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1. NOTEIKUMU LIETOŠANA UN DEFINĪCIJAS

1.1. NOTEIKUMU LIETOŠANA

1. Teritorijas  izmantošanas  un  apbūves noteikumi  (turpmāk  -  Apbūves  noteikumi)  nosaka 
prasības  teritorijas  izmantošanai  un  apbūvei  un  ir  daļa  no  Rēzeknes  novada  teritorijas 
plānojuma (turpmāk - Teritorijas plānojums).

2. Apbūves noteikumi attiecas uz visu Rēzeknes novada pašvaldības administratīvo teritoriju 
un ir saistoši  visām fiziskajām un juridiskajām personām - zemes īpašniekiem, tiesiskiem 
valdītājiem,  lietotājiem un nomniekiem,  veicot  jebkādu nekustamā īpašuma izmantošanu, 
saimniecisko darbību, lokālplānojumu, detālplānojumu un tematisko plānojumu izstrādāšanu, 
zemes vienību sadalīšanu,  apvienošanu  vai  robežu  pārkārtošanu,  būvju  projektēšanu  un 
būvniecību.

3. Vispārīgās  prasības  teritorijas  attīstības  plānošanai,  teritorijas  izmantošanai  un  apbūvei 
nosakaMinistru  kabineta  2013.gada  30.aprīļa  noteikumi  Nr.240  “Vispārīgie  teritorijas 
plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” (turpmāk - Vispārīgie apbūves noteikumi).

4. Apbūves noteikumi  īpaši aizsargājamajās dabas teritorijās (turpmāk – ĪADT) un kultūras 
pieminekļu teritorijās piemērojami tiktāl, ciktāl tie nav pretrunā ar ĪADT un kultūras pieminekļu 
aizsardzību reglamentējošām tiesību normām.

5. Mainoties  normatīvajiem  aktiem  vai  to  nosacījumiem,  uz  kuriem  dotas  atsauces  šajos 
Apbūves noteikumos, praksē jāpiemēro aktuālās normatīvajos aktos noteiktās prasības, un 
tie nav klasificējami kā Teritorijas plānojuma un Apbūves noteikumu grozījumi.

1.2. DEFINĪCIJAS

6. Apbūves noteikumos lietotie termini:

6.1. ainava - cilvēka redzeslokā esošu zemes virsmas ģeomorfoloģisko, floras un faunas 
un  antromorfo  (cilvēka  radīto)  elementu  kopums.  Dabiska  ainava  ir  cilvēka 
neietekmēta vai nebūtiski ietekmēta ainava bez apbūves. Kultūrainava ir cilvēka un 
dabas kopēji veidota ainava;

6.2. ainavisks ceļš  -  ceļš  vai  ceļa  posms,  kas šķērso ainaviski  pievilcīgas un vērtīgas 
teritorijas  un  pa  kuru  pārvietojoties  paveras  izcilas  skatu  perspektīvas  uz 
kultūrvēsturiskajam  Latgales  reģionam  un  Rēzeknes  novadam  raksturīgo  dabisko 
ainavu vai kultūrainavu;

6.3. autonovietne  –  viena  transportlīdzekļa  novietošanai  paredzēts  un  šim  nolūkam 
iekārtots laukums;

6.4. buferzona - lokālplānojumā, detālplānojumā vai būvniecības ieceres dokumentācijā 
noteikta zaļo stādījumu josla vai dabiska meža vai krūmāju josla (blīva zarojuma un 
necaurredzama  no  saknēm  līdz  galotnēm),  kurā  nosaka  saimnieciskās  darbības 
ierobežojumus,  lai  mazinātu rūpnieciskās,  tehniskās,  transporta teritorijas vai  citas 
intensīvas saimnieciskās darbības negatīvo ietekmi uz apkārtējo teritoriju vides un 
dzīves kvalitāti;
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6.5. metāllūžņi  -  lietoti  un pamesti  metāla  izstrādājumi  vai  to  daļas,  kuru  izmantošana 
iepriekšējos nolūkos ir pārtraukta, mazinājusies vai nav iespējama;

6.6. pagalms  -  šo  Apbūves  noteikumu izpratnē  nozīmē  zemes  vienības  daļu  starp 
galveno būvi (ēku) un kādu no zemes vienības robežām (arī sarkano līniju) atļautajās 
izmantošanās, kurās apbūve ir galvenais to izmantošanas veids;

6.6.1. aizmugures  pagalma  dziļums  nozīmē  mazāko  horizontālo  attālumu  starp 
zemes  vienības  aizmugures  robežu  un  tuvāko  jebkuras  galvenās  būves 
sienu,

6.6.2. ārējais  aizmugures  pagalms  nozīmē  aizmugures  pagalmu,  kas  tieši 
robežojas ar ielu vai autoceļu,

6.6.3. aizmugures  pagalms  nozīmē  zemes  vienības  daļu  starp  zemes  vienību 
sānpagalmiem  no  zemes  vienības  aizmugures  robežas  līdz  tuvākajai 
jebkuras galvenās būves aizmugures fasādes sienai,

6.6.4. ārējais  sānpagalms  nozīmē  sānpagalmu,  kas  tieši  robežojas  ar  ielu  vai 
autoceļu,

6.6.5. iekšējais sānpagalms nozīmē to sānpagalmu, kas nerobežojas ar ielu vai 
autoceļu,

6.6.6. priekšpagalma dziļums nozīmē mazāko horizontālo  attālumu starp  zemes 
vienības fronti (sarkano līniju) un tuvāko jebkuras galvenās būves sienu,

6.6.7. priekšpagalms  nozīmē  zemes  vienības  daļu  visā  tā  platumā  no  zemes 
vienības frontes  (sarkanās līnijas)  līdz  tuvākajai  jebkuras  galvenās būves 
galvenās fasādes sienai,

6.6.8. sānpagalma  platums  nozīmē  mazāko  horizontālo  attālumu  starp  zemes 
vienības sānu robežu un tuvāko jebkuras galvenās būves sienu,

6.6.9. sānpagalms nozīmē zemes vienības daļu no priekšpagalma līdz aizmugures 
robežai un no zemes vienības sānu robežas līdz tuvākajai jebkuras galvenās 
būves sānu fasādes sienai.

