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

Šie teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi (turpmāk tekstā - Noteikumi) attiecas uz
visu Rēzeknes pilsētas administratīvo teritoriju un ir saistoši visām fiziskām un juridiskām
personām – zemes īpašniekiem un lietotājiem Rēzeknes teritorijas plānojuma robežās,
veicot nekustamā īpašuma sadalīšanu vai apvienošanu, ēku un būvju projektēšanu, zemes
ierīcības darbu veikšanu un būvniecību.

2.

Rēzeknes pilsētas būvvalde (turpmāk tekstā - Būvvalde) kontrolē Noteikumu ievērošanu un
būvniecības procesa tiesiskumu.

3.

Noteikumi neatbrīvo fiziskās un juridiskās personas no nepieciešamības ievērot spēkā esošo
likumu un citu normatīvo aktu prasības. Noteikumi attiecas arī uz visu ēku īpašniekiem un
lietotājiem, kuri Rēzeknes pilsētas teritorijā veic būvniecības darbus.

4.

Stājoties spēkā teritorijas plānojumam, lokālplānojumam vai detālplānojumam, var turpināt
likumīgi uzsākto teritorijas izmantošanu. Jebkuru jaunu teritorijas izmantošanu veic atbilstoši
spēkā esošajam teritorijas plānojumam, lokālplānojumam vai detālplānojumam.

5.

Nav pieļaujama zemes izmantošana, apbūve, ēkas pārbūve, jauna būvniecība vai būvju
nojaukšana, ja tas neatbilst šiem Noteikumiem.

6.

Pašvaldības institūcijas (nodaļas, uzņēmumi) nedrīkst izsniegt nekādas atļaujas zemes
izmantošanai, ēkas būvniecībai vai pārbūvei, ja ar to tiek pārkāpti jebkuri no šiem
Noteikumiem.

7.

Tie saistošo noteikumu punkti, kuros ir atsauces uz iespēju noteikt, detalizēt vai precizēt,
veicot papildu darbības, piemēram, izstrādājot detālplānojumu, uzskatāmi par nosacījumiem
un nav klasificējami kā teritorijas plānojuma un šo Noteikumu grozījumi.

8.

Rēzeknes pilsētas dome nodrošina ikvienam interesentam iespēju iepazīties ar vietējās
pašvaldības teritorijas plānojumu Rēzeknes pilsētas domes mājas lapā www.rezekne.lv,
www.geolatvija.lv, saņemt uzziņas par īpašniekam piederošā īpašuma funkcionālo zonējumu,
apgrūtinājumiem un atļautajām izmantošanām.

9.

Noteikumu mērķis ir veicināt Rēzeknes pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas
2030.gadam īstenošanu:

10.

9.1.

sekmēt pilsētas ekonomisko izaugsmi, uzlabot iedzīvotāju dzīves kvalitāti un
nodrošināt dabas vides saglabāšanu;

9.2.

saglabāt un pilnveidot pilsētas, tostarp pilsētainavas, daudzveidību un unikalitāti;

9.3.

līdzsvarot personu, dažādu interešu grupu un sabiedrības intereses teritorijas
izmantošanā un attīstībā.

Ja Noteikumos zemes vienībai, kuras izmantošana likumīgi iesākta, ir noteikta cita
funkcionālā zona vai citas prasības, kurām šī zemes vienība vai tajā esošās būves neatbilst,
attiecīgajai zemes vienībai ir neatbilstoša izmantojuma statuss. Šīs zemes vienības
īpašnieks (lietotājs) ir tiesīgs turpināt likumīgi iesākto izmantošanu, bet jebkura jauna
izmantošana jāuzsāk un jāveic atbilstoši šo Noteikumu prasībām.
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1.2. DEFINĪCIJAS
11.

Aka - līdz gruntsūdenim vertikālas šahtas veidā izrakta un nostiprināta būve vai speciāli
aprīkots urbums pazemes ūdeņu ņemšanai.

12.

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

13.

Apbūves intensitāte ir ēku virszemes stāvu platības summas attiecība pret zemes vienības
platību attiecīgajā funkcionālajā zonā.

14.

Apbūves mērogs – apbūves apjoma (augstuma, garuma, platuma) izmēru un proporciju
sistēma.

15.

Apbūves raksturs – apbūves mēroga, formas, arhitektūras un pielietoto būvniecības
materiālu kopums.

16.

Apbūves veids – Plānojumā noteikta tipoloģiski atšķirīga apbūve:
16.1. Perimetrālā apbūve;
16.2. Brīvstāvošā apbūve.

17.

Apstādījumi ir jebkuras teritorijas atļautā izmantošana, kas mērķtiecīgi labiekārtota un kopta
ar augu (koku, krūmu, vīteņaugu, puķu, zāliena un citu zemes sedzējaugu) stādījumiem
vides ainavas un ekoloģiskās kvalitātes uzlabošanai un/vai atpūtai, kurā neiegūst produkciju
pārtikai, koksni, griestus ziedus un citu preču produkciju. Apstādījumi ietver parkus, skvērus,
ielu, laukumu un krastmalu stādījumus, kā arī apbūves brīvās teritorijas daļas ar augu
stādījumiem un attiecīgiem labiekārtojuma elementiem citu izmantošanu teritorijās.
Apstādījumos var atrasties arī labiekārtojuma elementi – atļautai izmantošanai
nepieciešamie ceļi un laukumi, inženiertehniskās apgādes tīkli, arhitektūras mazās formas,
ūdensteces un ūdenstilpes.

18.

Arhitektoniskais akcents – būves arhitektoniskajam veidolam nozīmīgs kompozicionāls
elements vai elementi, kuru kopējā platība nepārsniedz 5% no būves augšējā stāva platības
starp ārsienu iekšējām virsmām un atrodas ārpus galvenās būvmasas un tās silueta.

19.

Atkritumu savākšanas objekts – atkritumu (arī bīstamo) savākšanas vieta, kas paredzēta
atkritumu īslaicīgai uzkrāšanai pirms transportēšanas pārstrādei vai uz speciālām atkritumu
apglabāšanas vietām.

20.

Atkritumu konteineru novietne – būvvaldē saskaņota, īpaši aprīkota vieta atkritumu
konteineru novietošanai.

21.

Atklāta uzglabāšana - teritorijas izmantošana preču, būvmateriālu un citu priekšmetu
uzglabāšanai ārpus ēkām (būvēm), nav vajadzības pēc īpašu noteikumu izvirzīšanas.

22.

Atļautā izmantošana – ir plānota, esoša vai paredzēta zemes, ēku un citu būvju vai to daļu
un telpu izmantošana vai papildizmantošana, kas atbilst teritorijas plānojumam.

23.

Atklāts autostāvlaukums ir automašīnu novietošanas veids un nozīmē teritoriju, kura
atrodas zemes gabalā vai tās daļā un kas ir nodalīts (arī nožogots) automašīnu novietošanai,
kā arī to piebraucamos ceļus un vertikālās komunikācijas.

24.

Autostāvvieta nozīmē teritoriju uz ielas vai pilsētas laukumos marķētās novietnēs, kura
paredz vienas vai vairāku automašīnu novietošanu uz laiku.
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25.

Bēniņi – neapdzīvojama telpa starp jumta norobežojošām konstrukcijām, ārsienām un
augšējā stāva pārsegumu. Bēniņu telpas atļauts pārbūvēt atļautajai izmantošanai atbilstoši
Noteikumiem.

26.

Brīvā teritorija – zemesgabala neapbūvētā un ar brauktuvēm un virszemes transportlīdzekļu
novietnēm neaizņemtā daļa, ko labiekārto, izmantojot apstādījumus, un kuras nodrošinājumu
raksturo brīvās teritorijas rādītājs.

27.

Būvlaide – Plānojumā, lokālplānojumā vai detālplānojumā noteikta līnija, kas nosaka
minimālo attālumu starp ielas sarkano līniju un tuvāko virszemes būvi. Ir noteikti šādi īpaši
būvlaides veidi:
27.1. iedibinātā būvlaide – ielas frontāla līnija, ko veido esošā apbūve, ja attiecīgā
kvartāla robežās vismaz 50 % ēku atrodas uz šīs līnijas
27.2. obligātā būvlaide – būvlaides veids, kurā ēkas ielas fasādei obligāti jāsakrīt ar
būvlaidi;
27.3. ar projekta risinājumu nosakāma būvlaide – būvlaide, kuru precizē ar būvprojekta
risinājumu Noteikumos paredzētajā kārtībā.

28.

Degvielas uzpildes stacija - būve degvielas (arī gāzes), eļļas un smērvielu pārdošanai, kā
arī mazumtirdzniecības un pakalpojumu objekts ar automašīnu mazgāšanu kā
papildizmantošanu.

29.

Dīķis – ezeram līdzīga, neliela ūdenstilpe, kas atšķiras no ezera ar to, ka ir mākslīgi
izveidota hidrotehniska būve (ūdenskrātuve), lai uzkrātu stāvošu ūdeni.

30.

Dvīņu māja – ēka, kas sastāv no divām līdzīga apjoma viendzīvokļa mājām, kas bloķētas ar
kopēju ugunsdrošu sienu.

31.

Ēkas augstums – attālums no zemes virsmas līdz ēkas jumta kores (savietotajiem jumtiem
– jumta dzegas) augstākajam punktam.

32.

Garāža ir kooperatīva vai privāta būve vai tās daļa pastāvīgai automašīnu novietošanai.

33.

Grāvis – mākslīgs, padziļinājums zemes virsmā virsūdens uztveršanai un novadīšanai,
iekļaujoties vienotā noteces sistēmā.

34.

Iedibināts stāvu skaits – stāvu skaits, kāds ir vismaz 50% no kvartālā likumīgi esošām
ēkām.

35.

Jumta izbūve – telpas zem jumta, virs ēkas augšējā stāva pārseguma. Šajos Noteikumos
par jumta stāvu uzskata arī atļautajai izmantošanai pārbūvētus bēniņus (bēniņu telpas) un
ieskaita stāvu skaitā.

36.

Kultūrvēsturiski vērtīga vēsturiskā apbūve – tāds vēsturisko ēku kopums, ko veido ēkas –
kultūras pieminekļi un citas kultūrvēsturiski unikālas, kultūrvēsturiski ļoti vērtīgas un
kultūrvēsturiski vērtīgas ēkas.

37.

Labiekārtojuma elementi – elementi vides funkcionālās un telpiskās kvalitātes
pilnveidošanai: celiņi, takas, mākslīgi veidoti ūdensobjekti, pieminekļi, skulptūras, vides
mākslas objekti, strūklakas, nožogojumi, lapenes, pergolas, augu konteineri, atbalsta sienas,
soliņi, atkritumu tvertnes, apgaismes ķermeņi u.c. dizaina elementi un mazās arhitektūras
formas, bērnu rotaļu ierīces, aktīvās atpūtas iekārtas un sporta spēļu laukumi, skeitparki
u.tml.

Rēzeknes pilsētas teritorijas plānojums 2018.-2030.gadam 3.0

Lpp.6 (70)

38.

Laipa – stacionāra vai peldoša, pastāvīga vai sezonas būve vai konstrukcija, kas paredzēta
gājējiem ūdensobjekta šķērsošanai vai nokļūšanai līdz kuģošanas līdzekļiem. Laipa atrodas
ūdenī uz pāļiem vai pontoniem, perpendikulāri vai paralēli krastam. Paralēli krastam
novietota laipa – krastmalas laipa – ir aprīkota ar vienu vai vairākiem pieejas tiltiem, tā var
būt neatkarīga vai veidota kā krasta stiprinājuma papildinājums.

39.

Laukums – teritorija, ko izmanto sabiedriskiem nolūkiem, tai skaitā publiskiem pasākumiem,
un kur var būt ierobežota transporta satiksme.

40.

Maģistrālās inženierkomunikācijas ir inženiertehniskās apgādes (infrastruktūras)
maģistrālie tīkli, arī maģistrālie transportvadi un līdzīgas būves, kas nepieciešamas apgādei
ar izejvielām, sakariem, enerģētiskajiem un citiem resursiem, kā arī slēgto notekūdeņu
novadīšanai.

41.

Mājražošana (sīkražošana) – preču ražošana nelielā daudzumā un ar vienkāršiem
ražošanas līdzekļiem, galvenokārt izmantojot roku darbu, un kuru kā atļauto izmantošanu
apbūves teritorijā izvērtē Būvvalde.

42.

Mansarda stāvs – starp jumta norobežojošām konstrukcijām, ārsienām un augšējā stāva
pārsegumu (bēniņos) izbūvēts stāvs (telpas ar iekšējo apdari), kuram ir noteikts
izmantošanas mērķis, ieskaita stāvu skaitā.

43.

Mežaparks – mežs, kam nepieciešama mākslīga vides uzturēšana un augsts labiekārtojuma
līmenis, vienlaikus saglabājot meža vizuālo dabiskumu.

44.

Pagalms – ar ēkām neaizņemtā apbūves zemesgabala daļa, kurā izvieto nepieciešamos
piebraucamos ceļus, autostāvvietas, kā arī funkcionāli un ainaviski iekārto ar dažādiem
labiekārtojuma elementiem un apstādījumiem.
44.1. Aizmugures pagalms - zemes vienības daļa starp zemes vienības sānpagalmiem no
zemes vienības aizmugures robežas līdz tuvākajai galvenās būves aizmugures
fasādes sienai.
44.2. Aizmugures pagalma dziļums - mazākais horizontālais attālums starp zemes
vienības aizmugures robežu un tuvāko galvenās būves sienu.
44.3. Ārējais sānpagalms ir sānpagalms, kas tieši robežojas ar ielu.
44.4. Iekšējais sānpagalms nozīmē to sānpagalmu, kas nerobežojas ar ielu.
44.5. Priekšpagalms (priekšdārzs) - zemes vienības daļa visā tās platumā no zemes
vienības frontes (sarkanās līnijas) līdz tuvākajai jebkuras galvenās būves galvenās
fasādes sienai.
44.6. Priekšpagalma dziļums ir mazākais horizontālais attālums starp zemesgabala fronti
(sarkano līniju) un tuvāko jebkuras galvenās būves sienu.
44.7. Priekšdārzs ir labiekārtota un apstādīta zemesgabala daļa visā tā platumā no
zemesgabala frontes (sarkanās līnijas) līdz tuvākajai jebkuras galvenās būves
galvenās fasādes sienai pret ielu vai ceļu.
44.8. Sānpagalma platums - mazākais horizontālais attālums starp zemes vienības sānu
robežu un tuvāko galvenās būves sienu.
44.9. Sānpagalms - zemes vienības daļa no priekšpagalma līdz tās aizmugures robežai un
no zemes vienības sānu robežas līdz tuvākajai jebkuras galvenās būves sānu
fasādes sienai.
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45.

Pagrabs - brīvstāvoša būve vai zem ēkas vai citas būves pirmā stāva izvietota telpa vai telpu
kopums pagrabstāvā; pagrabstāvs - zem ēkas vai citas būves 1.stāva izveidota telpa, kuras
griesti atrodas ne vairāk kā 1, 5 m virs zemes līmeņa.

46.

Parks – dabiskas un/vai cilvēku veidotas teritorijas ar augstu labiekārtotības līmeni, kuras
veido dabas elementu, ēku u.c. būvju un mazo arhitektūras formu daudzveidība, kurām ir
liela estētiska un rekreācijas nozīme.

47.

Pašapkalpošanās automazgātava - speciāli izbūvētas un/vai iekārtotas būves ar
atbilstošām iekārtām un izbūvētiem nepieciešamiem inženiertīkliem, un to pieslēgumiem pie
pilsētas komunikāciju tīkliem, kas dod iespēju automašīnas lietotājam pašam nomazgāt un
iztīrīt automašīnu.

48.

Peldbūve – uz pontona vai peldošas platformas izvietots objekts, kam ir konkrēta funkcija.

49.

Perimetrālā apbūve ir noteikts zemes gabala apbūves veids, kur galvenās ēkas apjoms
aizņem visu zemes gabala ielas fronti no vienas robežas ar blakus zemes gabalu līdz
robežai ar otru blakus zemes gabalu (slēgta perimetrālā apbūve), vai atkāpjoties no otra
blakus zemes gabala robežas ne mazāk kā 4,3m (pārtraukta perimetrālā apbūve).

50.

Piestātne – hidrotehniska vai peldoša būve vai tās daļa ar nepieciešamo aprīkojumu
virszemes ūdensobjekta krastā un ūdenī, kura paredzēta kuģošanas līdzekļu piestāšanai un
stāvēšanai vai peldošu būvju novietošanai.

51.

Pilsētvides akcents - lokālas nozīmes pilsētvides akcents, ko veido atsevišķa akcentēta
būve vai būves daļa, kuras augstums un/vai apjoms atšķiras ne vairāk kā 20% no iedibinātās
vēsturiskās apbūves konkrētā vietā un kuras izvietojums pamatots ar pilsētvides telpiskās
struktūras un ainavas pilnveidošanu. Pilsētvides akcents veido telpiskas attiecības ar
konkrētu vietu pilsētā un papildina apbūves siluetu laukumā, krastmalā un/vai vienlaicīgi
uztveramā ielas posmā, bet neietekmē pilsētas apbūves siluetu kopumā.

52.

Pilsētbūvnieciskais akcents – pilsētvidē dominējošs apbūves akcents, ko veido atsevišķa
akcentēta būve, tās daļa vai būvju grupa, kuras augstums un apjoms atšķiras no iedibinātās
vēsturiskās apbūves konkrētā vietā un kuras izvietojums pamatots ar pilsētvides telpiskās
struktūras pilnveidošanu un sabiedriski nozīmīgām funkcijām. Pilsētbūvnieciskais akcents
veido telpiskas attiecības ar pilsētu un tā apkārtni, pilsētas vai tās rajona siluetu, galvenajām
ielām, dominējošajām ēkām un parkiem, kā arī ietekmē pilsētas raksturu kopumā.

53.

Pilsētvides kultūrvēsturisko vērtību veidojoša vēsturiskā apbūve – vēsturisko ēku
kopums, ko veido kultūras pieminekļi, kultūrvēsturiski unikālas, kultūrvēsturiski ļoti vērtīgas
un kultūrvēsturiski vērtīgas ēkas, kuras veido pilsētvides raksturu, bet kam nav noteikts
kultūrvēsturiskās vērtības līmenis.

54.

Pirmsskolas izglītības iestāde – Valsts, pašvaldības vai citu juridisko vai fizisko personu
dibināta iestāde, kura izvietota ēkā vai tās daļā, un kuras uzdevums ir bērnu personības
daudzpusīga veidošana, veselības stiprināšana un sagatavošana pamatizglītības iegūšanai.

55.

Prettrokšņa ekrāni (sienas, vaļņi u.c.) ir vienlaidu šķēršļi (būves, ēkas vai reljefa elementi),
kas novietoti tiešās skaņas ceļā no tās avota uz aizsargājamu vietu un izraisa skaņas viļņu
difrakciju

56.

Publiska apspriešana – ir plānošanas procesa neatņemama sastāvdaļa, un tās mērķis ir
nodrošināt informācijas atklātumu par vides veidošanu. Publiskās apspriešanas procedūru
var pielietot būvniecības procesā, saskaņojot sabiedrības un būvniecības ierosinātāja

Rēzeknes pilsētas teritorijas plānojums 2018.-2030.gadam 3.0

Lpp.8 (70)

intereses, nodrošinot būvvaldes lēmuma atklātumu saistībā ar attiecīgās teritorijas attīstību,
ja to nosaka būvniecības procesu regulējošie normatīvie akti.
57.

Publiskie apstādījumi sabiedrības ērtības, veselības un labklājības labā apzaļumotas un
labiekārtotas teritorijas , kas ir brīvi pieejamas sabiedrībai un ietver parku, dārzu, mežaparku,
skvēru, bulvāru, aleju, ielu un ceļu stādījumus.

58.

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.

59.

Publiskiem mērķiem paredzēta teritorija – teritorija, kas nepieciešama publisko objektu –
izglītības, veselības, sociālās aprūpes un kultūras iestāžu – izvietošanai, kā arī publiskās
ārtelpas, kas paredzētas, piemēram, ielu, ceļu un laukumu izveidošanai.

60.

Rekreācija – Noteikumu izpratnē – dabisko un mākslīgo atpūtas un atveseļošanās resursu
izmantošana cilvēka fiziskā un garīgā stāvokļa atjaunošanai. Rekreācijas galvenās funkcijas
ir dziednieciskā (cilvēka veselības atjaunošana), izglītojošā (garīgā potenciāla attīstība) un
sporta funkcija (fizisko spēju attīstība).

61.

Rekultivācija – pasākumu komplekss, kura mērķis ir atjaunot degradētu teritoriju kopumā
vai tās komponentus, atjaunojot attiecīgās teritorijas rekreatīvo, saimniecisko, medicīniski
bioloģisko un estētisko vērtību, lai nodrošinātu pilnvērtīgu tās turpmāko izmantošanu,
novērstu draudus iedzīvotāju veselībai, dzīvībai un apkārtējai videi, kā arī sekmētu
rekultivētās teritorijas iekļaušanos apkārtējā ainavā.

