemti.  

Ar Ābeļu pagasta padomes 27.01.09. lēmumu nr. 2.9.§ detālplānojuma Pauguri I 
redakcijas sabiedriskā apspriešana notika laikā no 2009. gada 12. februāra līdz 5. 
martam. Sabiedriskās apspriešanas laikā likumdošanā noteiktajā kārtībā pieprasīti un 
saņemti iestāžu un institūciju atzinumi par DP I redakciju. 8 atzinumos iebildumu vai 
ierosinājumu nav, VZD iesniegumā ir ierosinājums veikt zemes vienības kadastrālo 
uzmērīšanu, Jēkabpils rajona padomes atzinumā ir virkne ierosinājumu. Pārskats par 
iestāžu un institūciju atzinumiem un to ievērošanu pievienots DP sadaļā Atzinumu par 
detālplānojumu Pauguri apkopojums.   

Detālplānojuma sabiedriskās apspriešanas ietvaros DP teritorijas pierobežniekiem 
izsūtītas ierakstītas vēstules ar informāciju par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu un 
apspriešanas gaitu un aicinājumu sniegt ierosinājumus par detālplānojuma izstrādi. 
Vēstulēm pievienota detālplānojuma skice. Ierosinājumi vai iesniegumi no DP teritorijas 
pierobežniekiem nav saņemti. Diviem no pierobežniekiem sniegta mutiska informācija par 
DP risinājumiem un saskaņoti iespējamie risinājumi DP realizācijas gaitā. 

Sabiedriskās apspriešanas sapulce notika 13.03., plkst. 13 Ābeļu pagasta 
padomes sēžu zālē. Apmeklētāji uz sapulci ieradušies nebija.   

Sludinājumi par DP I redakcijas sabiedrisko apspriešanu publicēti laikrakstos 
Latvijas Vēstnesis un Brīvā Daugava, sludinājumu kopijas pievienotas DP sadaļā Ar 
detālplānojuma izstrādi saistīto sludinājumu laikrakstos Latvijas Vēstnesis un Brīvā 
Daugava kopijas. Informatīvs paziņojums par DP sabiedrisko apspriešanu un 
sabiedriskās apspriešanas sapulces vietu un laiku tika novietots pie Ābeļu pagasta 
padomes ziņojumu dēļa.  
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Nosacījumu detālplānojuma Pauguri izstrādei apkopojums 

NR. IESTĀDE SAŅEMŠANAS DATUMS 
UN NR. 

GALVENIE NOSACĪJUMI PIEBILDES 

1. Daugavpils RVP 26.11.2008.  
Nr.2.5.-21/2665 

1.Ievērot Teritorijas plānošanas likuma un Vietējās pašvaldības teritorijas 
plānošanas noteikumu prasības. 
2.Atzīmēt vides un dabas resursu aizsargjoslas, sanitārās un drošības aizsargjoslas 
saskaņā ar Aizsargjoslu likuma prasībām. Noteikt saimnieciskās darbības 
aprobežojumus. 
3.Plānojot inženierkomunikāciju izvietojumu ievērot MK 2004. g. noteikumu Nr.1069 
„Noteikumi par ārējo inženierkomunikāciju izvietojumu pilsētās, ciemos un lauku 
teritorijās” prasības.  
4.Risināt sadzīves un lietus notekūdeņu savākšanas un utilizācijas jautājumu, 
ievērot, ka saskaņā ar LR MK 2002. g. noteikumu Nr. 34 Noteikumi par piesārņojošo 
vielu emisiju ūdenī 42 pantu un LR MK 1999. g. noteikumiem Nr. 214 apstiprināto 
LBN 223-99 Kanalizācijas ārējie tīkli un būves neattīrītu notekūdeņu novadīšana 
vidē nav pieļaujama. 
5.Atrunāt ūdensapgādes un apkures jautājumus.  