6.7. potenciālu  piesārņojumu  radošs  objekts  -  ražošanas,  energoapgādes,  atkritumu 
pārstrādes, loģistikas, transporta vai cits objekts, kas rada paaugstinātu vides troksni 
vai cita veida piesārņojumu, kas ietekmē dzīvojamo un publisko teritoriju dzīves un 
vides  kvalitāti  un  kura  tuvumā  nepieciešams  paredzēt  pasākumus  vides  trokšņa 
mazināšanai.
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2. PRASĪBAS VISAS TERITORIJAS IZMANTOŠANAI

2.1. VISĀ TERITORIJĀ ATĻAUTĀ IZMANTOŠANA

7. Visā  Pašvaldības teritorijā, ja tas nav pretrunā ar citu normatīvo aktu prasībām, papildus 
Vispārīgajos apbūves noteikumos noteiktajam, atļauts:

7.1. izmantot  zemi  un  būves  atbilstoši  attiecīgajā  funkcionālajā  zonā  atļautajai 
izmantošanai, kā arī palīgēku būvniecībai;

7.2. ierīkot mākslīgu ūdensobjektu bez līmeņa regulēšanas būvēm;

7.3. labiekārtot teritoriju.

8. Papildizmantošana  atļauta  kā  vienīgā  izmantošana  zemes  vienībā.  Funkcionālajā  zonā 
atļauto papildizmantošanas veidu atļauts īstenot arī pirms galvenā izmantošanas veida.

2.2. VISĀ TERITORIJĀ AIZLIEGTĀ IZMANTOŠANA

9. Visā Pašvaldības teritorijā aizliegts:

9.1. atklāti (ārpus telpām) vākt un uzkrāt metāllūžņus, ja tas degradē vidi un ietekmē vai 
var ietekmēt augsnes spēju pildīt tās funkcijas, vidi, cilvēku veselību un drošību, kā 
arī ainavu, kultūras un dabas mantojumu;

9.2. vākt un uzkrāt būvgružus un citus atkritumus vai piesārņot grunti, ja vien izmantotā 
teritorija vai būve nav normatīvajos aktos noteiktā kārtībā projektēta un izbūvēta šādu 
funkciju nodrošināšanai;

9.3. ciemu  teritorijās  (izņemot  būvlaukumos  būvdarbu  veikšanas  laikā)  kā  pastāvīgas 
dzīvojamās  telpas  izmantot  ceļojumu  treilerus,  vagonus,  konteinerus,  kas  nav 
projektēti kā dzīvojamās mājas;

9.4. veikt  teritorijas uzbēršanu, izmantojot nepārstrādātus, vidi piesārņojošus būvgružus 
(azbestcementa, azbesta u.tml.) vai ražošanas atkritumus.

2.3. ZEMES VIENĪBU VEIDOŠANA

10. Atļauts veidot jaunu zemes vienību:

10.1. ievērojot blakus esošo zemes vienību robežu struktūru un dabisko robežu elementus;

10.2. ar  ne mazāku platību kā attiecīgajā  funkcionālajā  zonā noteiktā  minimālā  platība, 
izņemot 12.punktā un Vispārīgajos apbūves noteikumos noteiktos gadījumos;

10.3. kur,  ņemot  vērā  esošo  apbūvi,  iespējams  ievērot  attiecīgajā  funkcionālajā  zonā 
noteiktos apbūves parametrus un attālumus no būves līdz zemes vienības robežām.

11. Nav  pieļaujama  zemes  vienības  sadalīšana  vai  robežu  pārkārtošana,  ja  jaunveidojamās 
zemes vienības platība plānota mazāka par attiecīgajā funkcionālajā zonā noteikto minimālo 
platību, izņemot Vispārīgajos apbūves noteikumos noteiktos gadījumos.
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12. Izstrādājot  detālplānojumu  vai  zemes  ierīcības  projektu,  ņemot  vērā  zemes  lietderīgas 
izmantošanas iespējas, esošas apbūves izvietojumu un zemes vienību robežu struktūru, kā 
arī  dabisko  robežu  elementus,  pieļaujama  jaunveidojamās  zemes  vienības  platības 
samazināšana, bet ne vairāk kā par 10% no minimālās zemes vienības platības attiecīgajā 
funkcionālajā zonā.

13. Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu teritorijās un aizsardzības zonās pieļaujama zemes 
vienību  sadalīšana  vai  apvienošana,  ja  tas  nav  pretrunā  ar  šo  Apbūves  noteikumu 
prasībām, neapdraud kultūras pieminekļu saglabāšanu vai  pieejamību un ir  saskaņots ar 
Nacionālo kultūras mantojuma pārvaldi (turpmāk - NKMP). Aizliegts atsavināt viena kultūras 
pieminekļa vai pieminekļu kompleksa atsevišķas daļas, kā arī sadalīt vai apvienot zemi, ja 
tādējādi tiek apdraudēta kultūras pieminekļa saglabāšana.

2.4. VIDES PIEEJAMĪBAS NOTEIKUMI

14. Esošajās publiskajās ēkās, kurās tehniski nav iespējams nodrošināt iekļūšanu personām ar 
īpašām vajadzībām, ir jābūt iespējai  attiecīgās iestādes pakalpojumus saņemt citā veidā, 
piemēram, ierīkojot zvana pogu pie ieejas, pielietojot informācijas tehnoloģiju iespējas vai 
veicot citus pasākumus.
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3. VISPĀRĪGAS PRASĪBAS TERITORIJAS IZMANTOŠANAI UN APBŪVEI

3.1. PRASĪBAS TRANSPORTA INFRASTRUKTŪRAI

3.1.1. Vispārīgas prasības transporta infrastruktūras plānošanai

15. Autoceļu  un  ielu  būvniecībai,  uzturēšanai,  aizsardzībai  un  inženiertīklu  un  objektu 
izvietošanai tiek noteiktas ceļu zemes nodalījuma joslas un ielu sarkanās līnijas.

16. Jaunu  jebkuras  nozīmes  autoceļu,  ielu,  laukumu,  gājēju  ceļu,  veloceliņu  u.c.  transporta 
infrastruktūras  objektu  izbūvei  izstrādā  lokālplānojumu,  detālplānojumu,  zemes  ierīcības 
projektu vai būvniecības ieceres dokumentāciju saskaņā ar būvniecību regulējošo normatīvo 
aktu prasībām.