62.

Rindu māja - vertikāli trīs un vairākos dzīvokļos sadalīta ēka ar atsevišķām izejām uz
priekšpagalmu un aizmugures pagalmu, kas cieši piekļaujas katra dzīvokļa priekšējai un
aizmugures sienai.

63.

Saimniecības ēka - ēka, kas ietver privātu garāžu, pirti, nojumi automašīnas novietošanai,
darbnīcu, siltumnīcu, kā arī dārza inventāra, materiālu un sadzīves priekšmetu glabāšanu
u.c. Ja šāda ēka piebūvēta vai iebūvēta galvenajā būvē, to uzskata par daļu no galvenās
būves, nevis par saimniecības ēku.

64.

Sarkanā līnija — līnija, kas norobežo 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 pilsētās un ciemos nosaka vietējā pašvaldība normatīvajos
aktos noteiktajā kārtībā

65.

Savrupmāja – brīvstāvošas mājas un dvīņu mājas (divas bloķētas, arhitektoniski vienotas un
simetriskas individuālās dzīvojamās mājas ar identisku plānojumu), ietverot nepieciešamās
palīgbūves un labiekārtojumu.

66.

Sezonas kafejnīca – viegli uzstādāmas konstrukcijas būves vai iekārtas, kas paredzētas āra
kafejnīcas ierīkošanai publiskā ārtelpā un kuras ir atļauts uzstādīt un ekspluatēt laikposmā
no 1.aprīļa līdz 31.oktobrim.

67.

Skvērs – labiekārtota apstādījumu teritorija, kas paredzēta gājēju kustībai, īslaicīgai atpūtai
un pilsētvides ekoloģiskās un ainaviskās kvalitātes paaugstināšanai.

68.

Sociālās aprūpes iestāde ir iestāde iedzīvotāju sociālajai aprūpei, tajā skaitā sociālo
pakalpojumu aģentūra, bērnu nams, pansionāts un citas iestādes šādiem un līdzīgiem
nolūkiem.
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69.

Sporta būve - sportam būvēta vai piemērota būve vai tās daļa, kas ietver telpas sporta,
spēļu un fiziskām nodarbībām un ar to saistītās sēdvietas skatītājiem (sporta spēļu un
universālās zāles, sporta kompleksus, peldbaseinus, stadionus un arēnas).

70.

Stāvu platība - uz zemes gabala esošo būvju visu stāvu (izņemot pagrabstāvu un bēniņus)
visu līmeņu platību summa, ko ierobežo ēkas ārējās/iekšējās sienas.

71.

Stāvu skaits – visi virszemes stāvi, kā arī cokola, mansarda, tehniskais un jumta stāvs, ja
jumta stāvā ir iebūvētas dzīvojamās vai publiskās telpas. Pagrabstāvu un bēniņus stāvu
skaitā neieskaita.

72.

Tauvas josla – sauszemes josla gar visu dabīgo ūdeņu (upju, ezeru, kanālu) krastiem, kas
paredzēta zvejas, rekreācijas vajadzībām un kur jānodrošina piekļūšana ūdenim neatkarīgi
no zemes piederības Zvejniecības likuma izpratnē.

73.

Teritorijas galvenie izmantošanas veidi – teritorijas izmantošanas veidi, kas ir dominējoši
funkcionālajā zonā

74.

Teritorijas papildizmantošanas veidi – teritorijas izmantošanas veidi, kas ir pakārtoti
funkcionālajā zonā noteiktajam galvenajam izmantošanas veidam, to uzlabo vai veicina

75.

Tehniskās apkopes stacija - teritorija vai būve, ko izmanto mehānisko transporta līdzekļu
apkopei un labošanai, mazgāšanai un tīrīšanai, kā arī eļļu, smērvielu, antifrīzu, riepu,
akumulatoru un rezerves daļu tirdzniecībai.

76.

Tirdzniecības un pakalpojumu objekts – ēka vai tās daļa, kas paredzēta preču, kā arī
sadzīves un citu pakalpojumu pirkšanai vai pārdošanai tieši patērētājam
(mazumtirdzniecības objekts, tirdzniecības centrs, universālveikals, tirgus, veikals, salons,
aptieka, restorāns, bārs, kafejnīca, automazgātava u.c.), bet neietver ražošanu vai
vairumtirdzniecību.

77.

Ūdenstilpe – dabīgs vai mākslīgs zemes virsmas pazeminājums (ezers, dīķis utml.), kur
uzkrājas ūdens.

78.

Vairumtirdzniecības objekts – ēka vai tās daļa, kas paredzēta vairumtirdzniecībai – preču
pārdošanai savā vārdā juridiskai personai vai individuālā darba veicējam tālākpārdošanai,
ražošanai vai savas darbības nodrošināšanai;

79.

Velonovietne – vieta velosipēdu novietošanai, kas aprīkota ar velostatīviem vai
veloskapjiem;

80.

Vēsturiska apbūve – būve vai būves, kas vecākas par 50 gadiem;

81.

Vēsturiskais zemesgabals – zemesgabals, kas noteiktās kadastra robežās pastāvējis
1940.gadā vai agrāk.

82.

Veterinārmedicīniskā prakse — noteiktām prasībām atbilstoša un īpaši aprīkota
veterinārmedicīniskās
prakses
vieta,
kurā
praktizējošs
veterinārārsts
veic
veterinārmedicīnisko praksi Veterinārmedicīnas likuma izpratnē.

83.

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

84.

Vieglās ražošanas uzņēmums – ēka vai tās daļa, kas paredzēta ražošanai, montēšanai,
pārstrādāšanai un remontēšanai, kā arī materiālu, iekārtu un jebkādu citu preču, vielu vai
lietu glabāšanai, uzkrāšanai, komplektēšanai un iesaiņošanai. Veicot attiecīgo darbību,
netiek izmantotas videi un cilvēka veselībai bīstamas vielas un maisījumi, uzņēmums veic
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tādas ražošanas darbības, kuras maksimāli var sasniegt C kategorijas piesārņojošās
darbības kategorijai atbilstošus rādītājus.
85.

Vispārīgās ražošanas uzņēmums – ēka vai tās daļa, kas paredzēta ražošanai,
montēšanai, pārstrādāšanai un remontēšanai, kā arī materiālu, iekārtu un jebkādu citu preču,
vielu vai lietu glabāšanai, uzkrāšanai, komplektēšanai un iesaiņošanai un, veicot attiecīgo
darbību, tiek izmantotas videi, cilvēka veselībai bīstamas vielas un maisījumi;

86.

Zinātnes iestāde – ēka vai tās daļa, kas paredzēta zinātniskajai institūcijai Zinātniskās
darbības likuma izpratnē;

87.

Žogs – būve, kas pilda norobežošanas funkcijas.

88.

Citi termini, kas lietoti Noteikumos, saprotami un piemērojami atbilstoši skaidrojumam, kas
ietverti attiecīgajos normatīvajos aktos.
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2. PRASĪBAS VISAS TERITORIJAS IZMANTOŠANAI
2.1. VISĀ TERITORIJĀ ATĻAUTĀ IZMANTOŠANA
89.

Jebkuru izbūves teritoriju, ievērojot Noteikumus, atļauts izmantot būvju un to daļu
izvietošanai saskaņā ar attiecīgajā teritorijā atļautajām izmantošanām, kā arī:
89.1.

Automašīnu novietošanai;

89.2.

Apstādījumu ierīkošanai;

89.3.

Inženiertehniskās apgādes tīklu izvietošanai;

89.4. Inženiertehniskās apgādes objektu izvietošanai, ja to paredz teritorijas plānojums,
detālplānojums vai būvprojekts;
89.5. B kategorijas ielas izbūvei, ja to pamato ar detālplānojumu; C, D, E kategorijas ielu un
piebrauktuvju izbūvei;
89.6.

Meliorācijas sistēmu izbūvei;

89.7. Mazo arhitektūras formu uzstādīšanai.
89.8. Esoša apbūve (piemēram, dzīvojamā māja, saimniecības ēka u.c.).
90.

Atsevišķā zemesgabalā, kas robežojas ar B, C un D kategorijas ielām, atļauta
papildizmantošanas veidu izmantošana kā galvenā izmantošana.

91.

Atsevišķā zemesgabalā kā vienīgo būvi var izbūvēt auto stāvlaukumu, izņemot Savrupmāju
apbūves teritorijās (DzS), Dabas un apstādījumu teritorijās (DA1) un Ūdeņu teritorijās (Ū).

2.2. VISĀ TERITORIJĀ AIZLIEGTĀ IZMANTOŠANA
92.

Izmantot teritoriju veidos, kas pārkāpj normatīvo aktu prasības.

93.

Vākt un uzkrāt atkritumus, lupatas, metāllūžņus, nolietotu tehniku (t.sk. automašīnas) un
būvgružus, ja vien šim nolūkam izmantotā zeme nav projektēta un ierīkota to savāktuvei.

94.

Saimniecības ēku un citu būvju vietā izmantot nolietoto kravas automašīnu, autobusu vai
vagonu korpusus vai to daļas dzīvošanai, uzglabāšanai un citai saimnieciskajai darbībai.

95.

Izmantot ceļojumu treilerus un vagoniņus kā dzīvojamās telpas (arī ēdamtelpas un
guļamtelpas) ilgstošai lietošanai (vairāk par 3 mēnešiem), izņemot būvlaukumus un tūristu
izmitināšanai paredzētās teritorijas, kurās atļauts šāds izmantošanas veids.

96.

Aizliegts izmantot zemi, ēkas un citas būves, nenovēršot esošo vides piesārņojumu.

97.

Dzīvojamo ēku fasādēs nav pieļaujama apaļkoku konstrukciju un krusta pakšu savienojumu
eksponēšana.

2.3. INŽENIERTEHNISKĀ SAGATAVOŠANA
98.

Teritorijās, kuras nav piemērotas apbūvei (augsts gruntsūdens līmenis, kūdras nogulas,
grunts piesārņojums u.c.), nesagatavotas piekļūšanas, maģistrālo inženierkomunikāciju
trūkuma, kā arī kādu citu apstākļu dēļ, pirms būvniecības jāveic teritorijas inženiertehniskā
sagatavošana.
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99.

Teritorijas inženiertehniskā sagatavošana var ietvert atsevišķus pasākumus vai pasākumu
kompleksu, kas jāveic, lai būvniecībai nodomātajā teritorijā būtu iespējams veikt apbūvi:
99.1.

teritorijas drenāžu;

99.2.

teritorijas uzbēršanu, ievērojot Aizsargjoslu likumā noteiktos ierobežojumus;

99.3.

pretplūdu dambju izbūvi vai rekonstrukciju un sūkņu staciju izbūvi, ja jāaizsargā
esoša apbūve;

99.4.

krasta aizsargbūvju izbūvi erozijas apdraudētās vietās;

99.5.

piesārņotas grunts sanāciju vai nomaiņu;

99.6.

maģistrālo inženiertehnisko komunikāciju izbūvi;

99.7.

piekļūšanas nodrošināšanai nepieciešamo ielu vai ceļu izbūvi;

99.8.

citus pasākumus saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, lai nodomātajā teritorijā būtu
iespējams veikt apbūvi.

100. Izstrādājot būvprojektus, ja nepieciešams, jāparedz pasākumi teritorijas pasargāšanai no
plūdiem, pārpurvošanās un applūšanas ar gruntsūdeņiem (to līmenim paaugstinoties),
noslīdeņiem, nogruvumiem u.c. bīstamiem dabas procesiem
100.1. veicot zemes līmeņa pazemināšanu vai paaugstināšanu vairāk par 0,5 metriem,
izstrādā teritorijas vertikālo plānojumu kā būvprojekta vai teritorijas labiekārtošanas
projekta sadaļu. Ja minētie darbi paredzēti tuvāk par 6 metriem no blakus esošā
īpašuma robežas, zemes līmeņa pazemināšana vai paaugstināšana jāsaskaņo ar
kaimiņu zemes vienības īpašnieku. Ja darbi tiek veikti inženierkomunikāciju
ekspluatācijas vai drošības aizsargjoslās, zemes līmeņa pazemināšana vai
paaugstināšana jāsaskaņo ar attiecīgo inženiertehnisko komunikāciju īpašniekiem.
100.2. veicot jebkāda veida būvniecību un teritorijas labiekārtošanu, pēc iespējas maksimāli
saglabā augsnes virskārta, kokaudzes un dabiskais reljefs. Augsnes virskārtu pēc
būvniecības darbu pabeigšanas atjauno.
100.3. teritorijās ar applūšanas varbūtību, kur esošā apbūve jāaizsargā pret applūšanu,
jauna būvniecība un esošās apbūves rekonstrukcija iespējama vienīgi samazinot vai
izslēdzot apbūves applūšanas varbūtību.
101. Teritorijās, kur nav iespējams būves pieslēgt centralizētiem ūdensapgādes un kanalizācijas
tīkliem, ierīko lokālo apgādi ar dzeramo ūdeni un notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas ietaises.
Vietās, kur tehnisku iemeslu dēļ nav iespējams ierīkot bioloģiskās attīrīšanas ietaises,
pieļaujams ierīkot kanalizācijas krājbedres.
102. Lokālie ūdensapgādes un kanalizācijas risinājumi atļauti vietās, kur maģistrālie tīkli atrodas
tālāk par vienu kvartālu no objekta un pašvaldība nenodrošina ūdensapgādes vai
kanalizācijas tīklu izbūvi vismaz šādā attālumā.
103. Inženierkomunikāciju īpašnieks vai būvniecības pasūtītājs nodrošina iebūvēto
inženierkomunikāciju uzmērīšanu un iesniedz Būvvaldē topogrāfisko plānu digitālā un
izdrukas veidā
104. Pēc inženierkomunikāciju pārbūves, ekspluatācijā nelietotās inženierkomunikāciju sistēmas
daļas jānojauc.
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105. Pie ēku fasādēm un jumtiem no publiskās ārtelpas redzamā veidā nav stiprināmas nekāda
veida antenas, kabeļi, vadi un citas tehniskas ierīces. Tās var tikt piestiprinātas tikai tajās
fasādēs un jumta plaknēs, kas nav aktīvi uztveramas no publiskās ārtelpas.
106. Inženierkomunikāciju būvniecības darbos ietilpst teritorijas sakārtošana un ielas vai ietves
seguma atjaunošana.

2.4. TERITORIJAS NEATBILSTOŠA IZMANTOŠANA
107. Teritorijas neatbilstoša izmantošana ir izmantošana, kas neatbilst Teritorijas plānojumā
noteiktai atļautajai izmantošanai, bet ir likumīgi uzsākta līdz Teritorijas plānojuma spēkā
stāšanās brīdim, tas ir, vienā no šādiem gadījumiem:
107.1. ir akceptēts būvprojekts, kura akceptam nav beidzies derīguma termiņš;
107.2. ir spēkā esoša būvatļauja;
107.3. zemes vienībā atrodas ekspluatācijā nodotas būves;
107.4. notiek likumīga saimnieciska darbība.
108. Nekustamā īpašuma Īpašnieks vai nomnieks ir tiesīgs turpināt neatbilstošu izmantošanu, bet
jebkuru jaunu būvniecību un cita veida izmantošanu veic tā, lai nepalielinātu neatbilstību šo
Noteikumu prasībām, tostarp:
108.1. veic būvniecību, tostarp, pārbūvi vai atjaunošanu saskaņā Teritorijas plānojuma
prasībām (būvē objektu, kas atbilst Teritorijas plānojumā noteiktajām prasībām,
pārbūvē vai atjauno to tādā veidā, lai nodrošinātu atbilstību Teritorijas plānojumā
noteiktajām prasībām);
108.2. veic būvniecību atbilstoši likumīgi uzsāktajai teritorijas atļautajai izmantošanai,
nepārsniedzot Teritorijas plānojumā noteiktos apbūves parametrus;
108.3. veic pārbūvi, atbilstoši likumīgi uzsāktajai teritorijas atļautajai izmantošanai,
nepalielinot esošos būvju apjomus, gadījumos, kad esošā apbūve pārsniedz šajos
noteikumos noteiktos apbūves parametrus;
109. Ja zemes vienības platība ir mazāka par ēkas izvietošanai noteikto minimālo platību, bet uz
tās atrodas apbūve, pārbūves rezultātā pieļaujams palielināt ēkas apbūves apjomu par 20%,
nemainot izmantošanas veidu un nepārsniedzot šajos Noteikumos noteikto apbūves
blīvumu.

2.5. AIZSARGJOSLAS UN TAUVAS JOSLA
110. Aizsargjoslas un tauvas josla ir noteikta atbilstoši Rēzeknes pilsētas Teritorijas plānojuma
kartei Teritorijas funkcionālā izmantošana.
111. Rēzeknes pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas kartē ir noteiktas aizsargjoslas, kuru
platums ir vismaz 10 m. Aizsargjoslas un tauvas josla, kuru platums ir mazāks par 10 m,
nosaka detālplānojumā, zemes ierīcības projektā vai nekustamā īpašuma apgrūtinājumu
plānā.
112. Teritorijas plānojumā noteiktās aizsargjoslu teritorijas var precizēt detālplānojumā, atbilstoši
mēroga noteiktībai un instrumentāliem uzmērījumiem.
113. Aizsargjoslu un tauvas joslu teritoriju izmantošanā ievēro aprobežojumus saskaņā ar
normatīvo aktu prasībām.
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114. Teritoriju izmantošanā un apbūvē kultūras pieminekļu aizsargjoslās papildus citu normatīvo
aktu prasībām ievēro šo Noteikumu prasības.
115. Ekspluatācijas aizsargjoslas gar ielām (sarkanās līnijas) ir noteiktas atbilstoši ielu
kategorijām un ielu esošajām un plānotajām funkcijām, atbilstoši mēroga noteiktībai attēlots
kartē "Rēzeknes pilsētas funkcionālais zonējums".
115.1. Lokālplānojumos un detālplānojumos, atbilstoši mēroga noteiktībai, sarkanās līnijas
nosaka un koriģē.
115.2. Būvprojektos un zemes ierīcības projektos ielu sarkanās līnijas attēlo atbilstoši
mēroga noteiktībai.
115.3. Izstrādājot ielas un ēku būvprojektus, ielas sarkanās līnijas var precizēt atbilstoši
mēroga noteiktībai (situācijai dabā).
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3. VISPĀRĪGAS PRASĪBAS TERITORIJAS IZMANTOŠANAI UN APBŪVEI
3.1. PRASĪBAS TRANSPORTA INFRASTRUKTŪRAI
116. Rēzeknes pilsētas ielu klasifikācija ir ietverta Paskaidrojuma rakstā. Ielas, atbilstoši to
atrašanās vietai, nozīmei pilsētas ielu tīklā un galvenajām funkcijām, kas jānodrošina ielu
projektēšanā, izbūvē, pārbūvē un ekspluatācijā, ir klasificētas B, C, D un E kategorijās.
117. Ielu tīkla veidošanā ievēro dažādu kategoriju ielu savienojumu hierarhijas principu. Ielu
savienojumus var veidot, ja ielu kategorijas savstarpēji atšķiras ne vairāk kā par divām
kārtām.
118. Jebkurai jaunveidojamai zemes vienībai nodrošina piekļūšanu no ielas, laukuma vai citas
brauktuves (piemēram, servitūta ceļa), ņemot vērā minimāli pieļaujamos iebrauktuvju
savstarpējos atrašanās attālumus, kā arī citus ar satiksmes drošību saistītus faktorus.
119. Visiem jaunveidojamiem zemes gabaliem, izņemot starpgabalus, nodrošina piekļuvi no ielas,
vai piekļuvi no valsts autoceļa, atbilstoši normatīvajiem aktiem par ceļu pievienošanu valsts
autoceļiem. Ja tas nav iespējams, piekļuvi nodrošina pa servitūta ceļu vai pa projektētu
servitūta ceļu pēc servitūta nodibināšanas.
120.

Teritorijās, kur atļauta apbūve, paredz normatīviem atbilstošas piebrauktuves vai
caurbrauktuves ugunsdzēsības un glābšanas tehnikai.

121. Plānojot jaunas vai rekonstruējot esošas ielas, ja iela vai piebrauktuve veido strupceļu, tās
noslēdz ar apgriešanās laukumu, atbilstoši spēkā esošiem normatīviem.
122.

Apbūves teritorijās ēkām un būvēm jāparedz piebrauktuves un caurbrauktuves
ugunsdzēsības un glābšanas tehnikai. To parametri jāpieņem atbilstoši attiecīgo būvju
projektēšanas būvnormatīviem.