 

2. LVC Jēkabpils 
nodaļa 

20.11.2008. 
Nr. 4.6.7/143 

1.Ievērot spēkā esošo normatīvo aktu prasības. 
2.Projektējot piebraucamo ceļu ievērot apbūves teritoriju funkcionālo nozīmi. 
3.Paredzēt teritorijas nepieciešamo ceļu normālprofilu /LVS 190-2; 1999/ un mezglu 
tipu /LVS 190-3; 1999/ izveidei. 
4.Pieslēgumus projektēt ievērojot pakāpeniskuma principu, orientējoties uz 
pieslēgumu skaita samazināšanu /LVS 190-3/A1; 2002./  

 

3. SVA Jēkabpils 
filiāle 

19.11.2008.  
Nr. 183. 

Ievērot Aizsargjoslu likuma prasības gar ielām, ceļiem, elektrolīnijām, ūdens 
ņemšanas vietām, NAI, ievērot Daugavas upes aizsargjoslu; 
Ūdensapgādi paredzēt centralizētu no pagasta centralizētajiem ūdensapgādes 
tīkliem saskaņā ar pašvaldības tehniskajiem noteikumiem, vai no jaunbūvējamās 
artēziskās akas kopējas visam dzīvojamo māju kvartālam. Izbūvējot artēzisko aku 
ievērot MK 2004. g. 20. janvāra noteikumu Nr. 43 Aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas 
vietām noteikšanas metodika prasības. Ūdensvadu izbūvei paredzēt būvmateriālus, 
kuri atbilst 30.04.01. MK noteikumiem Nr. 181 Būvizstrādājumu atbilstības 
novērtēšanas kārtība reglamentējošā sfērā prasībām. Projekta rezultātā dzeramā 
ūdens kvalitātei jāatbilst MK 2003. g. noteikumiem Nr. 235 Dzeramā ūdens obligātās 
nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība; 
Plānojot komunikāciju ierīkošanu, vēlams paredzēt centralizētas kanalizācijas un 
lietus ūdens kanalizācijas sistēmas. Projektēšanu veikt saskaņā ar LBN 223-99 
„Kanalizācijas ārējie tīkli un būves”, LBN 211-98 Ēku iekšējais ūdensvads un 
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kanalizācija, ēkai paredzēt iekšējos un ārējos kanalizācijas tīklus ar pieslēgumu pie 
kanalizācijas tīkliem.  
Kanalizācijas notekūdeņus pagaidu variantā atļauts savākt ūdensnecaurlaidīgās 
izsmeļamās bedrēs ar tālāku izvešanu uz tuvākajām notekūdeņu bioloģiskās 
attīrīšanas iekārtām vai izbūvēt autonomas notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas 
iekārtas. Perspektīvā paredzēt vienotu kanalizācijas sistēmu no pagasta 
centralizētajiem tīkliem. Noteikt aizsargjoslas un aprobežojumus tajās; 
Apkuri paredzēt no autonomām katlu telpām ar gāzi vai cieto kurināmo; 
Dzīvojamās apbūves teritorijai paredzēt apzaļumošanu, labiekārtošanu un mākslīgā 
apgaismojuma ierīkošanu, bērnu rotaļu laukumu ierīkošanu; 
Ievērot higiēnas prasībām atbilstošus attālumus starp būvēm, ēku insolācijas un 
apbūves vēdināšanas prasību ievērošanu jaunbūvju teritorijās. 
Plānot iekšējā transporta kustību tā, lai tiktu mazināts tā radītā trokšņa līmenis, 
nodrošināt cilvēku kustības drošību. 
Paredzēt saimnieciskus laukumus atkritumu konteineru izvietošanai, ievērojot to 
izvietošanas attālumu līdz dzīvojamām mājām. 
 