17. Veidojot  jaunas  apbūves  teritorijas,  detālplānojumā  plāno  racionālu  un  loģisku  ielu  un 
autoceļu  tīklu,  veido  vienotu  transporta  sistēmu  ar  blakus  esošajām  zemes  vienībām. 
Strupceļu veidošana pieļaujama tikai izņēmuma gadījumos.

18. Jaunveidojamo ielu  un  autoceļu,  kā  arī  velosipēdistu  un gājēju  ceļu  parametrus  pieņem 
atbilstoši būvnormatīvu prasībām.

3.1.2. Ielas un autoceļi

19. Ielas  iedala  kategorijās  atbilstoši  to  atrašanās  vietai,  savienojuma  nozīmei  ielu  tīklā, 
funkcijām  un  prasībām,  ko  nodrošina  ielu  projektēšanā,  būvniecībā,  pārbūvē  un 
ekspluatācijā.  Apbūves  noteikumos  noteikta  ielu  klasifikācija  maģistrālās  un  vietējās 
nozīmes ielās un sarkano līniju platumi. Ciemos noteikts maģistrālo un vietējās nozīmes ielu 
iedalījums  pēc  dominējošās  funkcijas  nozīmes  –  ielu  kategorijas  BII  (maģistrālā  iela  ar 
savienojošo funkciju), CIII, CIV (maģistrālā iela ar savienojošo funkciju), DIV, DV (vietējas 
nozīmes  iela  ar  piekļuves  funkciju),  EV  (vietējas  nozīmes  iela  ar  uzturēšanās  funkciju).  
(skatīt pielikumā nr. 1)

20. Minimālo sarkano līniju platumu no jauna projektējamām ielām nosaka no projektētās ielas 
ass:

20.1. B kategorija - 25 m;

20.2. C kategorija - 18 m;

20.3. D kategorija - 15 m;

20.4. E kategorija - 12 m.

21. Izvērtējot esošo situāciju un sagatavojot pamatojumu detālplānojumā vai būvniecības ieceres 
dokumentācijā,  ielas  sarkano  līniju  platumu  atļauts  paredzēt  mazāku  nekā  20.punktā 
noteiktais.

22. Pievienojumu dažādas kategorijas ielām veido, iespēju robežās ievērojot principu, ka ielu 
kategorijas savstarpēji atšķiras ne vairāk kā par divām pakāpēm.

23. Attiecībā uz ielas šķērsprofilu, ievēro šādus noteikumus:
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23.1. uz  pašvaldības  ceļiem  un  ielām  ir  pieļaujama  vienas  braukšanas  joslas  izveide, 
saskaņā ar Latvijas valsts standartu prasībām un ievērojot  nosacījumu, ka vienas 
braukšanas joslas ceļiem un ielām paredz izmainīšanās laukumus;

23.2. ietve ir vismaz 1,5 m plata katrā brauktuves pusē. Pamatojoties uz gājēju plūsmas 
intensitātes aprēķinu, ietves platumu atļauts samazināt līdz 1,2 m un paredzēt tikai 
vienā brauktuves pusē, ja plānotā gājēju satiksmes intensitāte ielā nepārsniedz 50 
gājējus stundā;

23.3. katrai zemes vienībai paredz ne vairāk par vienu pievienojumu pašvaldības ceļam, 
izņemot Publiskās apbūves teritorijā esošās zemes vienības, izņemot gadījumus, kad 
viena piekļuve dabas reljefa, ūdensteču, ūdenstilpju vai apauguma dēļ nenodrošina 
piekļūšanas iespēju visai zemes gabala platībai;

23.4. ielas šķērsprofilu nosaka atkarībā no ielas kategorijas attiecīgā objekta būvniecības 
ieceres  dokumentācijā  vai  detālplānojumā,  paredzot  iespēju  nodrošināt  gājēju  un 
transportlīdzekļu satiksmi, kā arī inženiertehniskās apgādes tīklu un būvju izvietojumu 
saskaņā ar atbildīgo institūciju nosacījumiem un tehniskajiem noteikumiem, ievērojot 
transporta būvju un inženierbūvju būvniecību regulējošo normatīvo aktu prasības.

24. Ielu teritorijā starp sarkanajām līnijām un autoceļu ceļu nodalījuma joslās, neatkarīgi no ielas 
vai  autoceļa  platuma  un  piederības,  aizliegts  veidot  jebkādas  norobežojošās  būves  vai 
konstrukcijas (barjeras u.tml.), patvaļīgi novietot dažādus šķēršļus (dekoratīvos elementus, 
akmeņus u.tml.), kā arī veidot stādījumus, kas ierobežo transporta kustību.

3.1.3. Noteikumi autonovietnēm un velosipēdu novietnēm

25. Pie esošām būvēm nepieciešamo autonovietņu skaitu izvērtē gadījumos, ja:

25.1. tiek mainīta būves vai zemes vienības izmantošana;

25.2. tiek palielināta būves platība;

25.3. pieaug nodarbināto vai apkalpojamo personu skaits;

25.4. pārbūvējot dzīvojamo māju, palielinās dzīvokļu skaits.

26. Veicot  publiskās  apbūves  nodrošināšanai  nepieciešamo  autonovietņu  nodrošinājuma 
aprēķinu, papildus var ņemt vērā publiski pieejamu autonovietņu esamību 300 m rādiusā ap 
objektu.

27. Nepieciešamo autonovietņu skaitu ražošanas un noliktavu teritorijām nosaka, ņemot vērā 
objekta  funkcionēšanas  tehnoloģiju  un  pamato  būvniecības  ieceres  dokumentācijā, 
detālplānojumā, vai lokālplānojumā.

3.2. PRASĪBAS INŽENIERTEHNISKĀS APGĀDES TĪKLIEM UN OBJEKTIEM

3.2.1. Vispārīgās prasības inženiertehniskās apgādes tīkliem un objektiem

28. Visās funkcionālajās zonās, kur atļauta būvniecība, nodrošina ēku inženiertehnisko apgādi 
saskaņā ar normatīvo aktu prasībām un ņemot vērā ekonomisko pamatojumu.
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29. Inženiertīklus un objektus izvieto ielu sarkano līniju koridoros un autoceļu zemes nodalījuma 
joslās, vēlams joslā starp ielas sarkano līniju/ceļa zemes nodalījuma joslu un brauktuvi, vai 
arī  detālplānojumā  un/vai  būvniecības  ieceres  dokumentācijā  noteiktajos  inženiertīklu  un 
objektu koridoros.