123. Pieslēgums pie B; C kategorijas ielu brauktuvēm pieļaujams ne tuvāk par 50m no
krustojuma. Pieslēgums pie D;E kategorijas ielām pieļaujams ne tuvāk par 20m no
krustojuma; 30m no sabiedriskā transporta pieturvietas.
124. Transportlīdzekļu novietņu izvietošanai tiek noteiktas šādas prasības:
124.1. Autostāvvietas un velosipēdu novietnes jāizvieto uz tās pašas zemes vienības, vai
tajā pašā būvē, kuras izmantošanai stāvvietas nepieciešamas, izņemot gadījumus, ko
nosaka lokālplānojumā vai detālplānojumā.
124.2. Autostāvvietas viena objekta apkalpošanai nedrīkst uzskatīt par autostāvvietām citam
objektam, izņemot, ja kādam no objektiem nepieciešams liels skaits īslaicīgas
lietošanas autostāvvietu un lietošanas laiku iespējams savietot. Ja būve vai zemes
vienība ietver vairāk nekā vienu izmantošanu un katrai izmantošanai noteikts savs
autostāvvietu normatīvs, tad nepieciešamo automašīnu autostāvvietu skaitu nosaka
katrai izmantošanai atsevišķi un skaitu summē.
124.3. Ja Latvijas valsts standartu vai normatīvo aktu prasības nosaka lielāku nepieciešamo
autonovietņu skaitu, ievērojamas stingrākās prasības.
124.4. Ja pie jaunbūvējamas publiskās apbūves nepieciešamo īslaicīgās apstāšanās
autonovietņu skaitu nav iespējams nodrošināt zemes vienības robežās, tās atļauts
paredzēt blakus esošo ielu brauktuvju malās, ja tas ir nodrošināms, izvērtējot pieļauj
satiksmes drošības prasības.
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125. Tiek noteikts šāds autonovietņu skaits:
125.1. Vispārējā gadījumā nepieciešamo transportlīdzekļu novietņu skaitu nosaka, rēķinot
vienu stāvvietu uz objekta katriem 50 m 2 stāvu platības, ja Noteikumos nav noteikts
citādi.
125.2. Nepieciešamo autonovietņu un velosipēdu novietņu skaitu un to izvietojumu visās
teriorijās nosaka objekta funkcionēšanas tehnoloģija un to pamato ar lokālplānojumu,
detālplānojumu vai būvprojektu.
125.3. Ja autostāvvietas robežojas ar dzīvojamām vai sabiedriskām teritorijām, ap tām ir
jāveido apzaļumotas teritorijas. Ja autostāvvietas robežojas ar dzīvojamām
teritorijām, ir jāveido aprīkojums (dekoratīvi ārtelpas elementi), kas skaidri norāda
autostāvvietu teritorijas.
126. Atklātu autostāvvietu iesegumos izmantot cieto iesegumu, kur tas iespējams, zāles klāju ar
caurumotu betona (plastikāta) plākšņu un zālāja kombināciju.
127. Velosipēdu novietnes jāparedz pie izglītības iestādēm un sabiedriskajiem objektiem ar lielu
apmeklētāju skaitu, nepieciešamās stāvvietas nosakot konkrētas situācijas analīzes
rezultātā, ko iekļauj lokālplānojumā, detālplānojumā, vai būvprojektā.
128. Rēzeknes pilsētas ielu klasifikācija ir ietverta Paskaidrojuma rakstā.
129. Zemes vienībā, kas piekļaujas dzelzceļa un ielas krustojumam, nedrīkst izvietot būvi tādā
veidā, ka tā traucē skatu trijstūrī, kas noteikts atbilstoši šo noteikumu 2.pielikumam.
130. Ja esošā apbūve neļauj izveidot nepieciešamos redzamības trīsstūrus, gājēju un transporta
kustības drošību nodrošina ar kustības regulēšanas vai īpašām tehniskām ierīcēm.
131. Jaunās apbūves teritorijās būvlaides minimālais attālums no ielas sarkanās līnijas, izņemot
sezonas būves, ir šāds:
131.1. E kategorijas ielās – 3m;
131.2. D kategorijas ielās – 3m;
131.3. C kategorijas ielās – 6m;
131.4. B kategorijas ielās – 6m.
132. Iedibinātas būvlaides gadījumā būves novietojumu nosaka būvprojekta nosacījumos.

3.2. PRASĪBAS INŽENIERTEHNISKĀS APGĀDES TĪKLIEM UN OBJEKTIEM
133.

Inženierkomunikācijas, kas nepieciešamas ēku un būvju inženiertehniskajai apgādei,
projektē būvprojekta sastāvā.

134. Ārējo ugunsdzēsības ūdensapgādi nodrošina no lokālplānojumā paredzētajiem centralizētās
ūdensapgādes sistēmai pieslēgtiem hidrantiem, atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada
30.jūnija noteikumos Nr.326 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 222-15
„Ūdensapgādes būves” noteiktajām prasībām.
135. Līdz maģistrālā ūdensvada izbūvei, ārējo ugunsdzēsības ūdensapgādi papildus jānodrošina
no atklātas ūdenstilpes – Kovšu ezera un Rēzeknes upes. Ūdens ņemšanas vietu un
piebraukšanas ceļus pie tās apzīmē ar norādījuma zīmēm saskaņā ar Latvijas Valsts
standartu LVS 446 „Ugunsdrošībai un civilajai aizsardzībai lietojamās drošības zīmes un
signālkrāsojums”.
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136. Līdz maģistrālo inženierkomunikāciju izbūvei būves nodrošina ar ūdensapgādi no vietējiem
ūdensapgādes urbumiem vai grodu akām.
137. Grodu akas maksimāli attālina no iespējamiem ūdens piesārņojuma avotiem (piemēram,
izsmeļamajām kanalizācijas bedrēm, un komposta kaudzēm).
138. Grodu aku augšējās malas minimālais augstums ir 0,8 m virs zemes.
139.

Pēc centralizētā pilsētas ūdensvada tīkla izbūves zemesgabalus un būves pieslēdz
centralizētajam pilsētas ūdensapgādes tīkliem.

140. Izņēmuma gadījumā būvēm, kam nav iespējams pieslēgums pie centralizētiem kanalizācijas
tīkliem, un, ņemot vērā objekta izvietojumu, (ar nosacījumu, ka atsevišķi novietotas ēkas
neatrodas blakus virszemes ūdensobjektiem, vai blakus ūdensapgādes urbumiem un nevar
pasliktināt virszemes ūdeņu kvalitāti, vai ietekmēt dzeramā ūdens kvalitāti), atļauts izbūvēt
lokālās bioloģiskās attīrīšanas iekārtas.
141.

Izsmeļamo kanalizācijas bedru sienām un grīdai jābūt no ūdens necaurlaidīgiem
materiāliem, gāzu un izgarojumu novadīšanai ierīkojams vēdkanāls.

142.

Pēc centralizētā pilsētas sadzīves kanalizācijas tīkla izbūves zemesgabalus un būves
pieslēdz centralizētajiem inženierkomunikāciju tīkliem. Līdz pieslēgumam maģistrālajam
sadzīves kanalizācijas tīklam, decentralizēto kanalizācijas sistēmu darbību nodrošina,
ievērojot līdzvērtīgas vides aizsardzības prasības atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

143. Ēkas, kas pieslēgtas centrālajai siltumapgādes sistēmai, var atslēgt no šīs sistēmas tikai ar
Rēzeknes pilsētas domes atļauju.
144. Jaunbūvējamas publiskas ēkas un daudzstāvu dzīvojamos namus, kas tiek būvēti 50m
attālumā no izbūvētas centralizētas siltumtrases vai 100m rādiusā no esošas katlu mājas,
jāpieslēdz centralizētai pilsētas siltumapgādes sistēmai.
145. Izbūvējot jaunas vai rekonstruējot esošās elektropārvades līnijas, iespēju robežās gaisvada
līnijas jānomaina uz apakšzemes kabeļiem.

3.3. PRASĪBAS APBŪVEI
3.3.1. Pagalma noteikumi
146. Būvēm uz zemesgabala, atkarībā no apbūves veida ir viens vai vairāki pagalmi
(priekšpagalms, iekšējais sānpagalms, ārējais sānpagalms, aizmugures pagalms)
(3.pielikums).
147. Viena zemes gabala pagalma daļu nedrīkst uzskatīt par otra zemes gabala pagalma daļu.
148. Prasītais pagalms ir minimālais pagalms, ko nosaka Apbūves noteikumu noteiktie attālumi no
zemesgabala robežām līdz jebkuras galvenās būves virszemes daļai. Nekādu daļu no
jebkura prasītā pagalma nedrīkst aizņemt kāda būves virszemes daļa, izņemot:
148.1. saimniecības ēkas, ja tās attiecīgajā pagalmā atļautas;
148.2. arhitektoniskas detaļas un veidojumi, arī sliekšņi, skursteņi, starpdzegas, dzegas,
teknes, pilastri un jumta balsti, kas projicējas jebkurā prasītajā pagalmā ne vairāk par
0,5 m uz āru no sienas;
148.3. funkcionālas un dekoratīvas būves, arī nolaižami saulessargi (markīzes), dekoratīvas
strūklakas, skulptūras, piemiņas plāksnes un žogi;
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148.4. atklātas ugunsdzēsības vai ārējās kāpnes, kam kāpņu pakāpieni un laukumi aprīkoti
ar margām, un kas projicējas jebkurā prasītajā pagalmā ne vairāk par 1,5 m uz āru no
sienas;
148.5. erkerus, kas projicējas jebkurā prasītajā pagalmā ne vairāk par 1,0 m uz āru no
sienas;
148.6. balkonus, segtas un nesegtas terases, kas projicējas jebkurā prasītajā pagalmā ne
vairāk par 2,5 m uz āru no sienas.
149. Ja būvlaide nesakrīt ar sarkano līniju, slēgtās (perimetrālās) apbūves gadījumā
priekšpagalma daļā starp noteikto būvlaidi un sarkano līniju veidojams priekšdārziņš.
150. Zemes gabala daļu starp būvlaidi un ielas sarkano līniju nedrīkst apbūvēt, nekādas būves
virszemes daļas nedrīkst uz tās atrasties, izņemot citus noteiktos gadījumus.
151. Priekšdārziņos jāierīko apstādījumi vai zālāji ar celiņiem. Priekšdārziņi, atbilstoši
Noteikumiem, zemes gabala īpašniekam jāuztur kārtībā. Priekšdārziņus nav atļauts izmantot
materiālu atklātai uzglabāšanai.
152. Ielu paplašināšanai paredzētās zemes joslas var nodod saskarīgo zemesgabalu īpašniekiem
bezmaksas pagaidu lietošanā priekšdārziņu ierīkošanai. Šādus priekšdārziņus var iežogot.
153. Ja Rēzeknes pilsētas dome nolemj ielu paplašināšanai paredzēto zemes joslu pilnīgi vai
daļēji piedalīt pie ielas platuma, zemes gabala īpašniekam pēc lēmuma 3 mēnešu laikā žogs
bez atlīdzības jānojauc, zemes josla jāatbrīvo un jānodod pašvaldības rīcībā.
154. Priekšpagalmā un ārējā sānpagalmā pilsētas robežās nav atļauts veidot atklātu
uzglabāšanu, piemēram būvmateriālu, kurināmā krautnes, kapu pieminekļu u.c, izņemot
materiālu īslaicīgu (pagaidu) novietošanu, kas saskaņojama pašvaldībā.
155. Pagalmus uztur kārtībā, tīrus un sausus, nodrošina lietus ūdens novadīšanu no tiem.
156. Priekšpagalmā (priekšdārzā) - veido zālāju, dekoratīvos stādījumus, ierīko un izvieto
labiekārtojuma elementus.

3.3.2. Prasības būvju atbilstībai zemes vienības robežām
157. Būvju novietojumu pret ielu nosaka būvlaide.
158. Jebkuras būves ikvienai daļai aizliegts projicēties ārpus zemes vienības, uz kuras tā atrodas,
izņemot šādus gadījumus:
158.1. būvlaide sakrīt ar sarkano līniju, būves daļa drīkst projicēties ārpus zemes vienības
robežas uz ielas pusi, bet ne vairāk kā 0.5 m aiz sarkanās līnijas un ne zemāk kā 3.0
m virs ietves;
158.2. būve ir žogs starp nekustamajiem īpašumiem (zemes vienībām).

3.3.3. Prasības redzamības nodrošinājumam
159. Apbūvējot zemes vienību, kas piekļaujas ielām, ievēro noteiktos redzamības trīsstūrus, skatīt
2.pielikumu.

3.3.4. Prasības ēku un būvju konstruktīvajām daļām un elementiem
160. Katra zemes gabala īpašniekam jāuztur kārtībā ēkas fasādes, jumts, ūdens notekcaurules un
renes.
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161. Jaunbūvētu un rekonstruētu fasāžu krāsošanu veic atbilstoši akceptētā būvprojekta noteiktai
krāsai vai Būvvaldē saskaņotai krāsu pasei.
162. Nav atļauta patvaļīga lodžiju, balkonu pārbūvēšana, un to aizstiklošana. Lodžiju un balkonu
pārbūvēšana jāveic saskaņā ar apstiprinātu projektu.

3.3.5. Prasības žogu un prettrokšņu sienu ierīkošanai
163. Žogs ir uzskatāms par būvi, tā projekts un trase ir jāsaskaņo Būvvaldē.
164. Žogu un vārtu augstumam, krāsai un materiālam jābūt saskanīgiem ar būvju un kaimiņu
zemes gabalu žogu arhitektūru. Žogus drīkst veidot pa zemes gabala robežām, tai skaitā gar
ielu, kur zemes gabala robežas sakrīt ar ielas sarkano līniju, ievērojot noteiktās prasības
redzamības trīsstūru nodrošināšanai.
165. Žogus drīkst veidot teritorijā no zemes gabala robežas, kura pieguļ ielai, līdz noteiktai
būvlaidei ieskaitot.
166. Žoga risinājumus jaunbūvējamām ēkām jāizstrādā kopīgā projektā ar ēku.
167. Žogam gar visu robežu jābūt pēc iespējas vienādam. Ieteicams izcelt ielām piegulošos žoga
posmus ar kvalitatīvākiem materiāliem un arhitektonisko risinājumu.
168. Žoga materiālu un risinājuma maiņa iespējama krasos robežu lauzuma punktos vai pie
dabīgiem šķēršļiem (piemēram, esošā apbūve utml.).
169. Robežu sētas jāceļ un jāuztur kaimiņiem kopīgi, atbilstoši Civillikumā noteiktām normām.
170. Priekšpagalmu un ārējo sānpagalmu žogiem, kā arī žogiem starp ēku un sarkano līniju
slēgtās (perimetrālās) apbūves gadījumā, jābūt ne augstākiem par 1,7 m .
171. Robežžogiem jābūt ne augstākiem kā 2,0 m. Atļauts veidot dzīvžogus.
172. Gar ielām, kurām nav asfalta seguma līdz tā ieklāšanai pieļaujami 2,0 m un augstāki blīvi
dzīvžogi vai koku un krūmu stādījumi putekļu barjeras veidošanai.
173. Daudzdzīvokļu māju rajonos teritorijas atļauts sadalīt un norobežot ar dzīvžogiem, koku un
krūmu stādījumiem, caurredzamiem žogiem. Žogu ierīkošana var tikt veikta tikai
pamatojoties uz Būvvaldē saskaņotu projektu.
174. Rūpniecības objektiem žogi ne augstāki kā 2,5 m; ieteicami caurskatāmi žogi, metāla, metāla
sieta, ar vai bez metāla rāmja, vēlams betona paneļu žogus to ekspluatācijas laikā noformēt
ar dekoratīvu krāsojumu.
175. Žogus gar ūdenstilpēm un ūdenstecēm drīkst izveidot ne tuvāk par tauvas vai aizsargjoslām.
176. Būvlaukumi un jaunbūves, ēkas avārijas stāvoklī, kā arī ēkas, kas bojā pilsētas vidi,
nožogojamas ar estētiskiem, necaurredzamiem žogiem.
177. Nav atļauta dzeloņstiepļu vai tām pielīdzinātu materiālu izmantošana žogos.
178. Nav atļauta žogu stabu atbalstu izvietošana ielu, iebraucamo ceļu un laukumu teritorijās.
179. Žogi jākrāso ar izturīgām krāsām. Nedrīkst krāsot dabisku akmeni, keramiku un žogu ar
cēlapmetuma apdari.
180. Prettrokšņu sienas nepieciešamību pamato ar lokālplānojumu, detālplānojumu vai atsevišķu
būvprojektu, ņemot vērā esošo vai prognozēto paaugstināto trokšņu līmeni vidē.
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3.3.6. Prasības daudzdzīvokļu māju fasādēm
181. Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju atsevišķus logus atļauts nomainīt, saglabājot logu oriģinālo
izskatu (loga aili, dalījumu). Nav pieļaujama plastmasas dēlīšu apšuvuma veidošana
fasādēs.
182. Lodžiju vai balkonu pārbūvēšana, aizstiklošana un jaunu ieejas durvju izbūvēšana fasādēs ir
būvniecība, ko veic atbilstoši būvprojektam.
183. Ja tiek veikta sabiedrisko ēku un daudzstāvu dzīvojamo māju siltināšana, fasāžu apdares
materiālu nosaka būvprojektā.

3.3.7. Prasības ārtelpas elementiem
184. Stacionārus vai sezonas rakstura kioskus, paviljonus, nojumes un līdzīgus objektus būvē
atbilstoši izstrādātam būvprojektam.
185. Ielu tirdzniecības kioski izmantojami tikai preses, saldējuma, suvenīru, ziedu un sulu
tirdzniecībai, kuri varētu darboties arī kā lokālas āra kafejnīcas.
186. Jebkura veida ielu tirdzniecības kiosku drīkst izvietot tikai šim nolūkam speciāli izraudzītās
vietās, kuras izvietotas atbilstoši pašvaldības izdotiem noteikumiem.
187. Ielu tirdzniecības kioskiem jābūt viegli uzstādāmiem un pārvietojamiem no vienas vietas uz
citu.
188. Izkārtnes, reklāmas, labiekārtojuma elementu izvietojumi jāsaskaņo atbilstoši šiem
Noteikumiem vai citiem ārtelpas vidi reglamentējošiem noteikumiem, ja tādi apstiprināti.

3.3.8. Prasības degvielas uzpildes stacijām un gāzes uzpildes stacijām (DUS, GUS)
un citiem riska objektiem
189. DUS un GUS un citu riska objektu projektēšana atļauta tikai Rēzeknes pilsētas teritorijas
plānojumā noteiktajās teritorijās.
190. Atļauts ekspluatēt un būvēt tikai stacionāra tipa DUS un GUS (ar stacionāru operatora ēku,
sabiedrisko tualeti, taksofonu), kas izvietojamas speciāli šai funkcijai iekārtotos laukumos.
191. GUS būvniecība atļauta esošo DUS teritorijās, ja to atļauj spēkā esošie normatīvie akti. Šajā
gadījumā būvniecības publiskā apspriešana nav nepieciešama.
192. DUS un GUS būvniecība aizliegta kultūras pieminekļu un to aizsargjoslu teritorijās.
193. Attālums no DUS ar pazemes rezervuāriem šķidrās degvielas uzglabāšanai līdz pirmsskolas
izglītības iestāžu, vispārizglītojošo skolu, internātskolu, ārstniecības iestāžu ar stacionāriem
zemes gabalu robežām vai līdz dzīvojamo un sabiedrisko ēku un būvju sienām jāpieņem ne
mazāk par 50 m. Šis attālums jānosaka no degvielas pildnēm un degvielas pazemes
rezervuāriem, papildus jāievēro sekojoši attālumi:
193.1. 30 m no skuju koku mežu masīviem;
193.2. 25 m no lapu koku masīviem
193.3. 40 m no dzelzceļa malējās sliedes
193.4. 25 m no ražošanas būvēm;
193.5. 50 m no dzīvojamām ēkām.
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194. Degvielas uzpildes staciju naftas produktu tvertnes jāizvieto ne tuvāk par:
194.1. 15 m no kopējās lietošanas ceļiem;
194.2. 10 m no vadības pults būves;
194.3. 9 m no pildnēm.
194.4. Ja tvertnes ir apakšzemes, tad šos attālumus var samazināt par 50%.
195. Vides aizsardzības prasības, kas izriet no DUS izvietojuma, paredzētiem tehnoloģiskiem un
būvnieciskiem risinājumiem, tiek izvirzītas, saņemot RVP tehniskos noteikumus
projektēšanai.
196. DUS un GUS jābūt nodrošinātām ar lietus notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas iekārtām
197. DUS jābūt nodrošinātām ar gruntsūdens novērošanas aku tīklu pazemes ūdeņu un grunts
kvalitātes kontrolei.
198. DUS un GUS jābūt kvalitatīvi un estētiski noformētām, teritorijām sakoptām, labi
izgaismotām un ierīkotiem apstādījumiem.
199. DUS un GUS jābūt paredzētai no satiksmes drošības viedokļa drošai iebraukšanai un
izbraukšanai ar attiecīgām norādījuma zīmēm

3.3.9. Prasības teritorijas inženiertehniskai sagatavošanai
200. Teritorijās, kuras nav piemērotas apbūvei applūšanas, augsta gruntsūdens līmeņa, kūdras
nogulu, grunts piesārņojuma, piekļūšanas vai kādu citu apstākļu dēļ, pirms būvniecības
jāveic inženiertehniskā sagatavošana. Tā var ietvert atsevišķus pasākumus (nosusināšanu,
teritorijas uzbēršanu, grunts sanāciju vai nomaiņu, rekultivācijas darbus, maģistrālo
inženiertehnisko komunikāciju, kā arī ar piekļūšanas nodrošināšanu saistīto ielu vai ceļu
izbūvi u.tml.) vai pasākumu kompleksu, kas jāveic, lai būvniecībai nodomātajā teritorijā būtu
iespējams veikt apbūvi.