4. VZD 10.12.2008. 
Nr.15-05-VD/1985 

1.DP grafisko daļu izstrādāt digitālā veidā vektordatu formā LKS-92 sistēmā uz 
aktuāliem topogrāfiskajiem plāniem ar mēroga noteiktību 1:500 līdz 1:2000 
2.DP iesniedz VZD atzinuma saņemšanai izdrukas formā, grafiskos datus – dgn 
formātā.  
3.DP izstrādē izmantot aktuālus NĪ valsts kadastra informācijas sistēmas grafiskos 
un teksta datus. 
4.Ja DP paredz zemes vienību sadali vai robežu pārkārtošanu un robežas ir 
noteiktas ar ierādīšanas metodi – pirms topogrāfiskās informācijas sagatavošanas 
veikt robežu kadastrālo uzmērīšanu. 
5.Izvērtēt spēkā esošos lietošanas tiesību aprobežojumus, noteiktās aizsargjoslas 
un tauvas joslas. Noteikt visas esošo objektu aizsargjoslas, tauvas joslas. 
6.Aizsargjoslas attēlot kā daudzstūrus, kas saistīti ar aizsargjoslas kodu. Katru 
aizsargjoslas veidu attēlot unikālajā līmenī. 
7.DP lietā ievietot saskaņotu topogrāfisko plānu. 
 

 

5. Latvenergo 
Sadales tīkls 

11.12.2008. 
Nr.30R6A0-02.06/2126 

Parādīt esošo 330/11-/6-20 kV apakšstaciju, 20/10/6/0,4 kV EPL (gaisvadu un 
kabeļlīniju) un 20/0,4 vai 10/0,4 kV transformatora punktu, sadaļņu, esošo un 
projektējamo ēku pievadu atrašanās vietas, inženierkomunikāciju koridorus ar ēkas 
funkcionēšanai nepieciešamajām inženierkomunikācijām. 
Plānojot elektroapgādes objektu un elektroietaišu izvietojumu jāparedz to netraucēta 
apkalpošana (ārpus iežogotām teritorijām) un transporta piekļūšanas iespējas. 
Paskaidrojuma rakstā iekļaut informāciju par aprobežojumiem, kas noteikti saskaņā 
ar pastāvošo likumdošanu (Aizsargjoslu likuma 35 pantā un 45  pantā u.c.) 
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0,4 kV elektrolīnijas aizsargjosla ārpus pilsētām, ciemiem, kā arī pilsētas lauku 
teritorijās ir 6,5 m no līnijas ass, 0,4 kV elektrolīnijas aizsargjosla pilsētās un ciemos 
ir 2,5 m attālumā no līnijas ass. 
Aizsargjosla gar elektrisko tīklu kabeļu līnijām noteikta 1 m attālumā no kabeļa līnijas 
ass. 
Aizsargjosla gar elektrisko tīklu sadales iekārtām, fīderu punktiem, transformatoru 
apakšstacijām ir noteikta 1 m attālumā ārpus šo iekārtu nožogojuma vai to vistālāk 
ārpusē izvirzīto daļu projekcijas uz zemes vai grīdas virsmas. 
Jaunu elektroietaišu pieslēgšana un atļautās slodzes palielināšana AS   „Sadales 
tīkls” tīklam notiek saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 
padomes 2005. g. 14. decembra lēmumu Nr. 302 „Sistēmas pieslēguma noteikumi 
elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem”. 
Saskaņā ar Enerģētikas likuma 19 panta (1) Jaunu elektroapgādes komersanta 
objektu ierīkošanai energoapgādes komersantam ir tiesības izmantot jebkuru zemi 
par vienreizēju samaksu tās īpašniekiem saskaņā ar šī likuma 24 pantu. 
Energoapgādes komersantam ir pienākums saskaņot ar zemes īpašnieku jaunu 
energoapgādes objektu ierīkošanas nosacījumus, kā arī tiesības saskaņošanas 
procedūru aizstāt ar zemes īpašnieka informēšanu gadījumos, ja zeme tiek 
izmantota jaunu energoapgādes komersantu objektu – iekārtu, ierīču, ietaišu, tīklu. 
Līniju un to piederumu ierīkošanai, ja ir iestājies vismaz viens no šādiem 
nosacījumiem: 
1.energoapgādes komersanta objekta ierīkošana paredzēta vietējās pašvaldības 
teritorijas plānojumā vai detālplānojumā; 
2.energoapgādes komersanta objekts tiek ierīkots sarkanās līnijas robežās; 
3.vietējā pašvaldība ir atzinusi, ka sabiedrības interesēs jauna energoapgādes 
komersanta objekta ierīkošana vai esošā objekta vai tā daļas izmantošana nav 
iespējama bez šīs zemes izmantošanas; 
4.citos likumos noteiktajos gadījumos. 
Energoapgādes komersantam ir tiesības veikt jebkura sava objekta rekonstrukciju 
vai modernizāciju, savlaicīgi par to informējot zemes īpašnieku. Zemes īpašniekam 
pienākas vienreizēja samaksa saskaņā ar šī likuma 24. pantu, ja rekonstrukcijas 
rezultātā palielinās energoapgādes komersanta objekts vai aizsargjoslas ap vai gar 
šo objektu aizņemtā zemes platībā.  
Energoapgādes komersantam ir nekustamā īpašuma servitūta tiesības ierīkot, 
attīstīt un ekspluatēt energoapgādes uzņēmuma objektus. 
Servitūta tiesības realizē, savstarpēji vienojoties ar nekustamā īpašuma īpašnieku. 
Ja puses nevar vienoties, servitūtu nodibina ar tiesas spriedumu normatīvajos aktos 
noteiktajā kārtībā.  
Informāciju par nekustamā īpašuma īpašnieka tiesībām lūgt pārvietot esošo 
energoapgādes uzņēmumu objektu, kura pārvietošanas izmaksas atbilstoši 
Enerģētikas likuma 23 panta 2 daļai Esošo energoapgādes uzņēmumu objektu 
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pārvietošanu pēc pamatotas nekustamā īpašuma īpašnieka prasības veic par viņa 
līdzekļiem”, jāsedz pārvietošanas ierosinātājam.  
Paskaidrojuma rakstā norādīt, ka neatkarīgi no noteiktā aizsargjoslu platuma darbs 
ar celšanas mehānismiem 30 m joslā no gaisvadu elektrolīnijas malējā vada pirms 
darba sākšanas jāsaskaņo ar attiecīgo elektrisko tīklu vadītāju (MK 1998. g. 
noteikumu Nr. 415. 10 punkts).  