30. Inženiertīklus  un  objektus,  kurus  nav  iespējams  izvietot  29.punktā  noteiktajās  teritorijās, 
pieļaujams projektēt citur, saskaņojot ar zemes vienību īpašniekiem.

3.2.2. Ūdensapgāde

31. Ciemos jaunveidojamajām un esošām apbūves teritorijām paredz pieslēgšanos pie esošiem 
centralizētās ūdensapgādes tīkliem, ja tas ir tehniski iespējams - maģistrālie ūdensapgādes 
tīkli ir izbūvēti pa apbūves teritorijai piegulošo ielu.

32. Lokālās ūdens ieguves vietas (grodu akas, urbumi u.c.) nedrīkst izvietot tuvāk par 10 m no 
iespējamiem ūdens piesārņojuma avotiem (notekūdeņu krājtvertnēm, septiķiem u.tml.), tajā 
skaitā no kaimiņu zemes vienībās esošiem.

33. Urbumus,  kuri  netiek  izmantoti,  nepieciešams  tamponēt  normatīvajos  aktos  noteiktajā 
kārtībā.

3.2.3. Sadzīves notekūdeņu kanalizācija

34. Ciemos  jaunveidojamajām  un  esošajām  apbūves  teritorijām  paredz  pieslēgšanos  pie 
esošajiem  centralizētās  sadzīves  notekūdeņu  kanalizācijas  tīkliem,  ja  tas  ir  tehniski 
iespējams - maģistrālie kanalizācijas tīkli ir izbūvēti pa apbūves teritorijai piegulošo ielu. 

35. Esošajai  un  jaunveidojamai  apbūvei  ciemos,  kur  nav  tehniski  iespējams pieslēgums pie 
izbūvētajiem  maģistrālajiem  sadzīves  notekūdeņu  kanalizācijas  tīkliem  vai  nav  izbūvēta 
centralizētā sadzīves notekūdeņu kanalizācijas sistēma, ēkām ar notekūdeņu daudzumu līdz 
5  m3/dnn  pieļaujama  decentralizētas  kanalizācijas  sistēmas  izveidošana,  kas  nodrošina 
līdzvērtīgu vides aizsardzības līmeni:

35.1. lokālu  notekūdeņu  savākšanas  ietaišu  (notekūdeņu  krājtvertņu)  ar  hermētiski 
izolētiem krājrezervuāriem izvietošana;

35.2. rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kuras attīrītos notekūdeņus 
novada vidē un kuru kopējā jauda ir mazāka par 5 m3/diennaktī;

35.3. septiķus;

35.4. projektā paredz perspektīvā pieslēguma atzaru ar iespēju tālākā būvniecības procesā 
pieslēgties pie centralizētiem sadzīves notekūdeņu kanalizācijas tīkliem, ja tādi tiks 
izbūvēti objektam pieguļošajā ielā.

36. Atsevišķi novietotām ēkām novada lauku teritorijā ar notekūdeņu daudzumu līdz 5 m3/dnn ir 
pieļaujama notekūdeņu krājtvertņu un sauso tualešu ierīkošana. Tualetes bedru sienām un 
grīdai jābūt no ūdensnecaurlaidīgiem materiāliem.

37. Notekūdeņus, kas izsūknēti no hermētiskiem krājrezervuāriem un pārvietojamām tualetēm, 
nogādā attīrīšanai notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs.
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3.2.4. Lietusūdens kanalizācija

38. Apbūves teritorijās, kur nav iespējams pieslēgties pie esošajiem centralizētajiem lietus ūdens 
kanalizācijas  tīkliem,  ierīko  vietējo  lietus  ūdens  savākšanas  un  novadīšanas  sistēmu, 
nodrošinot  lietus  ūdens  novadīšanu  speciāli  veidotā  sistēmā  vai  filtrējošā  slānī  esošajā 
zemes vienībā, atbilstoši spēkā esošiem normatīviem aktiem.

3.2.5. Elektroapgāde

39. Ciemos dzīvojamās un publiskās apbūves teritorijās,  kā  arī  ainaviski  vērtīgajās teritorijās 
(TIN5) elektrisko tīklu ar spriegumu līdz 20 kV (ieskaitot) izbūvi paredz ar pazemes kabeļu 
līnijām. Elektrisko tīklu gaisvadu izbūve ir pieļaujama gadījumos, ja šāds risinājums ir tehniski 
un ekonomiski pamatots.

40. Lauku teritorijā  vidēja  sprieguma (20 kV)  elektrolīnijas izbūvē un rekonstruē kā gaisvadu 
elektrolīnijas  ar  alumīnija  –  tērauda  kailvadiem  vai  zemē  guldāmas  kabeļu  līnijas,  bet 
mežainos apvidos - gaisvadu elektrolīnijas ar alumīnija kailvadu vai zemē guldāmas kabeļu 
līnijas, ja ir tehniski un ekonomiski pamatots var pielietot izolēto vadu. Zemsprieguma (0,4 
kV) elektrolīnijas izbūvē un pārbūvē ar pazemes kabeļa līnijām vai ar piekarkabeli.

41. Ciemos paredz ielu apgaismojuma ierīkošanu, ja tas ir tehniski un ekonomiski pamatots.

42. Izstrādājot  lokālplānojumus,  detālplānojumus  un  būvniecības  ieceres  dokumentāciju 
nepieciešams  parādīt  esošo  20  kV  un  0,4  kV  gaisvadu  un  kabeļlīniju,  20/0,4  kV 
transformatora  punktu,  sadales  punktu,  sadaļņu,  esošo  un  projektējamo  ēku  pievadu 
atrašanās vietas, inženiertīklu un objektu koridorus ar ēkas funkcionēšanai nepieciešamajām 
inženiertīkliem un objektiem, attēlojot esošo un plānoto elektroapgādes objektu aizsardzībai 
un ekspluatācijai paredzētās un noteiktās aizsargjoslas, ja to pieļauj izstrādes mērogs.