3.3.10. Prasības vides pieejamībai
201. Vides pieejamība cilvēkiem ar īpašām vajadzībām jānodrošina atbilstoši normatīvo aktu
prasībām.
202. Jaunu publisku ēku būvniecības projektos paredz vides pieejamības pasākumus, lai tajās ērti
un droši varētu pārvietoties cilvēki ar īpašām vajadzībām.
203. Publiskās ēkas, kas ir kultūras pieminekļi, vai kuras atrodas kultūras pieminekļa teritorijā, un
to arhitektūra un tehniskie parametri nepieļauj normatīvo aktu prasību izpildi pilnā apmērā,
pieļaujama skaņu signāla, ar ierunāšanas iespējām, izvietošana pie ēkas ieejas. Skaņu
signāls jāizvieto atbilstošā augstumā un jāaprīko ar speciālu zīmi.
204. Ja tiek paredzēta ēkas daļas pārbūve par publiskām telpām vai atsevišķām telpām, tiek
paredzēta funkcijas maiņa par publiskām telpām, un, ja ēku arhitektūra un tehniskie
parametri nepieļauj normatīvo aktu prasību izpildi pilnā apmērā, pieļaujama skaņu signāla ar
ierunāšanas iespējām izvietošana pie ēkas ieejas. Skaņu signāls jāizvieto atbilstošā
augstumā un jāaprīko ar speciālu zīmi.
205. Esošajās ēkās, kurās tehniski nav iespējams nodrošināt iekļūšanu personām ar īpašām
vajadzībām, nodrošina iespēju attiecīgās iestādes pakalpojumus saņemt citā veidā.
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3.4. PRASĪBAS TERITORIJAS LABIEKĀRTOJUMAM
206. Arhitektūras mazās formas - lapenes, pergolas, soliņi, atbalsta sienas, strūklakas, autobusu
pieturas, ar zemi saistīti reklāmas nesēji, karogu masti, u.c. ir būves un to izbūve vai
uzstādīšana veicama saskaņā ar būvniecības normatīviem aktiem;
207. Rakstiski saskaņojot ar ēkas vai būves īpašnieku vai lietotāju, pie būvju sienām pašvaldība
vai tās pilnvarotas institūcijas izvieto apgaismes ķermeņus, satiksmes regulēšanas tehnisko
līdzekļu konsoles vai stiprinājumus, kā arī konstrukcijas, kas nepieciešami pilsētas rotāšanai.

3.5. PRASĪBAS VIDES RISKU SAMAZINĀŠANAI
208. Veicot dzīvojamo un publisko ēku atjaunošanu, pārbūvi vai būvniecību teritorijās ar
paaugstinātu trokšņa līmeni, ēkas jāaprīko ar īpašu skaņas izolāciju pret viena veida vai
vairāku veidu vides trokšņiem un tādām ventilācijas vai gaisa kondicionēšanas iekārtām, kas
dod iespēju pastāvīgi saglabāt izolētību no vides trokšņa.
209. Ieteicams pielietot skaņu izolējošus apdares materiālus ēku fasāžu apdarei un pakešu logus
ar papildus skaņu slāpējošu efektu. Nepieciešamības gadījumos jāveido papildus individuālā
trokšņa aizsardzība katrā dzīvoklī vai telpā atkarībā no tās paredzētās izmantošanas.
210. Pieļaujamo trokšņa līmeni dzīvojamām mājām un sabiedriskiem objektiem un to teritorijām,
trokšņa līmeņa rādītājus galvenajiem trokšņa avotiem, sagaidāmā trokšņa līmeņa
noteikšanas kārtību un tā nepieciešamo samazināšanu aprēķina izraudzītajos punktos ar
arhitektūras, plānojuma un būvniecības akustikas trokšņa samazināšanas līdzekļu
efektivitātes aprēķina metodiku, kā arī galvenās prasības projektēšanai jāpieņem atbilstoši
normatīvo aktu prasībām.

3.6. PRASĪBAS KULTŪRAS MANTOJUMA AIZSARDZĪBAI
211. Šajā nodaļā noteiktās prasības attiecas uz visu administratīvo teritoriju, tai skaitā uz TIN4
teritoriju (vecpilsētu). Lai nodrošinātu kultūras pieminekļu aizsardzību, Rēzeknes pilsētas
teritorijas plānojumā ir noteiktas aizsargjoslas (aizsardzības zonas) ap kultūras pieminekļiem.
212. Katra kultūras pieminekļa, kultūras pieminekļu aizsardzības zonā esošo īpašumu
īpašniekiem vai dzīvokļa īpašniekiem un apsaimniekotājiem ir pienākums uzturēt kārtībā
jumtus, dūmeņus, fasādes elementus – logus, ārdurvis, balkona durvis, balkonus, citus
elementus (ūdens notekas u.c.) un dekoratīvo apdari un savlaicīgi veikt atjaunošanas
darbus.
213. Ja kādai no teritorijām vai to daļām, vai atsevišķiem objektiem uz kuriem attiecas šīs nodaļas
noteikumi, ir apstiprināts detālplānojums, tad piemērojami ir detālplānojuma noteikumi.
214. Vēsturiskā apbūvē un plānojuma struktūrā ievērojami sekojoši noteikumi:
214.1. Ietves un ielu segumi:
214.1.1. Veicot jebkuras ietvju un ielu segumu izmaiņas, aizliegts to augstuma
atzīmes paaugstināt attiecībā pret ēku pamatiem, pakāpieniem,
iebrauktuvēm, ieejām, pagrabu noejām, izņemot gadījumus, kad tas
nepasliktina ēku tehnisko stāvokli;
214.1.2. Gadījumos, kad laika gaitā ielas segumu līmenis pie ēku ārsienām jau ir
paaugstināts, radot būvtehniska rakstura bojāšanās priekšnoteikumus, ielu
rekonstrukcijas gadījumā tie novēršami, pazeminot segumu līmeni zemāk
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par ietvei pieguļošo ēku hidroizolācijas atzīmēm vai pielietojot citus tehniskos
risinājumus;
214.1.3. Ja tiek izbūvēta vai rekonstruēta kāda inženierkomunikācija pa trotuāru, kas
ir no asfalta, iesegums jāatjauno visa trotuāra platumā kvartāla (kvartālu)
garumā ar bortakmeni un dabīgā vai mākslīgā bruģakmens iesegumu;
214.1.4. Trotuāru ieseguma materiālu izmantošana saskaņojama ar Būvvaldi.
214.2. Apbūves blīvums, ēku apjoms un augstuma ierobežojumi:
214.2.1. Būvvaldei ir tiesības ierobežot jaunceltņu augstumu gadījumos, ja tās tiek
celtas kultūras pieminekļu aizsardzības zonās, kā arī citos gadījumos, kad
noteikumos pieļaujamais maksimālais jaunceltnes augstums kaitē
harmoniskai apbūves ainavai (apkārtējos zemes gabalos ar vēsturisko
apbūvi ir viendabīga un harmoniska ainava ar zemāku stāvu skaitu un
zemāku apbūves augstumu);
214.2.2. Noteiktais maksimālais stāvu skaits un apbūves augstums pieļaujams tikai
tad, ja vienlaicīgi tiek ievēroti visi šīs nodaļas noteikumi, kas attiecas uz
vēsturiskās pilsētvides rakstura un veidola saglabāšanu konkrētā, vienlaicīgi
uztveramā pilsētvides ainavā;
214.2.3. Ielu sarkanajās līnijās, ielu virszemes daļā nav atļauti būvapjomi, kuri
savieno ielas pretējās pusēs esošus namīpašumus.
214.3. Jaunbūves:
214.3.1. Nav pieļaujama tipveida būvapjomu pielietošana;
214.3.2. Jaunbūvju arhitektoniskajam veidolam un pielietotajiem būvmateriāliem ir
jābūt atbilstošiem vēsturiskajai apbūvei tradicionāli pielietotiem materiāliem
(koks, akmens, ķieģelis, apmetuma apdare). Pieļaujama koka dēļu apdares
kombinācija ar apmetumu, vai ķieģelu apdares kombinācija ar apmetumu.
Ēkām un būvēm nav pieļaujams plastmasas un metāla materiālu
pielietojums, kā arī guļbūves tipiskais fasādes risinājums;
214.4. Fasādes:
214.4.1. Saglabājama un atjaunojama vēsturisko ēku fasāžu oriģinālā apdare:
sarkano ķieģeļu ēkām – sarkano ķieģeļu apdare; koka ēkām – koka dēlīšu
apdare; mūra apmestām ēkām – apmetuma apdare;
214.4.2. Ja vēsturisko ēku ķieģeļu mūra fasāžu stāvoklis ir vērtējams kā slikts,
struktūra ir stipri sairusi vai bojāta, tad īpašos gadījumos Būvvalde var
izskatīt jautājumu par fasāžu sienu apmešanas un krāsošanas pamatotību
un lietderību, izņemot kultūrvēsturiski vērtīgu vēsturisku apbūvi;
214.4.3. Nav pieļaujams plastmasas, metāla, apjomīgu stikla plakņu materiālu
pielietojums fasāžu apdarē.
214.4.4. Kultūrvēsturiski vērtīgai vēsturiskai apbūvei saglabājams fasāžu
arhitektoniskais un tēlnieciskais dekors, arhitektoniskā kompozīcija,
būvgaldniecības izstrādājumi, detaļas un citi šeit neuzskaitīti ēku un būvju
autentiskuma elementi, kas nosaka un raksturo ēkas, tās mākslinieciskā

Rēzeknes pilsētas teritorijas plānojums 2018.-2030.gadam 3.0

Lpp.24 (70)

veidojuma un apdares piederību noteiktam vietējo, reģionālo vai citzemju
tradīciju lokam. Tos nedrīkst iznīcināt un neprasmīgi pārveidot;
214.4.5. Ja ēkai tiek atļautas piebūves, to apjomam, mērogam, siluetam un detaļām
galvenajās fasādēs ir jārespektē apkārtējās vēsturiskās apbūves tradīcijas
un jaunajam apjomam veiksmīgi jāiekļaujas esošajā kultūrvēsturiskajā vidē;
214.4.6. Vēsturisku ēku ugunsmūri ir prioritāri saglabājami bez apdares, izņēmums ir
ēku ugunsmūri, kuru tehniskais stāvoklis un mūra estētika nav vizuāli
pieņemama. Jautājumu par ugunsmūru apdari izskata Būvvalde;
214.4.7. Ja koka ēku fasādes, kuras padomju gados ir apšūtas ar silikātķieģeļiem
u.c., vai mūsdienās – ar metāla vai plastmasas materiāliem, tad ēkas
rekonstrukcijas, renovācijas vai remonta gadījumos ir pārveidojamas
(rekonstruējamas), harmonizējot atbilstošajā vēsturiskās pilsētvides situācijā
un vēsturiski tradicionālos materiālos, izstrādājot fasāžu rekonstrukcijas
risinājumu, izvērtējot konkrēto apbūvi, vienlaicīgi uztveramā vēsturiskās
pilsētvides kontekstā, un iespējamos tehniskos risinājumus;
214.4.8. Atsevišķos gadījumos, ja tiek pārbūvēta visa fasāde, vēsturisku ēku
siltināšanu var veikt no ārtelpas puses, ja fasādē iespējams izveidot ēkai
identisku ailu (logu un durvju) dziļumu un jumta dzegas (pārkares)
platumu, izņemot kultūrvēsturiski vērtīgu vēsturisku apbūvi;
214.4.9. Ja pirms šo noteikumu stāšanās spēkā ir pielietoti vēsturiskajai apbūvei
neatbilstoši materiāli, tad rekonstrukcijas, renovācijas vai remonta darbu
gadījumā Būvvalde var pieprasīt nomainīt neraksturīgos fasāžu apdares
materiālus pret būvperiodam vai vēsturiskajai apbūvei atbilstošiem
materiāliem;
214.4.10.
Atjaunot vai attīstīt ūdens notekcaurules aizsargājošos dekoratīvos
metāla elementus pie ēkām.
214.5. Logi un durvis:
214.5.1. Ēkām par logu un durvju konstrukciju materiālu prioritāri izmantojams koks.
Logu un durvju risinājumi un citu materiālu pielietojums saskaņojams ar
Būvvaldi;
214.5.2. Fasādēs, kas uztveramas no publiskās ārtelpas visiem logu stikliem ir
jāatrodās vienā plaknē un ar vienādu stiklojuma laukumu un formu. Logu
stikli nevar būt ar tradicionālajam logu stiklam neraksturīgu pārklājumu;
214.5.3. Aizliegta patvaļīga ēku logu palielināšana skatlogu vajadzībām. Skatlogu
izveidošana saskaņojama ar Būvvaldi;
214.6. Jumti:
214.6.1. Nav pieļaujami (ne esošām, ne jaunbūvēm) plastikāta un tādi metāla jumta
ieseguma materiāli, kuri ir sveši vēsturiskajai būvtradīcijai un disharmonē ar
vēsturiskajiem jumtu iesegumiem, to formu, faktūru un krāsu. Saglabājama
vēsturiski raksturīgā pelēkā jumtu krāsa; katrs gadījums ir saskaņojams ar
Būvvaldi;
214.6.2. Jumtu ainavā nav vēlams izmantot logus jumta plaknēs un jumta plaknes
stiklojuma logus, ja tie uztverami no publiskās ārtelpas jeb skatā no ielas,
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izņemot esošo ēku kāpņu telpu virsgaismas un atsevišķus jaunbūves
gadījumus, kad šo elementu pielietojums ir noteikts būvprojektēšanas
nosacījumos, un ja tas vizuāli nemazina vēsturiskās pilsētvides vērtību, kas
tiek atsevišķi izvērtēts būvprojekta izstrādes gaitā, izvērtējot katras konkrētās
ēkas novietni pilsētvidē un atbilstošo jumta ainavu.
214.6.3. Jumta dārzu (virs stāvu pārseguma ierīkots apzaļumojums) un terašu
ierīkošana uzskatāma par kultūrvēsturiskās pilsētvides būtisku pārveidojumu.
Jumta dārzus nav pieļaujams ierīkot, ja tie redzami skatā no publiskās
ārtelpas.
214.7. Skursteņi:
214.7.1. Skursteņus jāmūrē atbilstoši būvtradīcijai;
214.7.2. Nav pieļaujams būvtradīcijai neatbilstoša augstuma un izskata skursteņi, kā
arī, kas traucē vēsturisku ēku vai nozīmīgas pilsētvides uztveri.
214.8. Apgaismes ķermeņi:
214.8.1. Apgaismes ķermeņiem jābūt arhitektoniski saskanīgiem katra vizuāli
vienlaicīgi uztverama ielas posma vai kvartāla garumā, car tikt izmantoti pie
ēku sienām un uz stabiem piestiprināti ielu apgaismes ķermeņi;
214.8.2. Laukumu un skvēru apgaismošanai atļauts izmantot apgaismes ķermeņus uz
stabiem. Atļauts dažāds stabu augstums un apgaismes ķermeņu veids, bet
tam jābūt saskanīgam katra laukuma vai skvēra robežās.
214.9. Saimniecības ēkas un garāžas:
214.9.1. Saimniecības ēkas un garāžas nedrīkst atrasties uz ielas sarkanajās līnijās,
kā arī priekšpagalmā un ārējā sānpagalmā, garāža nevar atrasties tuvāk
ielas sarkanajai līnijai par 4 metriem;
214.9.2. Garāžas un saimniecības ēkas nedrīkst no jauna iekļaut galveno ēku apjomā
vai izveidot tās kā to piebūves tuvāk par 4 metriem no ielas sarkanās līnijas.
214.10. Žogi un vārti:
214.10.1.
Žogiem un vārtiem (ja tādi vēsturiski šajā vietā ir bijuši) gar ielām un
laukumiem jābūt saskanīgiem ar vēsturiskās apbūves tradīcijām, apbūves
arhitektūru un kaimiņu zemes gabalu žogu un vārtu veidolu;
214.10.2.
Nevar tikt pielietoti blīvi koka, metāla žogi, betona lējuma, PVC un
stiepļu pinuma žogi;
214.10.3.

Žogu un vārtu izbūvi saskaņo Būvvalde.

214.11. Apstādījumi:
214.11.1.
Saglabājama un attīstāma izveidotā apzaļumojuma sistēma – parki
un skvēri, ielu apzaļumojums un koku alejas gar ceļa braucamo daļu un ietvi,
un kurās plānojot tāds apzaļumojums paredzēts;
214.11.2.
Attīstāms ielu un laukumu apzaļumojums, t.sk. augu konteineri, ziedu
kompozīcijas, ziedu kastes zemes līmenī.
214.12. Papildus nosacījumi:
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214.12.1.
Pie ēku fasādēm un jumtiem no publiskās ārtelpas redzamā veidā
nav stiprināmas nekāda veida antenas, kabeļi, vadi un citas tehniskas
ierīces. Tās var tikt piestiprinātas tikai tajās fasādēs un jumta plaknēs, kas
nav aktīvi uztveramas no publiskās ārtelpas. Gadījumos, kad tie jau ir
piestiprināti, ēkas remonta vai rekonstrukcijas gadījumā, Būvvalde ir tiesīga
pieprasīt šo ierīču likvidēšanu vai pārvietošanu uz neeksponējamu ēkas
fasādes vai jumta daļu;
214.12.2.
Atkritumu konteinerus izvieto tā, lai no ielas tie būtu pēc iespējas
mazāk redzami;
214.12.3.
Nav pieļaujama lauksaimnieciskās un rūpnieciskās ražošanas,
atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu izvietošana,
214.12.4.
Ar Būvvaldi saskaņojamas mazās arhitektūras formas – pergolas,
soliņi, žogi, gaismas ķermeņi, atbalstsienas, kioski, reklāmas stendi,
pilsētbūvnieciski vai pilsētvides akcenti u.c.
215.

Kultūras pieminekļos un to aizsardzības zonu teritorijās atļauta tāda saimnieciskā darbība,
tajā skaitā apbūve, kas neiznīcina kultūras pieminekli vai nepazemina kultūrvēsturiskās
ainavas un kultūras pieminekļa vērtību, respektējot šīs kultūrvēsturiskās vērtības (telpisko
izveidojumu, reljefa un apzaļumojumu sistēmu, apbūves arhitektonisko veidolu, būvju
mērogu un apjoma proporcijas u. tml.), saglabājot kultūras piemineklim atbilstošo vidi un
nodrošinot pieminekļa vizuālo uztveri.

Rēzeknes pilsētas teritorijas plānojums 2018.-2030.gadam 3.0

Lpp.27 (70)

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
216. 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
217. Savrupmāju apbūve (11001): Dzīvojamā apbūve, ko veido savrupmājas (brīvi stāvošas individuālās dzīvojamās mājas) un dvīņu mājas (divas
bloķētas, arhitektoniski vienotas un simetriskas individuālās dzīvojamās mājas ar identisku plānojumu), ietverot nepieciešamās palīgbūves un
labiekārtojumu
218. Vasarnīcu apbūve (11002): Apbūve, ko veido sezonas rakstura apdzīvošanai paredzētas individuālas dzīvojamās ēkas otro māju statusā, ārpus
pastāvīgās dzīvesvietas, ar nepieciešamajām palīgbūvēm un labiekārtojumu
4.1.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi
219. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003): Apbūve, ko veido viesnīcas, dienesta viesnīcas, jauniešu kopmītnes, viesu mājas un cita veida
īslaicīgas apmešanās vietas (viesu nami, pansijas) un citi izmitināšanas pakalpojumu nodrošināšanai nepieciešamie objekti un infrastruktūra
220. Dzīvnieku aprūpes iestāžu apbūve (12010): Apbūve, ko veido veterinārmedicīniskās prakses iestādes dzīvnieku aprūpei
221. Dārza māju apbūve (11003): Apbūve, ko pārsvarā veido ģimenes dārziņi ar būvēm, kas paredzētas sezonas rakstura izmantošanai
222. 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, automobiļu un motociklu apkopes uzņēmumi, izņemot degvielas uzpildes stacijas un izņemot
ražošanas objektus
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223. Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (12007): Apbūve, ko veido jebkura līmeņa izglītības iestāžu (pirmsskolas aprūpes un izglītības, pamata un
vidējās izglītības, profesionālās ievirzes, speciālās, interešu izglītības, augstākās, pieaugušo un tālākizglītības) vai zinātniskās pētniecības
iestāžu, tai skaitā zinātniski pētniecisko institūtu, meteoroloģisko staciju, darbības nodrošināšanai nepieciešamie objekti un infrastruktūra
224. Veselības aizsardzības iestāžu apbūve (12008): Apbūve, ko veido ārstu prakses, slimnīcas un veselības centri, sanatorijas, un citi ārstniecības
nolūkiem paredzēti objekti un tiem nepieciešamā infrastruktūra
225. Sociālās aprūpes iestāžu apbūve (12009): Apbūve, ko veido sociālās aprūpes un rehabilitācijas iestādes, tai skaitā pansionāti, dienas centri,
krīzes centri, patversmes un citi līdzīgi objekti, kā arī to darbības nodrošināšanai nepieciešamie objekti un infrastruktūra
226. Labiekārtota publiskā ārtelpa (24001): Labiekārtoti parki,botāniskie dārzi, mežaparki, publiski pieejami pagalmi, ietverot apstādījumus un
labiekārtojuma infrastruktūru (tai skaitā nedzīvojamās ēkas un būves) atpūtas, veselības un fizisko aktivitāšu nolūkam un citu publiskās ārtelpas
funkciju nodrošināšanai
227. Publiskā ārtelpa bez labiekārtojuma (24002): Dabas teritorijas bez apbūves un labiekārtojuma infrastruktūras, piemēram, dabiskas palieņu
pļavas, pludmales, ūdensmalas
4.1.1.4. Apbūves parametri
Nr.