6. Latvijas Gāze 04.12.2008. 
Nr. 14-2/4097 

1.Paredzēt perspektīvā vidējā spiediena sadales gāzesvada novietni projektējamo 
ielu sarkanajās līnijās atbilstoši MK noteikumiem Nr. 1069 Noteikumi par ārējo 
inženierkomunikāciju izvietojumu pilsētās, ciemos un lauku teritorijās. 
2.Paredzēt iespējas vidējā spiediena gāzes pievadu izbūvei katram patērētājam 
atsevišķi. 
3.DP saskaņot ar A/S LG Stratēģijas un attīstības daļu. 
4.DP grafisko daļu digitālā veidā *.dwg formātā un izdrukas veidā iesniegt A/S LG 
Stratēģijas un attīstības daļai. 
5.Tehniskos noteikumus konkrētā objekta gāzes apgādei patērētājam pieprasīt A/S 
LG Pārdošanas departamenta Klientu piesaistes daļai. 

 

7. VUGD 05.11.2007. Lūgums neiekļaut darba uzdevumos 

8. Jēkabpils rajona 
padome 

27.11.2008. 
3-4-90 

1.DP atspoguļot teritorijas pašreizējo izmantošanu; 
2.Parādīt zemesgabala plānoto (atļauto) izmantošanu; 
3.Ievērot Ābeļu pagasta teritorijas plānojuma prasības un ierobežojumus 
savrupmāju dzīvojamās apbūves teritorijām; 
4.Izvērtēt un ievērot pieguļošo teritoriju plānoto (atļauto) izmantošanu; 
5.Atspoguļot zemes vienību sadalīšanu un robežu pārkārtošanu, paredzot ielas 
piebraukšanai pie katras jaunveidojamās zemes vienības, norādot apbūves līnijas 
un apbūves izvietojumu. 