43. Noteikumi augstsprieguma 110 kV un 330 kV elektrolīnijām:

43.1. nav atļauta 110 kV un 330 kV elektrolīnijas balstu novietošana ielu sarkano līniju 
teritorijās;

43.2. sporta, atpūtas, cilvēku pulcēšanās objektu un bērnu iestāžu novietojumu plāno ne 
tuvāk par 30 m no 110 kV un 330 kV elektrolīnijas;

43.3. būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšanai  110 kV un 330 kV elektrolīnijas 
aizsargjoslas teritorijā saņem tehniskos noteikumus no AS „Augstsprieguma tīkls”;

43.4. darbiem ar celšanas un citiem mehānismiem tuvāk par 30 m no 110 kV un 330 kV 
elektrolīnijas  malējiem  vadiem  izstrādājams  un  ar  AS  „Augstsprieguma  tīkls” 
saskaņojams darbu izpildes projekts.

3.2.6. Gāzapgāde, siltumapgāde un citi inženiertehniskās apgādes tīkli un objekti

44. Gāzapgādes, siltumapgādes un citus nepieciešamos inženiertehniskās apgādes risinājumus 
paredz lokālplānojumos, detālplānojumos un būvniecības ieceres dokumentācijās, atbilstoši 
normatīvo aktu prasībām.
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45. Jaunbūvējamos mazstāvu un daudzstāvu daudzdzīvokļu namus un publisko apbūvi pieslēdz 
centralizētai  siltumapgādes sistēmai, ja tas ir tehniski  iespējams - maģistrālie siltumtīkli  ir 
izbūvēti pa apbūves teritorijai pieguļošo ielu.

46. Izbūvējot  citu  jaunu  vai  pārbūvējot  esošo  inženiertehniskās  apgādes  tīklu  un  objektu 
sistēmas (sakaru, kabeļtelevīzijas u.c.), to trases iebūvē pazemes kabeļu līnijās. Gaisvadu 
līniju būvniecība atļauta tikai atsevišķos gadījumos, saskaņojot ar Pašvaldību.

47. Sakaru bāzes, mastus un torņus nedrīkst izbūvēt Dabas un apstādījumu teritorijās, izņemot 
ja inženierbūves nepieciešamība ir pamatota un saskaņota ar Pašvaldību.

48. Mobilo sakaru torņus aizliegts ierīkot ciemu teritorijās.

3.2.7. Alternatīvā inženiertehniskā apgāde

49. Vēja  elektrostacijas  ar  maksimālo  jaudu  20  kW un  vairāk  atļauts  izvietot  lauku  teritorijā 
Rūpnieciskās apbūves teritorijā (R), Tehniskās apbūves teritorijā (TA) un Lauksaimniecības 
teritorijā  (L),  ievērojot  Vispārīgajos  apbūves  noteikumos  un  citos  normatīvajos  aktos 
noteiktos ierobežojumus.

50. Vēja elektrostacijas ar jaudu virs 20 kW nav atļauts izvietot kultūras pieminekļu teritorijās un 
to aizsardzības zonās, īpaši aizsargājamajās dabas teritorijās (turpmāk ĪADT), ja to nosaka 
spēkā esošie ĪADT normatīvie akti, vietējas nozīmes kultūrvēsturiskajās un dabas teritorijās 
(TIN4) un ainaviski vērtīgajās teritorijās (TIN5). Īpaši aizsargājamajās dabas teritorijās, ja tas 
nav pretrunā ĪADT normatīvajiem aktiem, vēju elektrostacijas atļauts izvietot tikai saskaņojot 
ar Dabas aizsardzības pārvaldi.

51. Izbūvējot vēja elektrostacijas ar maksimālo jaudu 20 kW un vairāk, nepieciešams:

51.1. pirms  paredzētās  darbības  uzsākšanas,  veikt  sākotnējo  ietekmes  uz  vidi 
novērtējumu,  kas  ietver  ornitologa  vērtējumu  par  būvniecības  ieceres  ietekmi  no 
ornitoloģijas viedokļa; 

51.2. nepieciešamības gadījumā, pēc kompetento institūciju slēdziena, veikt ietekmes uz 
vidi novērtējuma procedūru;

51.3. pirms  vēja  elektrostacijas  izvietošanas  veikt  ainavas  izpēti  un  izvērtējumu  mastu 
izvietojumam un krāsojumam, vizuāli veiksmīgi iekļaujot ainavā, ko veic atbilstošās 
nozares speciālists vai eksperts;

51.4. īpašniekam pēc vēja elektrostacijas izbūves nodrošināt pastāvīgu ietekmes uz vidi 
monitoringu un uzstādīt putnu atbaidīšanas ierīces;

51.5. ja vēja elektrostacija rada apēnojumu esošai apbūvei, izstrādājot lokālplānojumu vai 
detālplānojumu, saņemt attiecīgās ēkas īpašnieka rakstisku saskaņojumu;

51.6. vēja  elektrostaciju  izvietojumu  plānot  tā,  lai  to  aizsargjosla  nepārkāptu  konkrētās 
zemes vienības robežas, izņemot, ja saskaņots ar blakus esošā nekustamā īpašuma 
īpašnieku/iem.
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52. Vēja elektrostacijas individuālās lietošanas vajadzībām (ražo elektroenerģiju pašpatēriņam, 
pārpalikumu var pārdot tīklā) ar maksimālo jaudu līdz 20 kW atļauts izvietot ciemos un lauku 
teritorijā, ja:

52.1. saņemti Valsts vides dienesta tehniskie noteikumi;

52.2. masta augstums nepārsniedz 12 m un ir saskaņots ar Pašvaldības būvvaldi;

52.3. attālums no vēja elektrostacijas torņa līdz zemes vienības robežai ir vismaz 3 reizes 
lielāks nekā masta augstums;

52.4. blakus esošajos nekustamajos īpašumos prognozētais trokšņa līmenis nepārsniedz 
normatīvajos aktos pieļaujamo;

52.5. netiek  traucēta  citam  īpašniekam  piederošas  esošās  dzīvojamās  vai  publiskās 
apbūves insolācija no vēja elektrostacijas rotora vai masta;

52.6. ja vēja elektrostacija rada apēnojumu esošai apbūvei, izstrādājot lokālplānojumu vai 
detālplānojumu, saņem attiecīgās ēkas īpašnieka rakstisks saskaņojums;

52.7. vēja elektrostacijas uzstādīšanai uz ēkas sienas vai jumta ir nepieciešams sertificēta 
būvinženiera  slēdziens  par  būvkonstrukciju  drošību  un  slodzes  nestspēju  un 
stiprinājuma rasējums.