228

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

Apbūves augstums (m)

Vērtība

Atruna

Vērtība

no

600

*1

30

Atruna

līdz

Apbūves augstums (stāvu skaits)

Atruna

12

no

līdz

Atruna

3

*2

1. Dvīņu mājas apbūvē - 400 m2 vienai sekcijai
2. Atļauts mansardstāvs un bēniņi, ja tiek izmantoti galvenai izmantošanai

4.1.1.5. Citi noteikumi
229. Maksimālais dzīvojamo māju skaits uz zemesgabala - divas mājas, ja, rēķinot uz katru māju, tās zemes gabala lielums nav mazāks par noteikto
minimālo zemes gabala lielumu.
230. Ēku būvniecību jaunajās apbūves teritorijās atļauts uzsākt pēc ielu (un inženierkomunikāciju izbūves
231. Ja nav iespējama pieslēgšanās kopējam ūdensvada un kanalizācijas tīklam, izbūvē normatīviem atbilstošas vietējās ūdens ieguves vietas un
vietējās attīrīšanas ietaises vai izolētas izsmeļamās kanalizācijas bedres (šīs sadaļas risinājums obligāti iekļaujams būvprojekta sastāvā);
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232. Ēkas galveno fasādi izvieto uz būvlaides obligātās būvlaides gadījumā;
233. Minimālais vietu skaits vieglo automašīnu novietošanai zemes vienībā savrupmājai, dvīņu mājai 2 vietas;
234. Veidojot jaunas savrupmāju apbūves teritorijas (vairāk nekā 10 māju grupa), jāparedz neapbūvētas teritorijas (labiekārtotu ārtelpu) apstādījumi, zaļās zonas, alejas u.c., kas neietilpst apbūvēto zemes gabalu teritorijās un ir brīvi pieejamas sabiedrībai. Šajās teritorijās neietilpst
virszemes ūdens objekti ar aizsargjoslām, kā arī ceļu braucamās daļas. Orientējoši uz 1 ha (10 000 m 2) lielu jaunu savrupmāju apbūves
teritoriju jāparedz 0,2 ha (2000 m2) neapbūvētas teritorijas).
235. Ārējā sānpagalma minimālais platums pie B un C kategorijas ielām nedrīkst būt mazāks par 6,0 m. Aizmugures pagalma minimālais dziļums
nedrīkst būt mazāks par 3,0 m.
236. Ja tiek ievērotas ugunsdrošības un sanitārās normas, kā arī ēku un zemesgabalu insolācijas prasības, ar aizmugures kaimiņu zemesgabala
īpašnieka rakstisku piekrišanu, ko viņš apliecina ar parakstu uz zemesgabala plānojuma lapas, aizmugures pagalma minimālo dziļumu drīkst
samazināt vai būvēt uz robežas ar noteikumu, ka attālumam no dzīvojamo telpu logiem līdz saimniecības ēkām kaimiņu zemesgabalos jābūt ne
mazākam par 6,0 m. Ja kaimiņš atļauj būvēt uz sava zemesgabala robežas, to jāieraksta zemesgrāmatā.
237. Ja būve izvietota tieši pie kaimiņa zemesgabala robežas, tad būves sienai, kas atrodas uz robežas, jābūt veidotai kā ugunsdrošajai sienai ar
iespēju kaimiņam piebūvēt pie tās savu būvi. Pret zemesgabala sānu vai aizmugures robežu pavērsta dzīvojamās mājas fasāde, kurā ir logi,
nedrīkst atrasties tuvāk par 4,0 m no attiecīgās robežas.
238. Ja ēka izvietota mazākā attālumā kā 3,0 m no kaimiņu zemesgabala robežas, tad tās jumta jebkura punkta augstums šajā zonā nedrīkst
pārsniegt 4,5 m. Šo augstumu drīkst palielināt ar kaimiņu zemesgabala īpašnieka rakstisku piekrišanu, ko viņš apliecina ar parakstu uz
zemesgabala plānojuma lapas, norādot augstumu, kādam viņš piekrīt. Tādā gadījumā to jāieraksta zemesgrāmatā.
239. Attālums starp dzīvojamām mājām:
239.1. Izvietojot dzīvojamās mājas ar garākajām fasādēm vienu pretī otrai, jāpieņem ne mazāks par 15 m 2 stāvu apbūvē, ja tiek ievērotas
insolācijas un apgaismojuma normas.
239.2. Izvietojot pretī vienas ēkas garākajai fasādei otras ēkas gala fasādi ar dzīvojamo istabu logiem, attālums starp tām jāpieņem ne mazāks
par 10 m.
239.3. Ja tiek nodrošināta istabu nepārskatamība no ēku logiem un ievērotas insolācijas un apgaismojuma normas, minētos attālumus drīkst
samazināt līdz ugunsdrošības attālumiem.
239.4. Sānpagalma minimālais platums un attālums līdz zemes gabala aizmugures robežai nedrīkst būt mazāks par 3,0 m.
240. Atsevišķos zemesgabalos pie B, C un D kategorijas ielām atļauti papildizmantošanas veidi kā galvenās izmantošanas veids.
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241. Papildizmantošanas veidiem atļauta apbūves intensitāte 60%.

4.2. MAZSTĀVU DZĪVOJAMĀS APBŪVES TERITORIJA
4.2.1. Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzM)
4.2.1.1. Pamatinformācija
242. Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzM) ir funkcionālā zona ar apbūvi līdz trijiem stāviem, ko nosaka, lai nodrošinātu mājokļa funkciju,
paredzot atbilstošu infrastruktūru.
4.2.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi
243. Daudzdzīvokļu māju apbūve (11006): Dzīvojamā apbūve, ko veido daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar nepieciešamajām palīgbūvēm un
labiekārtojumu līdz trim stāviem
244. Savrupmāju apbūve (11001): Dzīvojamā apbūve, ko veido savrupmājas (brīvi stāvošas individuālās dzīvojamās mājas) un dvīņu mājas (divas
bloķētas, arhitektoniski vienotas un simetriskas individuālās dzīvojamās mājas ar identisku plānojumu), ietverot nepieciešamās palīgbūves un
labiekārtojumu
245. Rindu māju apbūve (11005): Dzīvojamā apbūve, ko veido trīs un vairāk lineāri bloķētas individuālās dzīvojamās mājas ar nepieciešamajām
palīgbūvēm un labiekārtojumu
4.2.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi
246. Biroju ēku apbūve (12001): Apbūve, ko veido bankas, diplomātiskie dienesti, konferenču un kongresu centri, pašvaldības iestādes, valsts
pārvaldes iestādes, tiesu nami, sakaru nodaļas, pasta, radiostaciju un televīzijas centri, studijas un citi uzņēmumi, organizācijas un iestādes
247. Sporta ēku un būvju apbūve (12005): Apbūve, ko veido ēkas sporta nodarbībām un sporta pasākumiem
248. 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, automobiļu un motociklu apkopes uzņēmumi, izņemot degvielas uzpildes stacijas un izņemot
ražošanas objektus
249. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003): Apbūve, ko veido viesnīcas, dienesta viesnīcas, jauniešu kopmītnes, viesu mājas un cita veida
īslaicīgas apmešanās vietas (viesu nami, pansijas) un citi izmitināšanas pakalpojumu nodrošināšanai nepieciešamie objekti un infrastruktūra
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250. Kultūras iestāžu apbūve (12004): Apbūve, ko veido ēkas mūzikas, deju un citiem izklaides pasākumiem, teātri, koncertzāles, apjumtas vasaras
estrādes, kultūras nami, muzeji, arhīvu un bibliotēku ēkas, plašsaziņas līdzekļu centri, izstāžu zāles, citas mākslas, izklaides un atpūtas
iestādes un to darbības nodrošināšanai nepieciešamie objekti un infrastruktūra
251. Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (12007): Apbūve, ko veido jebkura līmeņa izglītības iestāžu (pirmsskolas aprūpes un izglītības, pamata un
vidējās izglītības, profesionālās ievirzes, speciālās, interešu izglītības, augstākās, pieaugušo un tālākizglītības) vai zinātniskās pētniecības
iestāžu, tai skaitā zinātniski pētniecisko institūtu, meteoroloģisko staciju, darbības nodrošināšanai nepieciešamie objekti un infrastruktūra
252. Veselības aizsardzības iestāžu apbūve (12008): Apbūve, ko veido ārstu prakses
253. Sociālās aprūpes iestāžu apbūve (12009): Apbūve, ko veido sociālās aprūpes un rehabilitācijas iestādes, tai skaitā pansionāti, dienas centri,
krīzes centri
254. Dzīvnieku aprūpes iestāžu apbūve (12010): Apbūve, ko veido veterinārmedicīniskās prakses iestādes dzīvnieku aprūpei
255. Reliģisko organizāciju ēku apbūve (12011): Apbūve, ko veido jebkuras reliģiskas kopienas kulta celtnes, tai skaitā baznīcas, klosteri, kā arī to
apbūves kompleksā ietvertas reliģijas izglītības iestādes, darbinieku dzīvojamās ēkas un sociālo pakalpojumu ēkas
256. Labiekārtota publiskā ārtelpa (24001): Labiekārtoti parki, botāniskie dārzi, mežaparki, publiski pieejami pagalmi, ietverot apstādījumus un
labiekārtojuma infrastruktūru
257. Publiskā ārtelpa bez labiekārtojuma (24002): Dabas teritorijas bez apbūves un labiekārtojuma infrastruktūras, piemēram, dabiskas palieņu
pļavas, pludmales, ūdensmalas
4.2.1.4. Apbūves parametri
Nr.

258

Minimālā jaunizveidojamā zemes gabala
platība (m2/ha)

Maksimālais apbūves blīvums (%)

Apbūves augstums (stāvu skaits)

Vērtība

Vērtība

no

Atruna

1000

Atruna

40

līdz

Atruna

3

4.2.1.5. Citi noteikumi
259. Jāparedz autostāvvieta vismaz vienai automašīnai uz katru dzīvokli;
260. Daudzdzīvokļu namu zemesgabali izmantojami kā atklāta publiskā telpa.
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261. Mainot dzīvojamo funkciju uz palīgizmantošanā atļauto funkciju, izbūvē atsevišķu ieeju, nodrošina nepieciešamās autostāvvietas un apkārtnes
labiekārtošanu.
262. Daudzdzīvokļu dzīvojamo namu iekšpagalmos jauna apbūve un tās izvietojums izvērtējams ievērojot apbūves intensitātes, brīvās teritorijas
rādītājus, kā arī attāluma starp dzīvojamām mājām, insolācijas (izsauļojuma) un apgaismojuma prasības.
263. Ja iekšpagalma izveidojusies teritorija, kuru veido vairāku zemesgabalu daļas, kas nav daudzdzīvokļu namiem piesaistītie zemes gabali, jauna
apbūve pieļaujama, ja to paredz visu saistīto zemes gabalu teritorijas detālplānojums.
264. Ja iekšpagalmā izveidojusies daudzdzīvokļu namiem nepiesaistīta teritorija, kuru veido viens zemes gabals vai viena zemes gabala daļa, jauna
apbūve pamatojama, piemērojot būvniecības ieceres publisko apspriešanu.
265. Attālums starp dzīvojamām mājām:
265.1. Izvietojot dzīvojamās mājas ar garākajām fasādēm vienu pretī otrai, jāpieņem nemazāks par 15 m 2-3 stāvu apbūvē
265.2. Izvietojot pretī vienas ēkas garākajai fasādei otras ēkas gala fasādi ar dzīvojamo istabu logiem, attālums starp tām jāpieņem ne mazāks
par 10 m.
265.3. Ja tiek nodrošināta istabu nepārskatamība no ēku logiem un ievērotas insolācijas un apgaismojuma normas, minētos attālumus drīkst
samazināt līdz ugunsdrošības attālumiem.
266. Saimniecības ēku vai būvi nedrīkst ierīkot priekšpagalmā vai, stūra zemes gabala gadījumā, ārējā sānu pagalmā.
267. Ierīkot tuvāk par 1,0 m no zemes gabala sānu vai aizmugures robežas. Ar blakus, vai attiecīgi aizmugures, zemes gabala īpašnieka rakstisku
piekrišanu, ko viņš apliecina ar parakstu uz zemes gabala plānojuma lapas, šo minimālo attālumu var samazināt vai būvēt uz robežas.
268. Atsevišķos zemesgabalos pie B, C un D kategorijas ielām atļauti papildizmantošanas veidi kā galvenās izmantošanas veids.
269. Papildizmantošanas veidiem apbūves intensitāta atļauta 60%.
270. Pašapkalpošanās automazgātavu izbūve funkcionālajā zonā nav pieļaujama.
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4.3. DAUDZSTĀVU DZĪVOJAMĀS APBŪVES TERITORIJA
4.3.1. Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzD)
4.3.1.1. Pamatinformācija
271. Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzD) ir funkcionālā zona ar apbūvi no četriem un vairāk stāviem, ko nosaka, lai nodrošinātu mājokļa
funkciju, paredzot atbilstošu infrastruktūru.
4.3.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi
272. Rindu māju apbūve (11005): Dzīvojamā apbūve, ko veido trīs un vairāk lineāri bloķētas individuālās dzīvojamās mājas ar nepieciešamajām
palīgbūvēm un labiekārtojumu
273. Daudzdzīvokļu māju apbūve (11006): Dzīvojamā apbūve, ko veido daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar nepieciešamajām palīgbūvēm un
labiekārtojumu
4.3.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi
274. Biroju ēku apbūve (12001): Apbūve, ko veido bankas, diplomātiskie dienesti, konferenču un kongresu centri, pašvaldības iestādes, valsts
pārvaldes iestādes, tiesu nami, sakaru nodaļas, pasta, radiostaciju un televīzijas centri, studijas un citi uzņēmumi, organizācijas un iestādes
275. Sporta ēku un būvju apbūve (12005): Apbūve, ko veido ēkas sporta nodarbībām un sporta pasākumiem
276. Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (12007): Apbūve, ko veido jebkura līmeņa izglītības iestāžu apbūve
277. Veselības aizsardzības iestāžu apbūve (12008): Apbūve, ko veido ārstu prakses
278. Sociālās aprūpes iestāžu apbūve (12009): Apbūve, ko veido sociālās aprūpes un rehabilitācijas iestādes
279. 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, izņemot degvielas uzpildes stacijas un automobiļu un motociklu apkopes uzņēmumus, un izņemot
ražošanas objektus
280. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003): Apbūve, ko veido viesnīcas, moteļi, dienesta viesnīcas, jauniešu kopmītnes, viesu mājas un
pansijas, un citi izmitināšanas pakalpojumu nodrošināšanai nepieciešamie objekti un infrastruktūra, izņemot kempingus, laukumus atpūtas
transportlīdzekļiem un apdzīvojamām autopiekabēm
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281. Labiekārtota publiskā ārtelpa (24001): Labiekārtoti parki, publiski pieejami pagalmi, ietverot apstādījumus un labiekārtojuma infrastruktūru (tai
skaitā nedzīvojamās ēkas un būves) atpūtas, veselības un fizisko aktivitāšu nolūkam un citu publiskās ārtelpas funkciju nodrošināšanai
4.3.1.4. Apbūves parametri
Nr.

282

Minimālā
jaunizveidojamā
zemes gabala platība
(m2/ha)

Maksimālais apbūves
blīvums (%)

Apbūves intensitāte

Vērtība

Vērtība

no

Atruna

1000

Atruna

40

līdz
150

Apbūves augstums (m)

Atruna

no

Apbūves augstums (stāvu skaits)

līdz

Atruna

17

*3

no

līdz

Atruna

5

3. rindu mājām - 12m

4.3.1.5. Citi noteikumi
283. Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorijās jāparedz autostāvvieta vismaz vienai automašīnai uz katru dzīvokli
284. Daudzstāvu dzīvojamās apbūves zemesgabalos daudzstāvu daudzdzīvokļu namu zemesgabali izmantojami kā atklāta publiskā telpa.
285. Mainot dzīvojamo funkciju uz palīgizmantošanā atļauto funkciju, izbūvē atsevišķu ieeju, nodrošina nepieciešamās autostāvvietas un apkārtnes
labiekārtošanu.
286. Daudzdzīvokļu dzīvojamo namu iekšpagalmos jauna apbūve un tās izvietojums izvērtējams ievērojot apbūves intensitātes, brīvās teritorijas
rādītājus, kā arī attāluma starp dzīvojamām mājām, insolācijas (izsauļojuma) un apgaismojuma prasības.
287. Ja iekšpagalma izveidojusies teritorija, kuru veido vairāku zemesgabalu daļas, kas nav daudzdzīvokļu namiem piesaistītie zemes gabali, jauna
apbūve pieļaujama, ja to paredz visu saistīto zemes gabalu teritorijas detālplānojums
288. Ja iekšpagalmā izveidojusies daudzdzīvokļu namiem nepiesaistīta teritorija, kuru veido viens zemes gabals vai viena zemes gabala daļa, jauna
apbūve pamatojama, piemērojot būvniecības ieceres publisko apspriešanu
289. Saimniecības ēku vai būvi nedrīkst ierīkot priekšpagalmā vai, stūra zemes gabala gadījumā, ārējā sānu pagalmā.
290. Ja daudzstāvu apbūve piekļaujas (apbūves teritorijas nav atdalītas ar ielu) mazstāvu apbūves teritorijai, pie robežas ar esošu savrupmāju
teritoriju daudzstāvu apbūves augstums ir būvprojektēšanas nosacījumos, ņemot vērā esošās apbūves īpatnības un teritorijas novietni pilsētā.
Daudzstāvu apbūves augstums pie robežas ar mazstāvu apbūvi nevar pārsniegt iespējamu attālumu no daudzstāvu ēkas fasādes līdz tuvākajai
mazstāvu ēkai.
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291. Ierīkot tuvāk par 1,0 m no zemes gabala sānu vai aizmugures robežas. Ar blakus, vai attiecīgi aizmugures, zemes gabala īpašnieka rakstisku
piekrišanu, ko viņš apliecina ar parakstu uz zemes gabala plānojuma lapas, šo minimālo attālumu var samazināt vai būvēt uz robežas.
292. Atsevišķos zemesgabalos pie B, C un D kategorijas ielām atļauti papildizmantošanas veidi kā galvenās izmantošanas veids.
293. Pašapkalpošanās automazgātavu izbūve funkcionālajā zonā nav pieļaujama.
294. Daudzstāvu dzīvojamās apbūves zemes gabalos daudzstāvu daudzdzīvokļu namu zemesgabali izmantojami kā atklāta publiska telpa. To
iežogošana pieļaujama, tikai veicot būvniecības ieceres publiskas apspriešanas procedūru.

4.3.2. Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzD1)
4.3.2.1. Pamatinformācija
295. Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzD) ir funkcionālā zona ar apbūvi no četriem un vairāk stāviem, ko nosaka, lai nodrošinātu mājokļa
funkciju, paredzot atbilstošu infrastruktūru.
4.3.2.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi
296. Daudzdzīvokļu māju apbūve (11006): Dzīvojamā apbūve, ko veido daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar nepieciešamajām palīgbūvēm un
labiekārtojumu
4.3.2.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi
297. Biroju ēku apbūve (12001): Apbūve, ko veido bankas, diplomātiskie dienesti, konferenču un kongresu centri, pašvaldības iestādes, valsts
pārvaldes iestādes, tiesu nami, sakaru nodaļas, pasta, radiostaciju un televīzijas centri, studijas un citi uzņēmumi, organizācijas un iestādes
298. Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve (12002): Apbūve, ko veido veikali, aptiekas, sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumi, kafejnīcas,
kā arī sadzīves un citu pakalpojumu objekti, izņemot degvielas uzpildes stacijas un automobiļu un motociklu apkopes uzņēmumus un izņemot
ražošanas objektus
299. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003): Apbūve, ko veido viesnīcas, moteļi, dienesta viesnīcas, jauniešu kopmītnes
300. Sporta ēku un būvju apbūve (12005): Apbūve, ko veido ēkas sporta nodarbībām un sporta pasākumiem (piemēram, sporta zāles)
301. Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (12007): Apbūve, ko veido jebkura līmeņa izglītības iestāžu apbūve
302. Veselības aizsardzības iestāžu apbūve (12008): Apbūve, ko veido ārstu prakses
303. Sociālās aprūpes iestāžu apbūve (12009): Apbūve, ko veido sociālās aprūpes un rehabilitācijas iestādes
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304. Dzīvnieku aprūpes iestāžu apbūve (12010): Apbūve, ko veido veterinārmedicīniskās prakses iestādes
305. Reliģisko organizāciju ēku apbūve (12011): Apbūve, ko veido jebkuras reliģiskas kopienas kulta celtnes
306. Labiekārtota publiskā ārtelpa (24001): Labiekārtoti parki, publiski pieejami pagalmi, ietverot apstādījumus un labiekārtojuma infrastruktūru
307. Publiskā ārtelpa bez labiekārtojuma (24002): Dabas teritorijas bez apbūves un labiekārtojuma infrastruktūras, piemēram, dabiskas palieņu
pļavas, pludmales, ūdensmalas
4.3.2.4. Apbūves parametri
Nr.