 

9. Lauksaimnie-
cības pārvalde 

26.11.2008. 
Nr.1/1-10/3142 

Plānotā apbūves teritorija ir meliorēta lauksaimniecībā izmantojamā zeme. Drenu 
sistēmas izbūvētas 1984. g. meliorācijas objektā Zemgaļi. Izstrādājot DP, 
meliorācijas sistēmas attēlot uz pārskata plāna. Nosacījumi: 
1.Saglabāt pastāvošās meliorācijas sistēmas; 
2.Nav pieļaujamas darbības, kuru dēļ tiek bojātas vai iznīcinātas meliorācijas 
sistēmu būves un ierīces vai traucēts to darbības režīms (MK 2004. g. noteikumi 
Nr.272 Meliorācijas sistēmu ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumi 4 pants); 
3.Ja nepieciešama meliorācijas sistēmu pārkārtošana vai jaunu meliorācijas sistēmu 
būvniecība, to veikt atbilstoši MK 2006. g. noteikumiem Nr. 1018 Meliorācijas 
sistēmu un hidrotehnisko būvju būvniecības kārtība, ievērojot būvnormatīva LBN 
224-05 Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves prasības; 
4.Pirms būvniecības uzsākšanas jāveic lauksaimniecībā izmantojamās zemes 
transformācija atbilstoši MK 2004. g. noteikumiem Nr. 619 Kārtība, kādā 
lauksaimniecībā izmantojamo zemi transformē par lauksaimniecībā neizmantojamu 
zemi un izsniedz zemes transformācijas atļaujas. 
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10. SIA „Lattelecom” 02.12.2008. 
Nr.22570-1 

Visi būvniecības darbi jāveic atbilstoši spēkā esošajiem būvnormatīviem, ievērojot 
Aizsargjoslu likumā un Ekspluatācijas aizsargjoslu gar sakaru līnijām noteikšanas 
metodikā (MK noteikumi Nr. 465) ietvertās normas.  
Aizsargjoslu plānā atzīmēt elektronisko sakaru līniju un objektu aizsargjoslas. 
Privātie un publiskie elektronisko sakaru tīkls jāierīko un jāizbūvē atbilstoši MK 
noteikumiem Nr. 256 Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas un būvniecības kārtība, 
LBN 262-05. MK noteikumiem Nr. 257 Elektronisko sakaru tīkli. 
Lai veiktu elektronisko sakaru tīklu infrastruktūras attīstības plānošanu un 
pakalpojumu savlaicīgu nodrošināšanu, vēlams laicīgi informēt SIA Lattelecom par 
attīstības plānā iekļauto jauno dzīvojamo māju un uzņēmējdarbības objektu 
celtniecību. 
Tuvākais pieslēguma punkts pie SIA Lattelecom tīkliem atrodas c.Zemgaļi, Arāju un 
Akuratera ielas krustojumā, sadales skapis 523X1C0076.   
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Atzinumu par detālplānojumu Pauguri apkopojums 

NR. IESTĀDE SAŅEMŠANAS DATUMS 
UN NR. 

IEBILDUMI, PRECIZĒJUMI IZSTRĀDĀTĀJA PIEBILDES 

1. Daugavpils RVP 25.02.2009.  
Nr.2.5.-23./338 

   

2. LVC Jēkabpils 
nodaļa 

19.02.2009. 
Nr. 4.6.7/29 

   

3. SVA Jēkabpils 
filiāle 

24.03.2009. 
Nr. 15. 

  

4. VZD 15.04.2009.  
Nr. 15-13-VD/15 

Iesaka DP izstrādes gaitā veikt zemes gabala 
„Pauguri” precīzo uzmērīšanu 

Uzmērīšana tiks veikta veicot DP realizāciju – 
zemes vienību sadali 

5. Latvenergo 
Sadales tīkls 

23.02.2009. 
Nr.30R6A0-02.06/393 

   

6. Latvijas Gāze 24.02.2009. 
Nr.14-2/673 

  

7. VUGD 05.11.2007. Lūgums neiekļaut darba uzdevumos, atzinumus par detālplānojumiem nesniedz 

8. Jēkabpils rajona 
padome 

12.03.2009. 
Lēmums Nr. 19 

Teritorijas plānotājas gatavotajā atzinuma daļā 

Izvērtēt pieguļošo teritoriju plānoto (atļauto) 
izmantošanu 
 

Ievērots 

Pievienot informāciju par rakstisku aptauju par 
blakusesošo īpašumu īpašnieku viedokļiem 

Informācija pievienota 

Jēkabpils rajona pašvaldību apvienotās būvvaldes vadītājas – galvenās arhitektes 
sagatavotā atzinuma daļā 

Grafisko lapu rakstlaukumā norādītais izpildītājs 
titullapā figurē kā teritorijas plānotājs, nav pievienota 
sertifikāta kopija.  