53. Ierīkojot siltumsūkņu zemes kolektorus, ievēro minimālo attālumu 4 m no to ārējās kontūras 
līdz blakus esošas zemes vienības robežai. Attālumu atļauts samazināt, ja saņemts attiecīgā 
blakus  esošā  zemes  vienības  īpašnieka  rakstisks  saskaņojums būvniecību  regulējošajos 
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

54. Stacionāro saules bateriju bloku (paneļu) un saules kolektoru ar virsmas laukumu virs 20 m2 

izvietošanu saskaņo ar Pašvaldības būvvaldi.

55. Ciemos nav atļauts  izbūvēt  koģenerācijas stacijas,  kuru  tehnoloģiskās darbības rezultātā 
rodas smaku piesārņojums. Koģenerācijas stacijas izvieto Lauksaimniecības teritorijās un 
Rūpnieciskās apbūves teritorijās, atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

56. Biogāzes  koģenerācijas  stacijas,  kuru  tehnoloģiskās  darbības  rezultātā  rodas  smaku 
piesārņojumus,  atļauts  izbūvēt  tikai  lauku  teritorijā,  veicot  būvniecības  ieceres  publiskās 
apspriešanas procedūru. Minimālais attālums no pilsētas vai ciemu robežas - 1 km. Plānojot 
biogāzes  koģenerācijas  stacijas  izbūvi,  ņem  vērā  valdošo  vēju  virzienu  un  tās  novietni 
saskaņo ar Pašvaldību.

3.2.8. Meliorācijas sistēmas

57. Lai  novērstu  pārpurvošanos  un  gruntsūdeņu  līmeņa  celšanos  zemes  īpašumos,  esošās 
mākslīgās un dabīgās ūdensnoteces, kā arī izbūvētās drenāžas būves saglabā vai pārbūvē 
saskaņā  ar  meliorācijas  sistēmu  uzraugošās  institūcijas  tehniskajiem  noteikumiem  un 
atbilstoši  izstrādātu  un  saskaņotu  meliorācijas  sistēmas  pārbūves  būvniecības  ieceres 
dokumentāciju, iekļaujot mākslīgās un dabīgās ūdensnoteces vienotā noteces sistēmā.

58. Ja  pirms  būvju  būvniecības  nepieciešams  veikt  meliorācijas  sistēmas  pārbūvi,  sagatavo 
pārbūves būvniecības ieceres dokumentāciju un veic meliorācijas sistēmu pārbūvi.
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59. Ēkas  un  inženierbūves  nedrīkst  būvēt  tuvāk  par  10  m  no  valsts  nozīmes,  pašvaldības 
nozīmes meliorācijas sistēmu un koplietošanas meliorācijas novadgrāvju krotes (augšmalas) 
un tuvāk par 1,5 m no atklāta kontūrgrāvja, susinātājgrāvja, viena īpašuma grāvja krants 
(augšmalas), ja tas atrodas viena īpašuma robežās.

60. Ūdensnotekas, grāvjus, caurtekas un to ekspluatācijas aizsargjoslas uztur zemes īpašnieks 
un tiesiskais valdītājs, tajā skaitā katru gadu pēc palu un plūdu sezonas regulāri apseko, pēc 
nepieciešamības pārtīra ūdensnotekas un nojauc bebru aizsprostus.

61. Meliorētās  lauksaimniecībā  izmantojamās  zemes  apmežošanas  darbības  veicamas, 
ievērojot  3.8.  apakšnodaļas  prasības  un  saņemot  meliorācijas  sistēmu  uzraugošās 
institūcijas saskaņojumu.

3.2.9. Teritorijas inženiertehniskā sagatavošana

62. Teritorijās,  kuras  nav  piemērotas  apbūvei  (augsts  gruntsūdens  līmenis,  kūdras  nogulas, 
grunts piesārņojums u.tml.), nesagatavotas piekļūšanas, maģistrālo inženiertīklu un objektu 
trūkuma vai kādu citu apstākļu dēļ, veic teritorijas inženiertehnisko sagatavošanu.

63. Teritorijas inženiertehniskā sagatavošana var ietvert  atsevišķus pasākumus vai pasākumu 
kompleksu, ko saskaņo ar  Pašvaldības  būvvaldi un veic, lai teritorijā būtu iespējams veikt 
apbūvi:

63.1. teritorijas drenāžu (nosusināšanu);

63.2. teritorijas  uzbēršanu,  ievērojot  Aizsargjoslu  likumā  noteiktos  ierobežojumus. 
Inženiertehniskās  teritorijas  sagatavošanas  ietvaros  teritorijas  uzbēršanai  aizliegts 
izmantot nepārstrādātus būvniecības atkritumus;

63.3. piesārņotas grunts sanāciju vai nomaiņu;

63.4. rekultivācijas darbus;

63.5. pretplūdu  dambju  būvniecību  vai  pārbūvi  un  sūkņu  staciju  izbūvi  atbilstoši 
normatīviem aktiem;

63.6. krasta  aizsargbūvju  būvniecību  eroziju  apdraudētās  vietās  atbilstoši  normatīviem 
aktiem;

63.7. maģistrālo inženiertīklu un objektu izbūvi;

63.8. piekļūšanas nodrošināšanai nepieciešamās ielas vai ceļa būvniecību;

63.9. inženierģeoloģisko izpēti.

64. Izstrādājot  būvniecības  ieceres  dokumentāciju,  ja  nepieciešams,  paredz  pasākumus 
teritorijas  pasargāšanai  no  applūšanas,  pārpurvošanās,  noslīdeņiem,  nogruvumiem  u.c. 
bīstamiem dabas procesiem.

65. Ūdensobjektu  krastu  joslā,  izņemot  dabisko  palieņu  pļavu  biotopu  teritorijās,  erozijas 
skartajās  vietās  atļauts  būvēt  jaunus  un  pārbūvēt  esošos  krastu  nostiprinājumus 
normatīvajos  aktos  noteiktajā  kārtībā.  Krasta  stiprināšanas  inženiertehniskos  pasākumus 
veic kompleksi, izvērtējot ietekmi uz blakus esošajām zemes vienībām.
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66. Izvietojot  jebkādu atļauto izmantošanu zemes vienībā un veicot  būvdarbus,  pēc iespējas 
maksimāli saglabā augsnes virskārtu, dabisko reljefu un veģetāciju. Augsnes virskārtu pēc 
būvniecības pabeigšanas atjauno.