308

Minimālā
jaunizveidojamā
zemes gabala platība
(m2/ha)

Maksimālais apbūves
blīvums (%)

Apbūves intensitāte

Vērtība

Vērtība

no

Atruna

1000

Atruna

40

līdz

Apbūves augstums (m)

Atruna

no

200

Apbūves augstums (stāvu skaits)

līdz

Atruna

31

*4

no

līdz

Atruna

9

4. rindu mājām - 12m

4.3.2.5. Citi noteikumi
309. Uz šo funkcionālo zonu attiecas tie paši papildus noteikumi, kas noteikti Daudzstāvu dzīvojamās apbūves (DzD) funkcionālajai zonai.
310. Dabas teritorijas bez apbūves un labiekārtojuma infrastruktūras, piemēram, dabiskas palieņu pļavas, pludmales, ūdensmalas
311. Pašapkalpošanās automazgātavu izbūve funkcionālajā zonā nav pieļaujama.

4.4. PUBLISKĀS APBŪVES TERITORIJA
4.4.1. Publiskās apbūves teritorija (P)
4.4.1.1. Pamatinformācija
312. Publiskās apbūves teritorija (P) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu gan komerciālu, gan nekomerciālu publiska rakstura iestāžu un
objektu izvietošanu, paredzot atbilstošu infrastruktūru.
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4.4.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi
313. Biroju ēku apbūve (12001): Apbūve, ko veido bankas, diplomātiskie dienesti, konferenču un kongresu centri, pašvaldības iestādes, valsts
pārvaldes iestādes, tiesu nami, sakaru nodaļas, pasta, radiostaciju un televīzijas centri, studijas un citi uzņēmumi, organizācijas un iestādes
314. Kultūras iestāžu apbūve (12004): Apbūve, ko veido ēkas mūzikas, deju un citiem izklaides pasākumiem, teātri, koncertzāles, apjumtas vasaras
estrādes, kultūras nami, cirka ēkas, muzeji, arhīvu un bibliotēku ēkas, plašsaziņas līdzekļu centri, izstāžu zāles, citas mākslas, izklaides un
atpūtas iestādes un to darbības nodrošināšanai nepieciešamie objekti un infrastruktūra
315. 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, izņemot degvielas uzpildes stacijas un automobiļu un motociklu apkopes uzņēmumi un izņemot
ražošanas objektus
316. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003): Apbūve, ko veido viesnīcas, moteļi, dienesta viesnīcas, jauniešu kopmītnes, viesu mājas un cita
veida īslaicīgas apmešanās vietas (viesu nami, pansijas, lauku tūrismam izmantojamas mājas) un citi izmitināšanas pakalpojumu
nodrošināšanai nepieciešamie objekti un infrastruktūra, ietverot kempingus, laukumus atpūtas transportlīdzekļiem un apdzīvojamām
autopiekabēm
317. Labiekārtota publiskā ārtelpa (24001): Labiekārtoti parki (piemēram, atrakciju un atpūtas parki), zooloģiskie un botāniskie dārzi, mežaparki,
pludmales laukumi, publiski pieejami pagalmi, ietverot apstādījumus un labiekārtojuma infrastruktūru (tai skaitā nedzīvojamās ēkas un būves)
atpūtas, veselības un fizisko aktivitāšu nolūkam un citu publiskās ārtelpas funkciju nodrošināšanai
318. Sporta ēku un būvju apbūve (12005): Apbūve, ko veido ēkas sporta nodarbībām un sporta pasākumiem (piemēram, arēnas, sporta manēžas,
sporta zāles, slēgtie peldbaseini, segtie sporta laukumi), sporta un atpūtas būves (piemēram, sporta laukumi, tai skaitā golfa laukumi un laukumi
jāšanas sportam, trases ar cieto vai mīksto segumu, stadioni, velotreki, atklātie peldbaseini, ūdenssporta būves)
319. Aizsardzības un drošības iestāžu apbūve (12006): Apbūve, ko veido soda izciešanas iestādes, aizsardzības spēku, policijas, ugunsdzēsības un
glābšanas dienesti un ugunsdzēsēju depo, kazarmas un citas valsts aizsardzības un drošības iestādes un to funkcijām nepieciešamās ēkas un
būves
320. Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (12007): Apbūve, ko veido jebkura līmeņa izglītības iestāžu (pirmsskolas aprūpes un izglītības, pamata un
vidējās izglītības, profesionālās ievirzes, speciālās, interešu izglītības, augstākās, pieaugušo un tālākizglītības) vai zinātniskās pētniecības
iestāžu, tai skaitā zinātniski pētniecisko institūtu, meteoroloģisko staciju, darbības nodrošināšanai nepieciešamie objekti un infrastruktūra
321. Veselības aizsardzības iestāžu apbūve (12008): Apbūve, ko veido ārstu prakses, slimnīcas un veselības centri, sanatorijas, un citi ārstniecības
nolūkiem paredzēti objekti un tiem nepieciešamā infrastruktūra
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322. Sociālās aprūpes iestāžu apbūve (12009): Apbūve, ko veido sociālās aprūpes un rehabilitācijas iestādes, tai skaitā pansionāti, dienas centri,
krīzes centri, patversmes un citi līdzīgi objekti, kā arī to darbības nodrošināšanai nepieciešamie objekti un infrastruktūra
323. Dzīvnieku aprūpes iestāžu apbūve (12010): Apbūve, ko veido veterinārmedicīniskās prakses iestādes dzīvnieku aprūpei, dzīvnieku viesnīcas
un patversmes, izņemot lauksaimniecības dzīvnieku vai savvaļas dzīvnieku turēšanai vai audzēšanai paredzētas būves
324. Reliģisko organizāciju ēku apbūve (12011): Apbūve, ko veido jebkuras reliģiskas kopienas kulta celtnes, tai skaitā baznīcas, klosteri, kā arī to
apbūves kompleksā ietvertas reliģijas izglītības iestādes, darbinieku dzīvojamās ēkas un sociālo pakalpojumu ēkas
4.4.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi
325. Rindu māju apbūve (11005): Esoša dzīvojamā apbūve
326. Daudzdzīvokļu māju apbūve (11006).
4.4.1.4. Apbūves parametri
Nr.

327

Minimālā
jaunizveidojamā
zemes gabala platība
(m2/ha)

Maksimālais apbūves
blīvums (%)

Apbūves intensitāte

Vērtība

Atruna

Vērtība

Atruna

no

1200

*5

60

*5

līdz

Apbūves augstums (m)

Atruna

no

250

Apbūves augstums (stāvu skaits)

līdz

Atruna

25

*6

no

līdz

Atruna

7

*7

5. Inženierbūvēm - atbilstoši tehnoloģiskai nepieciešamībai
6. rindu mājām - 12m
7. rindu mājām - 3 stāvi

4.4.1.5. Citi noteikumi
328. Priekšpagalma dziļums, izņemot esošās apbūves gadījumus, nedrīkst būt mazāks par 3,0m.
329. Attālums starp mājām pieņemams saskaņā ar insolācijas, apgaismojuma un ugunsdrošības prasībām.
330. Jaunu būvobjektu projekta sastāvā izstrādājams vienots teritorijas labiekārtojuma projekts.
331. Augstuma ierobežojumi neattiecas uz mastiem, antenām, torņiem, dūmeņiem un tml.
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332. Aizliegts nožogot teritorijas, izņemot būves, kam to nosaka būvnormatīvi vai teritorijas labiekārtojuma projektā paredzēts dekoratīvs žogs.
333. Dzīvojamā apbūve, ko veido daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar nepieciešamajām palīgbūvēm un labiekārtojumu, atļauts izvietot atsevišķā
zemes gabalā.
334. Apbūve, ko veido jebkuras reliģiskas kopienas kulta celtnes, atļauts izvietot atsevišķā zemes gabalā, veicot būvniecības publisko apspriešanu,
pie B, C un D kategorijās ielām
335. 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, atļauts izvietot
kā palīgizmantošanas objektus, pie B, C un D kategorijās ielām
336. Zemes vienībā Atbrīvošanas aleja 47B, kadastra apzīmējums 21000120063, saglabājams zemes reljefs, labiekārtošanai izstrādājams
būvprojekts.

4.4.2. Publiskās apbūves teritorija (P1)
4.4.2.1. Pamatinformācija
337. Publiskās apbūves teritorija (P) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu gan komerciālu, gan nekomerciālu publiska rakstura iestāžu un
objektu izvietošanu, paredzot atbilstošu infrastruktūru.
4.4.2.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi
338. Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve (12002): Apbūve, ko veido veikali, aptiekas, restorāni, bāri, kafejnīcas
339. Biroju ēku apbūve (12001): Apbūve, ko veido bankas, pašvaldības iestādes, valsts pārvaldes iestādes
340. Kultūras iestāžu apbūve (12004): Apbūve, ko veido ēkas mūzikas, deju un citiem izklaides pasākumiem, teātri, koncertzāles, kultūras nami,
muzeji, izklaides un atpūtas iestādes un to darbības nodrošināšanai nepieciešamie objekti un infrastruktūra
341. Labiekārtota publiskā ārtelpa (24001): Labiekārtoti parki, publiski pieejami pagalmi, ietverot apstādījumus un labiekārtojuma infrastruktūru
4.4.2.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi
Nenosaka
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4.4.2.4. Apbūves parametri
Nr.

342

Minimālā
jaunizveidojamā
zemes gabala platība
(m2/ha)

Maksimālais apbūves
blīvums (%)

Apbūves intensitāte

Vērtība

Atruna

Vērtība

Atruna

no

1200

*8

40

*8

līdz
60

Apbūves augstums (m)

Atruna

no

līdz

Apbūves augstums (stāvu skaits)

Atruna

no

7

līdz

Atruna

2

8. Inženierbūvēm - atbilstoši tehnoloģiskai nepieciešamībai

4.4.2.5. Citi noteikumi
343. Uz šo funkcionālo zonu attiecas tie paši papildus noteikumi, kas doti Publiskās apbūves teritorijas (P) funkcionālajai zonai.

4.4.3. Publiskās apbūves teritorija (P2)
4.4.3.1. Pamatinformācija
344. Publiskās apbūves teritorija (P) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu gan komerciālu, gan nekomerciālu publiska rakstura iestāžu un
objektu izvietošanu, paredzot atbilstošu infrastruktūru.
4.4.3.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi
345. Biroju ēku apbūve (12001): Apbūve, ko veido bankas, diplomātiskie dienesti, konferenču un kongresu centri, pašvaldības iestādes, valsts
pārvaldes iestādes, sakaru nodaļas, pasta, studijas un citi uzņēmumi, organizācijas un iestādes
346. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003).
347. Kultūras iestāžu apbūve (12004).
348. Sporta ēku un būvju apbūve (12005): Apbūve, ko veido ēkas sporta nodarbībām un sporta pasākumiem (piemēram, arēnas, sporta manēžas,
sporta zāles, slēgtie peldbaseini, segtie sporta laukumi), sporta un atpūtas būves (piemēram, sporta laukumi, tai skaitā golfa laukumi, trases ar
cieto vai mīksto segumu, stadioni, velotreki, atklātie peldbaseini, ūdenssporta būves)
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349. Labiekārtota publiskā ārtelpa (24001): Labiekārtoti parki (piemēram, atrakciju un atpūtas parki), pludmales laukumi, publiski pieejami pagalmi,
ietverot apstādījumus un labiekārtojuma infrastruktūru (tai skaitā nedzīvojamās ēkas un būves) atpūtas, veselības un fizisko aktivitāšu nolūkam
un citu publiskās ārtelpas funkciju nodrošināšanai
350. Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (12007): Apbūve, ko veido jebkura līmeņa izglītības iestāžu (pirmsskolas aprūpes un izglītības, pamata un
vidējās izglītības, profesionālās ievirzes, speciālās, interešu izglītības, augstākās, pieaugušo un tālākizglītības) vai zinātniskās pētniecības
iestāžu, darbības nodrošināšanai nepieciešamie objekti un infrastruktūra
351. Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve (12002): Apbūve, ko veido veikali, aptiekas, sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumi, sezonas
rakstura tirdzniecības vai pakalpojumu objekti (tirdzniecības kioski un segtie tirdzniecības stendi), restorāni, bāri, kafejnīcas, kā arī sadzīves un
citu pakalpojumu objekti, izņemot degvielas uzpildes stacijas un automobiļu un motociklu apkopes uzņēmumi un izņemot ražošanas objektus
4.4.3.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi
Nenosaka
4.4.3.4. Apbūves parametri
Nr.

352

Minimālā
jaunizveidojamā
zemes gabala platība
(m2/ha)

Maksimālais apbūves
blīvums (%)

Apbūves intensitāte

Vērtība

Atruna

Vērtība

Atruna

no

1200

*9

70

*9

līdz
450

Apbūves augstums (m)

Atruna

no

līdz
25

Apbūves augstums (stāvu skaits)

Atruna

no

līdz

Atruna

7

9. Inženierbūvēm - atbilstoši tehnoloģiskai nepieciešamībai

4.4.3.5. Citi noteikumi
Nenosaka
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4.4.4. Publiskās apbūves teritorija (P3)
4.4.4.1. Pamatinformācija
353. Publiskās apbūves teritorija (P) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu gan komerciālu, gan nekomerciālu publiska rakstura iestāžu un
objektu izvietošanu, paredzot atbilstošu infrastruktūru.
4.4.4.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi
354. Biroju ēku apbūve (12001): Apbūve, ko veido pašvaldības iestādes, valsts pārvaldes iestādes, studijas un citi uzņēmumi, organizācijas un
iestādes
355. Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve (12002): Apbūve, ko veido veikali, sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumi, sezonas rakstura
tirdzniecības vai pakalpojumu objekti (tirdzniecības kioski un segtie tirdzniecības stendi), restorāni, bāri, kafejnīcas
356. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003): Apbūve, ko veido viesnīcas un moteļi
357. Kultūras iestāžu apbūve (12004): Apbūve, ko veido ēkas izklaides pasākumiem, apjumtas vasaras estrādes, to darbības nodrošināšanai
nepieciešamie objekti un infrastruktūra
358. Sporta ēku un būvju apbūve (12005): Apbūve, ko veido sporta un atpūtas būves (piemēram, sporta laukumi, tai skaitā golfa laukumi un laukumi
jāšanas sportam, trases ar cieto vai mīksto segumu, stadioni, velotreki, atklātie peldbaseini, ūdenssporta būves)
359. Labiekārtota publiskā ārtelpa (24001): Labiekārtoti parki (piemēram, atrakciju un atpūtas parki), pludmales laukumi, publiski pieejami pagalmi,
ietverot apstādījumus un labiekārtojuma infrastruktūru (tai skaitā nedzīvojamās ēkas un būves) atpūtas, veselības un fizisko aktivitāšu nolūkam
un citu publiskās ārtelpas funkciju nodrošināšanai
4.4.4.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi
Nenosaka
4.4.4.4. Apbūves parametri
Nr.

Minimālā
jaunizveidojamā
zemes gabala platība
(m2/ha)

Maksimālais apbūves
blīvums (%)

Apbūves intensitāte

Vērtība

Vērtība

no

Atruna

Atruna
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Apbūves augstums (m)

Atruna

no

līdz

Apbūves augstums (stāvu skaits)

Atruna

no

līdz

Atruna
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360

1200

*10

30

*10

60

7

2

10. Inženierbūvēm - atbilstoši tehnoloģiskai nepieciešamībai

4.4.4.5. Citi noteikumi
361. Zemes vienībā Atbrīvošanas aleja 47B, kadastra apzīmējums 21000120063, saglabājams zemes reljefs, labiekārtošanai izstrādājams
būvprojekts.

4.5. JAUKTAS CENTRA APBŪVES TERITORIJA
4.5.1. Jauktas centra apbūves teritorija (JC)
4.5.1.1. Pamatinformācija
362. 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
363. 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, izņemot degvielas uzpildes stacijas un automobiļu un motociklu apkopes uzņēmumus, ražošanas
objektus
364. Labiekārtota publiskā ārtelpa (24001): Labiekārtoti parki (piemēram, atrakciju un atpūtas parki), zooloģiskie un botāniskie dārzi, mežaparki,
pludmales laukumi, publiski pieejami pagalmi, ietverot apstādījumus un labiekārtojuma infrastruktūru (tai skaitā nedzīvojamās ēkas un būves)
atpūtas, veselības un fizisko aktivitāšu nolūkam un citu publiskās ārtelpas funkciju nodrošināšanai
365. Kultūras iestāžu apbūve (12004): Apbūve, ko veido ēkas mūzikas, deju un citiem izklaides pasākumiem, teātri, koncertzāles, apjumtas vasaras
estrādes, kultūras nami, cirka ēkas, muzeji, arhīvu un bibliotēku ēkas, plašsaziņas līdzekļu centri, izstāžu zāles, citas mākslas, izklaides un
atpūtas iestādes un to darbības nodrošināšanai nepieciešamie objekti un infrastruktūra
366. Sporta ēku un būvju apbūve (12005): Apbūve, ko veido ēkas sporta nodarbībām un sporta pasākumiem (piemēram, arēnas, sporta manēžas,
sporta zāles, slēgtie peldbaseini, segtie sporta laukumi), sporta un atpūtas būves (piemēram, sporta laukumi, tai skaitā golfa laukumi un laukumi
jāšanas sportam, trases ar cieto vai mīksto segumu, stadioni, velotreki, atklātie peldbaseini, ūdenssporta būves)

Rēzeknes pilsētas teritorijas plānojums 2018.-2030.gadam 3.0

Lpp.44 (70)

367. Aizsardzības un drošības iestāžu apbūve (12006): Apbūve, ko veido soda izciešanas iestādes, aizsardzības spēku, policijas, ugunsdzēsības un
glābšanas dienesti un ugunsdzēsēju depo, kazarmas un citas valsts aizsardzības un drošības iestādes un to funkcijām nepieciešamās ēkas un
būves
368. Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (12007): Apbūve, ko veido jebkura līmeņa izglītības iestāžu (pirmsskolas aprūpes un izglītības, pamata un
vidējās izglītības, profesionālās ievirzes, speciālās, interešu izglītības, augstākās, pieaugušo un tālākizglītības) vai zinātniskās pētniecības
iestāžu, tai skaitā zinātniski pētniecisko institūtu, meteoroloģisko staciju, darbības nodrošināšanai nepieciešamie objekti un infrastruktūra
369. Veselības aizsardzības iestāžu apbūve (12008): Apbūve, ko veido ārstu prakses, slimnīcas un veselības centri, sanatorijas, un citi ārstniecības
nolūkiem paredzēti objekti un tiem nepieciešamā infrastruktūra
370. Rindu māju apbūve (11005): Dzīvojamā apbūve, ko veido trīs un vairāk lineāri bloķētas individuālās dzīvojamās mājas ar nepieciešamajām
palīgbūvēm un labiekārtojumu
371. Daudzdzīvokļu māju apbūve (11006): Dzīvojamā apbūve, ko veido daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar nepieciešamajām palīgbūvēm un
labiekārtojumu
372. Biroju ēku apbūve (12001): Apbūve, ko veido bankas, diplomātiskie dienesti, konferenču un kongresu centri, pašvaldības iestādes, valsts
pārvaldes iestādes, tiesu nami, sakaru nodaļas, pasta, radiostaciju un televīzijas centri, studijas un citi uzņēmumi, organizācijas un iestādes
373. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003): Apbūve, ko veido viesnīcas, moteļi, dienesta viesnīcas, jauniešu kopmītnes, viesu mājas un cita
veida īslaicīgas apmešanās vietas (viesu nami, pansijas, lauku tūrismam izmantojamas mājas) un citi izmitināšanas pakalpojumu
nodrošināšanai nepieciešamie objekti un infrastruktūra, ietverot kempingus, laukumus atpūtas transportlīdzekļiem un apdzīvojamām
autopiekabēm
374. Sociālās aprūpes iestāžu apbūve (12009): Apbūve, ko veido sociālās aprūpes un rehabilitācijas iestādes, tai skaitā pansionāti, dienas centri,
krīzes centri, patversmes un citi līdzīgi objekti, kā arī to darbības nodrošināšanai nepieciešamie objekti un infrastruktūra
375. Dzīvnieku aprūpes iestāžu apbūve (12010): Apbūve, ko veido veterinārmedicīniskās prakses iestādes dzīvnieku aprūpei, dzīvnieku viesnīcas
un patversmes, izņemot lauksaimniecības dzīvnieku vai savvaļas dzīvnieku turēšanai vai audzēšanai paredzētas būves
376. Savrupmāju apbūve (11001): Esošas savrupmājas (brīvi stāvošas individuālās dzīvojamās mājas) un esošas dvīņu mājas (divas bloķētas,
arhitektoniski vienotas un simetriskas individuālās dzīvojamās mājas ar identisku plānojumu), ietverot nepieciešamās palīgbūves un
labiekārtojumu
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4.5.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi
377. Transporta apkalpojošā infrastruktūra (14003): Ēkas sauszemes satiksmes pakalpojumu nodrošināšanai, tai skaitā dzelzceļa pasažieru stacijas,
autoostas, garāžas, atsevišķi iekārtotas atklātās autostāvvietas, stāvparki, daudzstāvu autostāvvietas
4.5.1.4. Apbūves parametri
Nr.