Ievērots daļēji. Saskaņā ar LR likumdošanu, DP 
darba uzdevumu un citiem saistošiem 
dokumentiem sertifikāti DP izstrādātājiem nav 
nepieciešami. Saskaņā ar LR likumdošanu  
teritorijas plānošanas sertifikāti nav paredzēti un 
netiek izdoti.  

Teritorijas plānotās izmantošanas plāns grūti 
uztverams, saraibināts, ar īpaši izceltām 
aizsargjoslām un normatīvajiem attālumiem. Nav 
akcentētas piebrauktuves ar normatīvajiem rādiusiem 
un apgriešanās laukumiem, apbūves līnijas, 
sarkanās līnijas. 

Ievērots daļēji – sagatavota atsevišķa teritorijas 
plānotās izmantošanas plāns. 
GP-1 saturs izvēlēts saskaņā ar MK 2004. g. 
noteikumu Nr. 883 50.3. pantu, kas nosaka, ka  
detālplānojumā jābūt plānam ar topogrāfijas 
elementiem, kurā parādīta teritorijas plānotā 
(atļautā) izmantošana un izmantošanas 
aprobežojumi, nosakot:  
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50.3.1. pašreizējās un plānotās zemes vienību 
robežas;   
50.3.2. plānotās apbūves, satiksmes 
infrastruktūras un inženierkomunikāciju 
izvietojumu;  
50.3.3. pašreizējās un plānotās aizsargjoslas 
saskaņā ar Aizsargjoslu likumu;  
50.3.4. tauvas joslas;  
50.3.5. teritorijas izvietojuma shēmu, ielu 
profilus, plānotās (atļautās) teritorijas 
izmantošanas un apgrūtinājumu eksplikāciju 
un pieņemtos apzīmējumus. 
Nav informācijas par normatīvajiem aktiem, 
kas reglamentētu apgriešanās laukumus un 
piebrauktuvju normatīvos rādiusus savrupmāju 
pagalmos.  

Teritorijas esošās izmantošanas plāns GP-2 dublē 
topogrāfisko plānu 

Saskaņā ar MK 2004. g. noteikumu Nr. 883. 50. 
pantu DP grafiskā daļa sastāv vismaz no:  
Topogrāfiskā plāna;  
Plāna, kurā parādīta teritorijas pašreizējā 
izmantošana;  
Plāna ar topogrāfijas elementiem, kurā 
parādīta teritorijas plānotā (atļautā) 
izmantošana un izmantošanas aprobežojumi 

Saimniecības ēkas izvietotas priekšpagalmos, 
aizsedzot apbūves galvenos apjomus. Nav ievērotas 
aizsargjoslas. 

Saimniecības ēku novietojums precizēts, 
aizsargjoslas ir ievērotas. 

15 un 16 lpp. 1.10./b un 1.10./i atkārtojas, ēkas ārējā 
apdare tiek atrunāta tehniskajā projektā, ko izstrādā 
sertificēts projektētājs. Tehnisko projektu akceptē 
Būvvalde 

Ievērots 

14.05.2009. 1.Ierosina papildināt titullapas noformējumu; 
2.Pilnībā nav ievērots iepriekšējais būvvaldes 
atzinums 

Ievērots daļēji, pamatojumu skatīt Atzinumu 
apkopojuma ailē 8.1. 

9. Lauksaimniecī-
bas pārvalde 

24.12.2009. 
Nr.1/1-10/211 

  

10. SIA „Lattelecom” 05.03.2009. 
Nr.3800-1 
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SIA Livland licence zemes ierīcības darbu veikšanai 
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Ābeļu pagasta padomes lēmumi 
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Robežu plāna un īpašumu tiesības apliecinošu dokumentu kopijas 
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Institūciju sniegto nosacījumu kopijas 
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 Institūciju sniegto atzinumu kopijas 
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Projekts 
 

 

JĒKABPILS RAJONA PADOME 

 

 

Jēkabpilī  2009.gada 14.maijā 

 

 

 

Pamats: LR Likums “Par pašvaldībām” 82` pants, 

04.11.2004. MK noteikumi nr. 883 „ Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas 

noteikumi” 65. punkts; 

Teritoriālās attīstības, tautsaimniecības un  

investīciju komitejas 11.05.2009. sēdes lēmums 

 

 

 

Par  atzinumu detālplānojumam  

Ābeļu pagasta teritorijai „Pauguri”.  