67. Zemes līmeņa pazemināšanu vai paaugstināšanu (planēšanu) vairāk par 50 cm saskaņo ar 
Pašvaldības būvvaldi  un attiecīgo inženiertīklu un objektu turētājiem, izstrādājot vertikālā 
plānojuma  sadaļu  detālplānojumā,  būvniecības  ieceres  dokumentācijā vai  teritorijas 
labiekārtojuma  projektā.  Nodrošina,  lai  zemes  līmeņa  izmaiņas  nelabvēlīgi  neietekmētu 
blakus esošās teritorijas.

68. Teritorijas uzbēršana, izstrādājot būvniecības ieceres dokumentāciju, atļauta ne tuvāk kā 4 m 
no blakus esošās zemes vienības/u robežas. Pieļaujama teritorijas uzbēršana tuvāk kā 4 m, 
ja rakstiski saskaņots ar blakus esošās zemes vienības/u īpašniekiem.

3.2.10. Ģeodēziskā tīkla punkti

69. Vietējā  ģeodēziskā tīkla punktu ierīkošanu, uzturēšanu un aizsardzību Rēzeknes novada 
teritorijā nodrošina Pašvaldība.

70. Ģeodēziskā tīkla  punktus aizliegts  iznīcināt  un bojāt,  kā  arī  aizliegts  veikt  darbības,  kas 
traucē pieeju  ģeodēziskā tīkla punktiem un  ģeodēzisko darbu veikšanu tajos.

71. Izstrādājot  lokālplānojumus  un  detālplānojumus,  obligāti  attēlo  valsts  ģeodēziskā  tīkla 
punktus (skatīt 12.pielikumā) un vietējā ģeodēziskā tīkla punktus.

3.3. PRASĪBAS APBŪVEI

3.3.1. Prasības apbūves rādītājiem

72. Prasības apbūves blīvuma, apbūves intensitātes, brīvās zaļās teritorijas, apbūves augstuma 
un stāvu skaita rādītājiem atsevišķās funkcionālajās zonās ir noteiktas Apbūves noteikumu 
4.nodaļā  “Prasības  teritorijas  izmantošanai  un  apbūves  parametriem  katrā  funkcionālajā  
zonā” atbilstoši katrā funkcionālajā zonā atļautajai teritorijas izmantošanai.

73. Ēkas un inženierbūves augstumu mēra ielas vai piebraucamā ceļa pusē no projektētā zemes 
līmeņa ēkas vidū ielas pusē līdz augstākajai būves daļai - dzegas vai parapeta virsmalai, vai 
jumta korei.

74. Apbūves noteikumu 4.nodaļā “Prasības teritorijas izmantošanai un apbūves parametriem 
katrā funkcionālajā zonā” noteiktie būvju augstumi nav attiecināmi uz jebkādu arhitektonisku 
vai tehnisku izbūvi - virsgaismu, skursteni, karoga mastu, radio vai televīziju uztverošu vai 
pārraidošu iekārtu, sakaru torņu, skatu torņu, vējrādītāju, zibens novadītāju, baznīcas torni 
vai  kupolu  u.tml.,  ja  tas  nepieciešams  konkrētās  funkcijas  izvietošanai,  kā  arī  uz 
inženiertīkliem un inženierbūvēm.

75. Ja dažādās fasādēs ir atšķirīgs stāvu skaits, tad ēkas stāvu skaitu un augstumu nosaka no 
augstākās fasādes puses. 

76. Apbūves noteikumu 4.nodaļā attiecīgajā funkcionālajā zonā noteiktos maksimālos būves 
augstuma ierobežojumus ar Pašvaldības būvvaldes lēmumu var neattiecināt uz sabiedrības 
interesēm  nozīmīgām  publiskām  ēkām.  Apbūves  parametrus  šādā  gadījumā  nosaka 
Pašvaldības būvvalde būvatļaujā.
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77. Ēku,  augstsprieguma  elektrolīniju,  radiotehnisko  un  citu  būvju,  kas  var  tieši  vai  netieši 
apdraudēt lidojumu drošību, izvietojumu saskaņo ar uzņēmumiem un iestādēm, kuru pārziņā 
atrodas lidlauki un Civilās aviācijas aģentūru.

3.3.2. Pagalma noteikumi

78. Galvenajai ēkai uz zemes vienības ir viens vai vairāki  pagalmi - priekšpagalms, iekšējais 
sānpagalms, ārējais sānpagalms un aizmugures pagalms. (skatīt pielikumu nr.5)

79. Priekšpagalma un ārējā sānpagalma minimālais platums ir vienāds ar būvlaides platumu.

80. Ciemos  ārējā  sānpagalmā  un  priekšpagalmā  aizliegts  izvietot  ēku  un  inženierbūvju 
virszemes daļas, izņemot:

80.1. arhitektoniskas  detaļas  -  sliekšņus,  starpdzegas,  dzegas,  teknes,  pilastrus,  jumta 
balstus utt., kas no ārsienas izvirzītas ne vairāk kā 0,5 m;

80.2. funkcionālas  un/vai  dekoratīvas  būves  -  nolaižamus  saulessargus,  markīzes, 
strūklakas, skulptūras, žogus un citus labiekārtojuma elementus;

80.3. kāpnes, kas no ārsienas izvirzītas ne vairāk kā 2 m;

80.4. erkerus, kas no ārsienas izvirzītas ne vairāk kā 1 m;

80.5. balkonus un terases, kas no ārsienas izvirzītas ne vairāk kā 2 m.

81. Zemes  vienības  daļu  starp  būvlaidi  un  ielas  sarkano  līniju  (priekšpagalmu  un  ārējo 
sānpagalmu)  nav  atļauts  apbūvēt,  nekādas  ēkas  daļas  tajā  nedrīkst  atrasties,  izņemot 
80.punktā noteiktos gadījumus.