378

Minimālā
jaunizveidojamā
zemes gabala platība
(m2/ha)

Maksimālais apbūves
blīvums (%)

Apbūves intensitāte

Vērtība

Atruna

Vērtība

Atruna

no

1000

*11

60

*12

Apbūves augstums (m)

līdz

Atruna

240

*13

no

Apbūves augstums (stāvu skaits)

līdz

Atruna

25

*14

no

līdz

Atruna

4

*15

11. Inženierbūvēm - atbilstoši tehnoloģiskai nepieciešamībai
12. Inženierbūvēm - atbilstoši tehnoloģiskai nepieciešamībai; savrupmājām un dvīņu mājām 40%
13. savrupmājām, dvīņu un rindu mājām - atbilstoši DzS un DzM noteiktajiem rādītājiem
14. savrupmājām, dvīņu un rindu mājām - 12m
15. savrupmājām, dvīņu un rindu mājām - 3 stāvi

4.5.1.5. Citi noteikumi
379. Ja daudzstāvu apbūve piekļaujas (apbūves teritorijas nav atdalītas ar ielu) savrupmāju apbūves teritorijai, pie robežas ar savrupmāju teritoriju
daudzstāvu apbūves augstums ir noteicams būvprojektēšanas nosacījumos, ņemot vērā esošās apbūves īpatnības un teritorijas novietni
pilsētā. Daudzstāvu apbūves augstums pie robežas nevar pārsniegt iespējamu attālumu no daudzstāvu ēkas fasādes līdz tuvākajai mazstāvu
ēkai.
380. Priekšpagalma dziļums, izņemot esošās apbūves gadījumus, nedrīkst būt mazāks par 3,0m.
381. Jaunu būvobjektu projekta sastāvā izstrādājams vienots teritorijas labiekārtojuma projekts
382. Aizliegts nožogot teritorijas, izņemot būves, kam to nosaka būvnormatīvi vai teritorijas labiekārtojuma projektā paredzēts dekoratīvs žogs
383. Paredzot atsevišķu daudzstāvu daudzdzīvokļu namu būvniecību Jaukta centra apbūves teritorijās, jāievēro daudzstāvu dzīvojamās apbūves
atļautās izmantošanas noteikumi.
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384. Izvietot tirdzniecības centru atļauts atsevišķā zemes gabalā, būvprojektā iekļaujot labiekārtojuma projektu

4.5.2. Jauktas centra apbūves teritorija (JC1)
4.5.2.1. Pamatinformācija
385. 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.
4.5.2.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi
386. Biroju ēku apbūve (12001): Apbūve, ko veido bankas, diplomātiskie dienesti, konferenču un kongresu centri, pašvaldības iestādes, valsts
pārvaldes iestādes, tiesu nami, sakaru nodaļas, pasta, radiostaciju un televīzijas centri, studijas un citi uzņēmumi, organizācijas un iestādes
387. Labiekārtota publiskā ārtelpa (24001): Labiekārtoti parki, pludmales laukumi, publiski pieejami pagalmi, ietverot apstādījumus un labiekārtojuma
infrastruktūru (tai skaitā nedzīvojamās ēkas un būves) atpūtas, veselības un fizisko aktivitāšu nolūkam un citu publiskās ārtelpas funkciju
nodrošināšanai
388. Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve (12002).
389. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003): Apbūve, ko veido viesnīcas, moteļi, dienesta viesnīcas, jauniešu kopmītnes, viesu mājas un cita
veida īslaicīgas apmešanās vietas
390. Veselības aizsardzības iestāžu apbūve (12008): Apbūve, ko veido ārstu prakses, slimnīcas un veselības centri, sanatorijas, un citi ārstniecības
nolūkiem paredzēti objekti un tiem nepieciešamā infrastruktūra
391. Daudzdzīvokļu māju apbūve (11006): Dzīvojamā apbūve, ko veido daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar nepieciešamajām palīgbūvēm un
labiekārtojumu
392. Sporta ēku un būvju apbūve (12005): Apbūve, ko veido ēkas sporta nodarbībām un sporta pasākumiem (piemēram, arēnas, sporta manēžas,
sporta zāles, slēgtie peldbaseini, segtie sporta laukumi), sporta un atpūtas būves (piemēram, sporta laukumi, tai skaitā golfa laukumi un laukumi
jāšanas sportam, trases ar cieto vai mīksto segumu, stadioni, velotreki, atklātie peldbaseini, ūdenssporta būves)
393. Savrupmāju apbūve (11001): Esošas savrupmājas (brīvi stāvošas individuālās dzīvojamās mājas) un esošas dvīņu mājas (divas bloķētas,
arhitektoniski vienotas un simetriskas individuālās dzīvojamās mājas ar identisku plānojumu), ietverot nepieciešamās palīgbūves un
labiekārtojumu
394. Rindu māju apbūve (11005): Esoša dzīvojamā apbūve, ko veido trīs un vairāk lineāri bloķētas individuālās dzīvojamās mājas ar
nepieciešamajām palīgbūvēm un labiekārtojumu
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395. Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (12007): Apbūve, ko veido jebkura līmeņa izglītības iestāžu (pirmsskolas aprūpes un izglītības, pamata un
vidējās izglītības, profesionālās ievirzes, speciālās, interešu izglītības, augstākās, pieaugušo un tālākizglītības) vai zinātniskās pētniecības
iestāžu, tai skaitā zinātniski pētniecisko institūtu, meteoroloģisko staciju, darbības nodrošināšanai nepieciešamie objekti un infrastruktūra
4.5.2.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi
396. Vieglās rūpniecības uzņēmumu apbūve (13001): Tekstilizstrādājumu, apģērbu un ādas izstrādājumu ražošanas, pārtikas rūpniecības, mēbeļu
ražošanas, poligrāfijas, industriālo un tehnoloģisko parku un citu vieglās rūpniecības uzņēmumu, kas nerada būtisku piesārņojumu (C
kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas), darbības nodrošināšanai nepieciešamā apbūve un infrastruktūra
397. Transporta apkalpojošā infrastruktūra (14003): Ēkas satiksmes pakalpojumu nodrošināšanai, tai skaitā dzelzceļa pasažieru stacijas, autoostas,
lidostas, ostas, garāžas, atsevišķi iekārtotas atklātās autostāvvietas, stāvparki, daudzstāvu autostāvvietas
4.5.2.4. Apbūves parametri
Nr.

398

Minimālā
jaunizveidojamā
zemes gabala platība
(m2/ha)

Maksimālais apbūves
blīvums (%)

Apbūves intensitāte

Vērtība

Atruna

Vērtība

Atruna

no

1000

*16

70

*16

Apbūves augstums (m)

līdz

Atruna

250

*17

no

Apbūves augstums (stāvu skaits)

līdz

Atruna

25

*18

no

līdz

Atruna

5

*19

16. Inženierbūvēm - atbilstoši tehnoloģiskai nepieciešamībai
17. savrupmājām, dvīņu un rindu mājām - atbilstoši DzS un DzM noteiktajiem rādītājiem
18. savrupmājām, dvīņu un rindu mājām - 12m
19. savrupmājām, dvīņu un rindu mājām - 3 stāvi

4.5.2.5. Citi noteikumi
399. Uz šo funkcionālo zonu attiecas tie paši papildus noteikumi, kas doti Jauktas centra apbūves teritorijas (JC) funkcionālajai zonai.
400. Vieglās ražošanas uzņēmuma, kas nerada piesārņojumu (C kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas), izvietošana atļauta zemes gabalos
pie B un C kategorijas ielām, kā arī zemes gabalos, kas robežojas ar rūpniecības teritorijām.
401. Atsevišķā zemes gabalā, izņemot TIN4 teritoriju, atļauta dzīvojamā apbūve, ko veido daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar nepieciešamajām
palīgbūvēm un labiekārtojumu. Ja daudzstāvu apbūve piekļaujas (apbūves teritorijas nav atdalītas ar ielu) savrupmāju apbūves teritorijai, pie
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robežas ar savrupmāju teritoriju daudzstāvu apbūves augstums ir nosakāms būvprojektā, ņemot vērā esošās apbūves īpatnības un teritorijas
novietni pilsētā. Daudzstāvu apbūves augstums pie robežas ar savrupmāju apbūvi nevar pārsniegt iespējamu attālumu no daudzstāvu ēkas
fasādes līdz tuvākajai savrupmājai.
402. Degvielas uzpildes stacija atļauta atsevišķā zemes gabalā, izņemot TIN4 teritoriju.
403. Atsevišķā zemes gabalā, izņemot TIN4 teritoriju, atļauta tehniskās apkopes stacija.
404. Priekšpagalma dziļums, izņemot esošās apbūves gadījumus, nedrīkst būt mazāks par 3,0m
405. Būvprojekta sastāvā jāiekļauj teritorijas labiekārtojuma projekts.
406. Aizliegts nožogot teritorijas, izņemot būves, kam to nosaka būvnormatīvi vai teritorijas labiekārtojuma projektā paredzēts dekoratīvs žogs.
407. Projektējot tirdzniecības/pakalpojumu objektus, izstrādājams labiekārtojuma projekts, kur apstādījumos ietveramas prasības norobežojošo koku
rindu izvietošanai.

4.6. RŪPNIECISKĀS APBŪVES TERITORIJA
4.6.1. Rūpnieciskās apbūves teritorija (R)
4.6.1.1. Pamatinformācija
408. 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
409. Vieglās rūpniecības uzņēmumu apbūve (13001): Tekstilizstrādājumu, apģērbu un ādas izstrādājumu ražošanas, pārtikas rūpniecības, mēbeļu
ražošanas, poligrāfijas, industriālo un tehnoloģisko parku un citu vieglās rūpniecības uzņēmumu, kas nerada būtisku piesārņojumu, darbības
nodrošināšanai nepieciešamā apbūve un infrastruktūra
410. Atkritumu apsaimniekošanas un pārstrādes uzņēmumu apbūve (13005): Atkritumu (tai skaitā sadzīves, ražošanas un bīstamo atkritumu)
savākšanas, pārkraušanas, šķirošanas, uzglabāšanas, reģenerācijas un apglabāšanas vietu apbūve
411. Smagās rūpniecības un pirmapstrādes uzņēmumu apbūve (13002): Metālapstrādes un mašīnbūves, derīgo izrakteņu pārstrādes (ārpus derīgo
izrakteņu ieguves vietām), gumijas rūpniecības, ādas, koksnes pārstrādes un celulozes ražošanas, būvmateriālu un sanitārtehnisko iekārtu
ražošanas, kā arī ķīmiskās rūpniecības uzņēmumu, atkritumu pārstrādes uzņēmumu (ārpus atkritumu apglabāšanas poligoniem) un līdzīgu
uzņēmumu, tai skaitā uzņēmumu, kuru darbība var radīt būtisku piesārņojumu, apbūve un infrastruktūra
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412. Inženiertehniskā infrastruktūra (14001): Virszemes, pazemes un zemūdens inženierkomunikācijas un inženiertīkli, hidrobūves (piemēram, moli
un viļņlauži) siltumenerģijas, elektroenerģijas, gāzes, elektronisko sakaru, ūdens, naftas produktu un citu resursu pārvadei, uzglabāšanai,
sadalei un pievadei, ietverot aprīkojumu, iekārtas, ierīces un citas darbībai nepieciešamās būves (piemēram, cauruļvadi un kabeļi)
413. Transporta lineārā infrastruktūra (14002): Autoceļi, ielas, dzelzceļš un citas kompleksas transporta inženierbūves, tai skaitā tilti, estakādes,
tuneļi un citas līdzīgas būves, kas veido lineāru transporta infrastruktūru
414. Noliktavu apbūve (14004): Apbūve, ko veido tirdzniecības un noliktavu ēkas, kas paredzētas materiālu, vielu un citu preču komplektēšanai,
iesaiņošanai, pārdošanai, pagaidu uzkrāšanai vai uzglabāšanai vairumā (izņemot jebkādu preču ražošanu vai pārstrādāšanu un rūpniecības
uzņēmumu teritorijā esošās noliktavas), kā arī loģistikas centri, preču stacijas un līdzīgas ēkas
415. Energoapgādes uzņēmumu apbūve (14006): Enerģijas ražošanas un energoapgādes uzņēmumu (piemēram, hidroelektrostacijas,
koģenerācijas stacijas, vēja elektrostacijas un vēja elektrostaciju parki) apbūve, neietverot lineāro inženiertehnisko infrastruktūru
416. Transporta apkalpojošā infrastruktūra (14003): Ēkas sauszemes, gaisa un ūdens satiksmes pakalpojumu nodrošināšanai, tai skaitā dzelzceļa
pasažieru stacijas, autoostas, lidostas, ostas, garāžas, atsevišķi iekārtotas atklātās autostāvvietas, stāvparki, daudzstāvu autostāvvietas un
degvielas uzpildes stacijas
4.6.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi
417. Biroju ēku apbūve (12001): Apbūve, ko veido bankas, diplomātiskie dienesti, konferenču un kongresu centri, pašvaldības iestādes, valsts
pārvaldes iestādes, tiesu nami, sakaru nodaļas, pasta, radiostaciju un televīzijas centri, studijas un citi uzņēmumi, organizācijas un iestādes
418. 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 degvielas uzpildes stacijas un automobiļu un motociklu apkopes uzņēmumi
419. Aizsardzības un drošības iestāžu apbūve (12006): Apbūve, ko veido soda izciešanas iestādes, aizsardzības spēku, policijas, ugunsdzēsības un
glābšanas dienesti un ugunsdzēsēju depo, kazarmas un citas valsts aizsardzības un drošības iestādes un to funkcijām nepieciešamās ēkas un
būves
4.6.1.4. Apbūves parametri
Nenosaka
4.6.1.5. Citi noteikumi
420. Pie ielām izvietotu iekārtu un ēku teritorijās priekšpagalmā un ārējā sānpagalmā aizliegti atklāti uzglabāšanas laukumi;
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421. Izstrādājot tehnisko projektu jāparedz aizsardzības pasākumus pret trokšņiem un cita veida piesārņojumu tiem zemesgabaliem, kas atrodas
ārpus rūpnieciskās ražošanas apbūves teritorijām;
422. Pilsētas teritorijās, kur teritorijas plānojumā starp ielu un ražošanas teritoriju nav paredzētas dabas vai labiekārtotas koplietošanas teritorijas,
ražotnes īpašnieks izveido aizsargstādījumus;
423. Ja zemesgabals robežojas ar dzelzceļa zonu, tad pagalms gar zemesgabala robežu, kas ir pie dzelzceļa zonas, nav nepieciešams.
424. Sanitārās, ekspluatācijas, drošības vai citas aizsargjoslas ražošanas, komunālajiem un noliktavu objektiem nedrīkst pārsniegt zemesgabala
robežas.
425. Ražošanas uzņēmumiem, kas atrodas blakus dzīvojamās apbūves teritorijai, no dzīvojamās teritorijas puses jāparedz koku un krūmu stādījumu
josla, kuras platums ne mazāks par 10m. Minētās apzaļumotās teritorijas veido funkcionālās aizsargzonas apzaļumoto daļu.
426. Atklātā uzglabāšana nav atļauta priekšpagalmā un stūra zemes gabala gadījumā ārējā sānpagalmā; nav atļauta tuvāk par 3,0m no zemes
gabala robežas; nav atļauta nevienā nepieciešamajā autostāvvietā; tā jānožogo ar nepārtrauktu un necaurredzamu žogu.
427. Žogu izbūve gar Atbrīvošanas aleju saskaņojami Būvvaldē atbilstoši normatīviem aktiem.
428. Zemes vienībā Atbrīvošanas alejā 163 (kadastra apz.21000020308) atļauts papildizmantošanas veids “Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūvi”
(12003).
429. Zemes vienībā Atbrīvošanas alejā 161 (kadastra apz. 21000020059).atļauts papildizmantošanas veids “Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūvi”
(12003).

4.7. TRANSPORTA INFRASTRUKTŪRAS TERITORIJA
4.7.1. Transporta infrastruktūras teritorija (TR)
4.7.1.1. Pamatinformācija
430. 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.
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4.7.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi
431. Inženiertehniskā infrastruktūra (14001): Virszemes, pazemes un zemūdens inženierkomunikācijas un inženiertīkli, hidrobūves (piemēram, moli
un viļņlauži) siltumenerģijas, elektroenerģijas, gāzes, elektronisko sakaru, ūdens, naftas produktu un citu resursu pārvadei, uzglabāšanai,
sadalei un pievadei, ietverot aprīkojumu, iekārtas, ierīces un citas darbībai nepieciešamās būves (piemēram, cauruļvadi un kabeļi)
432. Transporta lineārā infrastruktūra (14002): Autoceļi, ielas, dzelzceļš un citas kompleksas transporta inženierbūves, tai skaitā tilti, estakādes,
tuneļi un citas līdzīgas būves, kas veido lineāru transporta infrastruktūru
433. Transporta apkalpojošā infrastruktūra (14003): Ēkas sauszemes, gaisa un ūdens satiksmes pakalpojumu nodrošināšanai, tai skaitā dzelzceļa
pasažieru stacijas, autoostas, lidostas, ostas, garāžas, atsevišķi iekārtotas atklātās autostāvvietas, stāvparki, daudzstāvu autostāvvietas
4.7.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi
434. Biroju ēku apbūve (12001): Apbūve, ko veido bankas, diplomātiskie dienesti, konferenču un kongresu centri, pašvaldības iestādes, valsts
pārvaldes iestādes, tiesu nami, sakaru nodaļas, pasta, radiostaciju un televīzijas centri, studijas un citi uzņēmumi, organizācijas un iestādes
435. Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve (12002): Apbūve, ko veido veikali, aptiekas, sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumi, tirgus, tirgus
paviljoni, sezonas rakstura tirdzniecības vai pakalpojumu objekti
436. Aizsardzības un drošības iestāžu apbūve (12006): Apbūve, ko veido soda izciešanas iestādes, aizsardzības spēku, policijas, ugunsdzēsības un
glābšanas dienesti un ugunsdzēsēju depo, kazarmas un citas valsts aizsardzības un drošības iestādes un to funkcijām nepieciešamās ēkas un
būves
437. Noliktavu apbūve (14004): Apbūve, ko veido tirdzniecības un noliktavu ēkas, kas paredzētas materiālu, vielu un citu preču komplektēšanai,
iesaiņošanai, pārdošanai, pagaidu uzkrāšanai vai uzglabāšanai vairumā (izņemot jebkādu preču ražošanu vai pārstrādāšanu un rūpniecības
uzņēmumu teritorijā esošās noliktavas), kā arī loģistikas centri, preču stacijas un līdzīgas ēkas
4.7.1.4. Apbūves parametri
Nenosaka
4.7.1.5. Citi noteikumi
438. Pie ielām izvietotu iekārtu un ēku teritorijās priekšpagalmā un ārējā sānpagalmā aizliegti atklāti uzglabāšanas laukumi;
439. Nosakot ielu šķērsprofilus, jāuzrāda apstādījumu risinājums sarkanajās līnijās.
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440. Ielu, kā arī laukumu, atklātu autostāvvietu un ietvju, klātnēm jābūt ar cietu segumu. Veicot inženierkomunikāciju izbūvi vai remontējot ielas
klātni, aizliegts esošo kalto un apaļo akmeņu bruģi pārklāt ar citu segumu.
440.1. Veicot inženierkomunikāciju izbūvi vai trotuāru remontu pilsētas vēsturiskajā centrā, arhitektūras pieminekļu aizsargzonā, jāparedz
iesegumu no betona bruģakmens.
440.2. Zaļajās zonās, parku, pludmales un mežu teritorijās, kur ir paredzētas autostāvvietas, iesegumiem jāpielieto ekoloģiskie risinājumi.
440.3. Ierīkojot vai rekonstruējot ietves (celiņus) apstādījumu teritorijās un citās teritorijās ar mazu gājēju intensitāti, pieļaujami dažādi citi
ieseguma veidi.
441. Jānodrošina zemesgabalu ārpus dzelzceļa teritorijām aizsardzība pret trokšņiem un cita veida piesārņojumiem, ja šie zemesgabali nav
ražošanas un rūpniecības teritorijās.
442. Dzelzceļa teritorijā bez tehniskās apbūves teritorijās atļautajām izmantošanām drīkst izvietot visu veidu transporta komunikācijas un
sabiedriskās apkalpes objektus, kas netraucē veikt dzelzceļa funkcijas un ir saskaņot ar attiecīgās dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāju.