 (L. Salcevičs, I. Širina) 

 

 

Jēkabpils rajona padome nolemj: 

 

1. Izsniegt atkārtotu atzinumu uz 2.lpp. saskaņā ar 04.11.2004. MK noteikumiem nr. 883 

„Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 65. punktu (atzinumu skat. pielikumu).  

2. Detālplānojuma izstrādātājam veikt atzinumā norādīto nepilnību izvērtēšu un novēršanu. 

 

 

 

 

 

 

Rajona padomes priekšsēdētājs      J. Raščevskis 

 

 

 

 

Sagatavoja: I.Širina, 65237623 

Izsūtīt: TAPI departamentam, SIA „Livland” 
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ATZINUMS (atkārtots) 

 

par izstrādāto detālplānojumu Jēkabpils rajona Ābeļu pagasta  

īpašuma „Pauguri” teritorijai  
 

 

 

1. Atbilstība rajona padomes 2009.gada 12. marta izsniegtajam atzinumam.  

detālplānojuma vāks - ieviesusies kļūda 
virsrakstā. Lūgums nomainīt Jēkabpils 
pagasta nekustamajam īpašumam uz Ābeļu 
pagasta nekustamajam īpašumam 

+ 

nav pievienoti materiāli, ka 1.sabiedriskās 
apspriešanas laikā būtu veikta rakstiska 
aptauja, lai noskaidrotu plānojumā ietverto 
un blakus esošo nekustamo īpašumu 
īpašnieku viedokļi par izstrādājamo 
detālplānojumu, kā to nosaka Ābeļu pagasta 
izsniegtais darba uzdevums nr. 2008/03.  
 

+ 

 

 
 
 
 
 
 
I.Širina  
Jēkabpils rajona padomes  
teritorijas plānotāja  
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ATZINUMS ( atkārtots) 

par izstrādāto detālplānojumu Jēkabpils rajona Ābeļu pagasta 
   teritorijai „Pauguri”.  

 
Pēc atkārtotas iepazīšanās ar iesniegtajiem izstrādātā detālplānojumu, Jēkabpils rajona Ābeļu 
pagasta īpašuma „Pauguri” teritorijai ( kad.nr. 5648 003 0007), konstatēts sekojošais: 
 

1. Detālplānojums pamatā aptver šādā darbā apskatāmās sadaļas un nav pretrunā ar 
likumdošanā doto darba sastāvu, tomēr ir piezīmes: titullapas noformējums joprojām nav 
apmierinošs ( informācijai par pasūtītāju un projektētāju jābūt plašākai, kā arī jābūt 
skaidrībai par to, kāds autoru kolektīvs pie iepriekš minētā darba strādā: kurš būs projekta 
vadītājs, kurš būs tehniskais izpildītājs, kurš būs atbildīgais ( sertificētais) projektētājs. Šeit 
piebilstams, ka vienīgā sertificētā speciālista sertifikāta derīguma termiņš sen beidzies, bet 
jauns nav pievienots. Arī rakstlaukuma noformējumā nav ievērtēts iepriekšējā atzinumā 
minētais. 

 

2. Izstrādātajā darbā ir ieviestas dažas sīkas izmaiņas, bet iepriekšējā Būvvaldes atzinumā 
minētais nav ievērtēts. 

 
Tādēļ uzskatu, ka darbam nepieciešami labojumi, piedaloties sertificētam speciālistam.  
 
 
I.Savina 
Jēkabpils rajona pašvaldību 
apvienotās būvvaldes vadītāja –galvenā arhitekte                                                                                     
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Ar detālplānojuma izstrādi saistīto sludinājumu laikrakstos Latvijas Vēstnesis un 
Brīvā Daugava kopijas 
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Cita informācija 
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