4.8. TEHNISKĀS APBŪVES TERITORIJA
4.8.1. Tehniskās apbūves teritorija (TA)
4.8.1.1. Pamatinformācija
443. 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
444. Atkritumu apsaimniekošanas un pārstrādes uzņēmumu apbūve (13005): Atkritumu (tai skaitā sadzīves, ražošanas un bīstamo atkritumu)
savākšanas, pārkraušanas, šķirošanas, uzglabāšanas, reģenerācijas un apglabāšanas vietu apbūve
445. Inženiertehniskā infrastruktūra (14001): Virszemes, pazemes un zemūdens inženierkomunikācijas un inženiertīkli, hidrobūves (piemēram, moli
un viļņlauži) siltumenerģijas, elektroenerģijas, gāzes, elektronisko sakaru, ūdens, naftas produktu un citu resursu pārvadei, uzglabāšanai,
sadalei un pievadei, ietverot aprīkojumu, iekārtas, ierīces un citas darbībai nepieciešamās būves (piemēram, cauruļvadi un kabeļi)
446. Transporta lineārā infrastruktūra (14002): Autoceļi, ielas, dzelzceļš un citas kompleksas transporta inženierbūves, tai skaitā tilti, estakādes,
tuneļi un citas līdzīgas būves, kas veido lineāru transporta infrastruktūru
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447. Transporta apkalpojošā infrastruktūra (14003): Ēkas sauszemes, gaisa un ūdens satiksmes pakalpojumu nodrošināšanai, tai skaitā dzelzceļa
pasažieru stacijas, autoostas, lidostas, ostas, garāžas, atsevišķi iekārtotas atklātās autostāvvietas, stāvparki, daudzstāvu autostāvvietas
448. Noliktavu apbūve (14004): Apbūve, ko veido tirdzniecības un noliktavu ēkas, kas paredzētas materiālu, vielu un citu preču komplektēšanai,
iesaiņošanai, pārdošanai, pagaidu uzkrāšanai vai uzglabāšanai vairumā (izņemot jebkādu preču ražošanu vai pārstrādāšanu un rūpniecības
uzņēmumu teritorijā esošās noliktavas), kā arī loģistikas centri, preču stacijas un līdzīgas ēkas
449. Energoapgādes uzņēmumu apbūve (14006): Enerģijas ražošanas un energoapgādes uzņēmumu (piemēram, hidroelektrostacijas,
koģenerācijas stacijas, vēja elektrostacijas un vēja elektrostaciju parki) apbūve, neietverot lineāro inženiertehnisko infrastruktūru
4.8.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi
450. Biroju ēku apbūve (12001): Apbūve, ko veido bankas, diplomātiskie dienesti, konferenču un kongresu centri, pašvaldības iestādes, valsts
pārvaldes iestādes, tiesu nami, sakaru nodaļas, pasta, radiostaciju un televīzijas centri, studijas un citi uzņēmumi, organizācijas un iestādes
451. Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve (12002): Apbūve, ko veido veikali, aptiekas, sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumi, tirgus, tirgus
paviljoni, sezonas rakstura tirdzniecības vai pakalpojumu objekti
452. Aizsardzības un drošības iestāžu apbūve (12006): Apbūve, ko veido soda izciešanas iestādes, aizsardzības spēku, policijas, ugunsdzēsības un
glābšanas dienesti un ugunsdzēsēju depo, kazarmas un citas valsts aizsardzības un drošības iestādes un to funkcijām nepieciešamās ēkas un
būves
4.8.1.4. Apbūves parametri
Nenosaka
4.8.1.5. Citi noteikumi
453. Pie ielām un ceļiem izvietotu iekārtu un ēku teritorijās priekšpagalmā un ārējā sānpagalmā aizliegti atklāti uzglabāšanas laukumi
454. Izstrādājot tehnisko projektu jāparedz aizsardzības pasākumus pret trokšņiem un cita veida piesārņojumu tiem zemesgabaliem, kas atrodas
ārpus tehniskās apbūves teritorijām
455. Pilsētas teritorijās, kur teritorijas plānojumā starp ceļu un ražošanas teritoriju nav paredzētas dabas vai labiekārtotas koplietošanas teritorijas,
ražotnes īpašnieks izveido aizsargstādījumus
456. Ražošanas uzņēmumiem, kas atrodas blakus dzīvojamās apbūves teritorijai, no apdzīvotņu teritorijas puses jāparedz koku un krūmu stādījumu
josla, kuras platums ne mazāks par 10m. Minētās apzaļumotās teritorijas veido funkcionālās aizsargzonas apzaļumoto daļu
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457. Ražošanas uzņēmumiem, kas atrodas blakus dzīvojamās apbūves teritorijai, no apdzīvotņu teritorijas puses jāparedz koku un krūmu stādījumu
josla, kuras platums ne mazāks par 10m. Minētās apzaļumotās teritorijas veido funkcionālās aizsargzonas apzaļumoto daļu
458. Sanitārās, ekspluatācijas, drošības vai citas aizsargjoslas inženiertehniskās apgādes objektiem nedrīkst pārsniegt zemesgabala robežas
459. Objektiem, kuru darbība rada industriālo risku, jāveic tā novērtējums. Novērtējuma rezultāti jāiesniedz Būvvaldei pamatota lēmuma
pieņemšanai par objekta izvietojuma nosacījumiem un nepieciešamajiem darbības ierobežojumiem, kā arī par riska samazināšanas
programmas izstrādāšanu

4.9. DABAS UN APSTĀDĪJUMU TERITORIJA
4.9.1. Dabas un apstādījumu teritorija (DA)
4.9.1.1. Pamatinformācija
460. 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
461. Labiekārtota publiskā ārtelpa (24001): Labiekārtoti parki (piemēram, atrakciju un atpūtas parki), zooloģiskie un botāniskie dārzi, mežaparki,
publiski pieejami pagalmi, ietverot apstādījumus un labiekārtojuma infrastruktūru (tai skaitā nedzīvojamās ēkas un būves) atpūtas, veselības un
fizisko aktivitāšu nolūkam un citu publiskās ārtelpas funkciju nodrošināšanai
462. Publiskā ārtelpa bez labiekārtojuma (24002): Dabas teritorijas bez apbūves un labiekārtojuma infrastruktūras, piemēram, dabiskas palieņu
pļavas, pludmales, ūdensmalas
4.9.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi
463. Kultūras iestāžu apbūve (12004): Apbūve, ko veido apjumtas vasaras estrādes, izklaides un atpūtas iestādes - atrakciju parki
464. Sporta ēku un būvju apbūve (12005): Apbūve, ko veido sporta un atpūtas būves (piemēram, sporta laukumi, tai skaitā golfa laukumi un laukumi
jāšanas sportam, trases ar cieto vai mīksto segumu, stadioni, velotreki, atklātie peldbaseini, ūdenssporta būves)
465. Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve (12002): Apbūve, ko veido kafejnīcas un publiskās tualetes
466. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003): Apbūve, ko veido īslaicīgas apmešanās vietas - ietverot kempingus, laukumus atpūtas
transportlīdzekļiem un apdzīvojamām autopiekabēm
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4.9.1.4. Apbūves parametri
Nr.

467

Maksimālais apbūves blīvums (%)

Apbūves augstums (m)

Vērtība

no

Atruna

10

līdz

Atruna

7

*20

20. Apbūve šajā funkcionālajā zonā nav primāra

4.9.1.5. Citi noteikumi
468. Kopējā izbūves un apbūves teritorija tiek noteikta no visa parka vai svēra teritorijas un tajā tiek ietverts - atļautās būves, piebraucamie ceļi,
autostāvvietas:
468.1. parkiem - 10 %
468.2. skvēriem - 5%
469. Apbūve šajā teritorijā nav primāra;
470. Teritorija jānodrošina ar centralizētu ūdens apgādi, publiskām tualetēm
471. Nav pieļaujama atsevišķu zemes gabalu izdalīšana apbūves veidošanai
472. Atļauta teritoriju izmantošana, kas saistīta ar brīvdabas atpūtu, kultūras un sporta pasākumu organizēšanu;
473. Teritoriju labiekārtošana veicama saskaņā ar labiekārtojuma projektu;
474. Teritorijās atļauta sezonāla rakstura būvju (kiosks, paviljons, vasaras kafejnīca u.tml.) izvietošana atbilstoši pašvaldībā saskaņotam novietnes
projektam.

4.9.2. Dabas un apstādījumu teritorija (DA1)
4.9.2.1. Pamatinformācija
475. 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.
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4.9.2.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi
476. Labiekārtota publiskā ārtelpa (24001): Labiekārtoti parki, kapsētas, ietverot apstādījumus un labiekārtojuma infrastruktūru (tai skaitā
nedzīvojamās ēkas un būves) publiskās ārtelpas funkciju nodrošināšanai
4.9.2.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi
477. Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve (12002): Apbūve, ko veido ziedu un floristikas tirdzniecības kioski
478. Kultūras iestāžu apbūve (12004): Apbūve, ko veido ēkas kapsētas funkcijas nodrošināšanai (nepieciešamie objekti un infrastruktūra)
4.9.2.4. Apbūves parametri
Nr.

Apbūves augstums (stāvu skaits)

479

no

līdz

Atruna

0

1

*21

21. Apbūve šajā funkcionālajā zonā nav primāra

4.9.2.5. Citi noteikumi
480. Kopējā izbūves un apbūves teritorija tiek noteikta 2% no visas teritorijas un tajā tiek ietverts - atļautās būves, piebraucamie ceļi, autostāvvietas.
481. Teritorija jānodrošina ar centralizētu ūdens apgādi, publiskām tualetēm, dalītās atkritumu šķirošanas vietām.
482. Nav pieļaujama atsevišķu zemes gabalu izdalīšana apbūves veidošanai.
483. Teritoriju labiekārtošana veicama saskaņā ar labiekārtojuma projektu.

4.10. MEŽU TERITORIJA
Nenosaka

4.11. LAUKSAIMNIECĪBAS TERITORIJA
Nenosaka
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4.12. ŪDEŅU TERITORIJA
4.12.1. Ūdeņu teritorija (Ū)
4.12.1.1. Pamatinformācija
484. Ūdeņu teritorija (Ū) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai izplānotu un nodrošinātu racionālu un ilgtspējīgu ūdeņu resursu izmantošanu
saimnieciskai darbībai, transportam, rekreācijai un vides aizsardzībai.
4.12.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi
485. Inženiertehniskā infrastruktūra (14001): Virszemes, pazemes un zemūdens inženierkomunikācijas un inženiertīkli, hidrobūves, siltumenerģijas,
elektroenerģijas, gāzes, elektronisko sakaru, ūdens, naftas produktu un citu resursu pārvadei, uzglabāšanai, sadalei un pievadei, ietverot
aprīkojumu, iekārtas, ierīces un citas darbībai nepieciešamās būves (piemēram, cauruļvadi, kabeļi, piestātnes un slipi).
486. Transporta lineārā infrastruktūra (14002): Autoceļi, ielas, dzelzceļš un citas kompleksas transporta inženierbūves, tai skaitā tilti, estakādes,
tuneļi un citas līdzīgas būves, kas veido lineāru transporta infrastruktūru
487. Transporta apkalpojošā infrastruktūra (14003): Ēkas sauszemes, gaisa un ūdens satiksmes pakalpojumu nodrošināšanai, tai skaitā dzelzceļa
pasažieru stacijas, autoostas, lidostas, ostas, garāžas, atsevišķi iekārtotas atklātās autostāvvietas, stāvparki, daudzstāvu autostāvvietas
488. Energoapgādes uzņēmumu apbūve (14006): Enerģijas ražošanas un energoapgādes uzņēmumu (piemēram, hidroelektrostacijas,
koģenerācijas stacijas, vēja elektrostacijas un vēja elektrostaciju parki) apbūve, neietverot lineāro inženiertehnisko infrastruktūru
489. Ūdenssaimnieciska izmantošana (23001): Dabiskas vai mākslīgas izcelsmes ūdens akvatorijas, kuras tiek izmantotas zivsaimniecībai,
zvejniecībai un citiem ūdenssaimniecības veidiem
490. Ūdens telpas publiskā izmantošana (24003): Ūdens akvatorijas izmantošana publiskiem pasākumiem, pakalpojumiem, atpūtai, sportam un to
nodrošināšanai nepieciešamā infrastruktūra, tai skaitā peldbūves vai uz pāļiem stiprinātas būves
4.12.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi
491. Dzīvojamā apbūve uz ūdens (11007): Apbūve, ko veido peldbūves, kas pielāgotas mājokļa funkcijai vai dzīvojamās ēkas, kas nostiprinātas uz
pāļiem
4.12.1.4. Apbūves parametri
Nenosaka
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4.12.1.5. Citi noteikumi
492. Teritorijas izmantojamas ūdens uzkrāšanai, ūdens novadīšanai, zvejsaimniecībai un zivsaimniecībai, sporta nodarbībām, rekreācijai un atpūtai,
makšķerēšanai.
493. Rēzeknes upes un ezera tiešajai apkārtnei jābūt sabiedriski pieejamai tauvas joslas platumā.
494. Upes un ezera krasta līniju drīkst izmainīt tikai krastu nostiprināšanai, lai novērstu to eroziju.
495. Upes un ezera gultņu izmaiņa ir pieļaujama tikai aizsērējušo ūdens baseinu iztīrīšanai.
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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
5.4.1. Vietējas nozīmes kultūrvēsturiskā un dabas teritorija (TIN4)
5.4.1.1. Pamatinformācija
Nenosaka
5.4.1.2. Apbūves parametri
Nenosaka
5.4.1.3. Citi noteikumi
496. Vēsturiskā apbūve un plānojuma struktūra:
496.1. Saglabājams un respektējams laikā no 13.gs. līdz 19.gs. izveidojies raksturīgais ielu tīkls ar vēsturiski izveidojušos mazstāvu ēku apbūvi
un kvartālu telpisko organizāciju, ielu perspektīvas, kompozicionālie akcenti – laukumi un baznīcas.
497. Kvartālu telpiskā organizācija
497.1. Saglabājama kvartālu apbūve pēc lineārās apbūves principa vai tāda apbūves veida, kas vizuāli rada šādas apbūves rakstura iespaidu,
veidojot šauras koridora tipa ielas un nelielus, ar vairākām ēkām apbūvētus iekšpagalmus bez īpašām vertikālām dominantēm vai cita
veida akcentiem.
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497.2. Izņēmums ir sekojoši Vecpilsētas teritorijā ietilpstoši objekti: Rēzeknes Vissvētākās Jēzus Sirds Romas katoļu draudzes baznīca, Sv.
Nikolaja vecticībnieku kapu draudzes dievnams, tirdzniecības centrs „Rēzekne”, kuru augstuma atzīmes nevar kalpot par maksimālā
augstuma atzīmi esošās apbūves pārbūves vai jaunbūves gadījumā;
497.3. Saglabājami atsevišķi brīvstāvoši koki un apzaļumojums ēku iekšpagalmos.
498. Raksturīgās un saglabājamās ainavas, panorāmas, perspektīvie skati un silueti:
498.1. Saglabājamas Rēzeknes Vecpilsētas apbūvei raksturīgākās ainavas - Latgales iela ar apbūvi kā Vecpilsētas galvenā maģistrāle
(izņemot tirdzniecības centru), un Dārzu iela kā Viduslaiku pilsētiņu veidojoša maģistrāle.
498.2. Lai nodrošinātu ainavu saglabāšanu un to vērtību paaugstināšanu ir:
498.2.1. neaizbūvējama no Livonijas Ordeņa viduslaiku pilsdrupām uz Dienvidiem vērstā un uztveramā Vecpilsētas panorāma;
498.2.2. attīstāmas un izkopjamas Rēzeknes upes abiem krastiem pieguļošās zaļās zonas silueti, sakārtojot un attīstot esošo apbūvi;
498.2.3. saglabājamas Vecpilsētas siluetā kā dominantes Livonijas ordeņa pilsdrupas ar pilskalna teritoriju un Latgales ielas apbūve;
498.2.4. saglabājams Vecpilsētas siluetā centrālais kompozicionālais un vertikālais akcents – Vissvētākā Jēzus Sirds Romas katoļu
baznīca;
498.2.5. neapbūvējams un labiekārtojams Masļeņņikova kalns pie Kovšu ezera kā panorāmas uztveršanas punkts;
498.2.6. saglabājams, atjaunojams un uzlabojams Vecpilsētas ielu apbūves fasāžu savstarpēji harmonisks risinājums, telpiskais
izveidojums;
498.2.7. attīstāms ir ielu un laukumu apzaļumojums, t.sk. augu konteineri, ziedu kompozīcijas, ziedu kastes zemes līmenī, kā arī pie ēku
fasādēm un uz balkoniem.
499. Fasādes un jumti:
499.1. Vecpilsētas teritorijas ēku fasādēs, kas ir uztveramas no publiskās ārtelpas jebkurā skatā, nav pieļaujami balkoni, lodžijas un terases,
izņemot gadījumus, ja vēsturiski tas ir bijis.
499.2. Vecpilsētā ēku jumtiem ir jābūt divslīpju ar tradicionālo plakņu slīpumu. Jāsaglabā tradicionālā un vēsturiskā pelēkā krāsa jumtu
ieklājumos.
499.3. Jaunceltņu apjomiem nav pieļaujami plakani jumti, kas redzami skatā no ielām.
500. Izņēmumi:
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500.1. Apbūves blīvums TIN4 teritorijā noteikts: 60%

5.5. AINAVISKI VĒRTĪGA TERITORIJA
Nenosaka

5.6. VIETĒJAS NOZĪMES LAUKSAIMNIECĪBAS TERITORIJA
Nenosaka

5.7. NACIONĀLAS UN VIETĒJAS NOZĪMES INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBAS TERITORIJA
Nenosaka

5.8. DEGRADĒTA TERITORIJA
Nenosaka
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6. TERITORIJAS PLĀNOJUMA ĪSTENOŠANAS KĀRTĪBA
501. Visa veida būvju projektēšana un būvdarbi Rēzeknes pilsētas teritorijā veicami saskaņā ar
Civillikuma, Būvniecības likuma, citu spēkā esošo normatīvo aktu un šo Noteikumu
prasībām.
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7. CITI NOSACĪJUMI/PRASĪBAS
502.

Neskatoties uz jebkādām citām šo Noteikumu prasībām, īpašnieks ir tiesīgs atjaunot
ugunsgrēkā vai dabas stihiju rezultātā nopostītas vai daļēji nopostītas būves tajos pašos
(identiskos) būvapjomos, atbilstoši to agrākajam veidolam un tajā pašā novietnē saskaņā ar
būvprojektu, pēc kura ēka vai būve būvēta. Būvprojekta kopijas eksemplāru īpašnieks var
saņemt Būvvaldes arhīvā. Ja būvprojekts nav saglabājies, izstrādājams jauns būvprojekts
atbilstoši būves jaunākajai ēku un būvju kadastrālās uzmērīšanas lietai.

503. Šo noteikumu izpildi kontrolē Rēzeknes pilsētas Būvvalde.
504. Atzīt par spēku zaudējušu Rēzeknes pilsētas teritorijas plānojumu 2007.–2019.gadam ar
2012.gadā apstiprinātajiem grozījumiem.
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2.pielikums.
Redzamības trijstūri ceļu/ielu krustojumos

3.pielikums

Pagalmi

1.pielikums

Apbūves parametru aprēķināšana
Nr.
zīmējumā
1.2.
3
4
5
7
8
1-8

Nosaukums
Zemes vienības platība attiecīgajā
funkcionālajā zonā (m2)
Apbūves blīvums
Terase
Baseins
Grantēti celiņi
Piebraucamais ceļš, celiņš,
autostāvvieta (asfaltēti)
Autostāvvieta
Teritorijas kopējais apbūvētais
laukums
Apbūves intensitāte

Aprēķins
50x45
10x15 + 10x12
x100
2250
8x15
10x6
3x6+3x7+2x10+2x8
7x15+10x14+4x9+36
6x6
10x12+10x15+10x6+317+6x6+8x15
visu ēku virszemes stāvu platību summa (m2)
x100
2250

Platība
m2
2250

%

12
120
60
75
317
36
803

Apbūves parametri
Teritorijās, kurās atļauta būvniecība, tiek noteikti šādi apbūves parametri:
1. apbūves blīvums;
2. apbūves intensitāte;
3. apbūves augstums un ēkas stāvu skaits.
1. Apbūves blīvums
Apbūves blīvumu zemes vienībā aprēķina pēc šādas formulas:

kur:
A – apbūves blīvums, L – zemes vienības visu ēku apbūves laukumu summa, Z – zemes vienības platība.
2. Apbūves intensitāte
Apbūves intensitāti zemes vienībai aprēķina pēc šādas formulas:

,
kur:
I – apbūves intensitāte, S – zemes vienības visu ēku virszemes stāvu platība, Z – zemes vienības platība.