82. Ciemos ārējā sānpagalmā un priekšpagalmā nav atļauts izvietot lokālās katlu mājas un/vai 
atsevišķus dūmeņus.

83. Komposta vietu aizliegts ierīkot priekšpagalmā un ārējā sānpagalmā.

3.3.3. Būvlaide

84. Esošajās apbūves teritorijās ievēro iedibināto būvlaidi, ja vien tā neatrodas ielas sarkanajās 
līnijās.

85. Apbūves teritorijās, kur nav iedibināta būvlaide vai nav izveidots ielu tīkls, starp ielas sarkano 
līniju  un  būvlaidi  ievēro  šādus  minimālos  attālumus,  izņemot,  ja būvniecības  ieceres 
dokumentācijā vai detālplānojumā, vai lokālplānojumā nav noteikts citādāk: 

85.1. B, C un D kategorijas ielām - 6 m; 

85.2. E kategorijas ielām, piebrauktuvēm, gājēju ceļiem un ielām - 3 m;

85.3. gar  valsts  autoceļiem un  pašvaldības  ceļiem -  lauku  teritorijā  aizsargjosla  (skatīt  
pielikumu nr.6), ciemu teritorijās gar ielām - būvlaide no ielas sarkanās līnijas (skatīt  
pielikumu nr.1).

86. Izņēmuma  gadījumā,  ņemot  vērā  teritorijas  īpatnības  un  esošu  būvju  izvietojumu, 
sagatavojot  pamatojumu  un  saņemot  ceļa  īpašnieka  saskaņojumu,  inženiertīklu  un/vai 
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objektu turētāja/u saskaņojumu (ja teritorijā atrodas inženiertīkli un/vai objekti), VAS “Latvijas 
valsts ceļi” saskaņojumu (būvlaidei pie valsts autoceļiem), detālplānojumā vai būvniecības 
ieceres  dokumentācijā  atļauts  paredzēt  mazāku  būvlaidi  nekā  85.punktā  noteiktais 
minimālais attālums.

87. Būvlaides teritorijā atļauts ierīkot apstādījumus un labiekārtojumu, tajā skaitā gājēju celiņus 
un piebrauktuves pie ēku ieejām. 

3.3.4. Būves atbilstība zemes vienības robežām

88. Būves atļauts izvietot ne tuvāk zemes vienības robežām kā noteikts Civillikumā, Vispārīgajos 
apbūves noteikumos un ugunsdrošības būvnormatīvos.

89. Būves izvietot tuvāk vai tieši pie robežām atļauts tikai gadījumā, ja to pieļauj ugunsdrošības 
normas, tiek ievērotas ēku un zemes vienību insolācijas prasības, kā arī normatīvajos aktos 
noteiktajā  kārtībā  saņemts  attiecīgās  blakus  esošās  zemes  vienības  īpašnieka  rakstisks 
saskaņojums.

90. Nav atļauta būves vai tās daļu projicēšanās ārpus zemes vienības robežas, izņemot, ja:

90.1. būve ir žogs starp zemes vienībām;

90.2. nodibināts servitūts (pārkaru būves tiesība);

90.3. zemes vienības robeža sakrīt  ar sarkano līniju un ēkas ielas fasādē ir  izvirzījums 
(arhitektonisks elements), kura projekcija uz zemes izvirzās ārpus zemes vienības 
robežas teritorijā starp sarkanajām līnijām, bet ne vairāk kā 1 m. Šāda arhitektoniska 
elementa minimālais augstums virs zemes ir 4 m.

91. Ja būvi, izņemot žogu un inženierbūves, izvieto tieši pie kaimiņa zemes vienības robežas, 
tad būves sienu,  kas atrodas uz robežas,  veido kā pretuguns mūri  ar  iespēju  kaimiņam 
piebūvēt pie tās savu ēku vai būvi. Jumtu veido ar kritumu uz sava nekustamā īpašuma pusi.

92. Lauku  teritorijā  būves,  kas  potenciāli  var  radīt  jebkādu  piesārņojuma  risku,  nav  atļauts 
izvietot tuvāk par 10 m no blakus esošas zemes vienības robežas, izņemot gadījumu, ja 
saņemts zemes vienības, kas atrodas noteiktajā attālumā, īpašnieka vai tiesiskā valdītāja 
rakstisks saskaņojums būvniecību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

3.3.5. Redzamības brīvlauki

93. Veicot  apbūvi  un  ierīkojot  stādījumus  pie  autoceļu  un  ielu  mezgliem  uzbraucošo 
transportlīdzekļu  vadītājiem,  kā  arī  riteņbraucējiem  un  gājējiem  nodrošina  pietiekamu 
redzamības brīvlauku, ko nosaka atbilstoši Latvijas valsts standartiem. (skatīt pielikumā nr.2)

94. Apbūvējot  jebkuru  zemes  vienību,  kas  piekļaujas  autoceļiem  vai  ielām  nodrošina 
nepieciešamos, Latvijas valsts standartiem atbilstošus redzamības brīvlaukus ceļa došanas 
redzamībai, uzbraukšanas redzamībai, tuvošanās redzamībai, vienādas nozīmes transporta 
mezgla redzamībai un gājēju un velosipēdistu redzamībai.

95. Ja  brīvlaukiem  vajadzīgo  platību  nevar  atbrīvot,  ierobežo  braukšanas  ātrumu  un  ar 
piemērotiem satiksmes organizācijas elementiem informē autovadītājus  par  iebraukšanas 
kārtību transporta mezglā.

Rēzeknes novada teritorijas plānojums 2.0 Lpp.17 (156)



3.3.6. Žogi un aizsargsienas

96. Ciemos un lauku teritorijā zemes vienības, kurās atļauta būvniecība, atļauts iežogot:

96.1. vispārējā gadījumā - pa zemes vienību robežām;

96.2. ielas pusē - pa sarkano līniju, autoceļa pusē - pa sarkano līniju (ciemos) vai ārpus 
ceļa zemes nodalījumu joslas;

96.3. funkcionālai zemes vienības sadalīšanai tās iekšpusē - pēc nepieciešamības.

97.  Prasības žogiem ciemos un lauku teritorijās:

97.1. žogus ielas pusē iespēju robežās viena kvartāla robežās būvē uz vienas līnijas;

97.2. žogiem gar ielām un autoceļiem un gar kaimiņu zemes vienību robežām ciemos jābūt 
caurredzamiem un ne augstākiem par 1,8 m, bet lauku teritorijā - ne augstākiem par 2 
m;

97.3. žogus Rūpnieciskās apbūves teritorijā (R) un Tehniskās apbūves teritorijā (TA) atļauts 
būvēt  līdz  2,5  m  augstus.  Pieļaujams  izvietot  necaurredzamus  žogus,  ja  tas 
nepieciešams slēgtas ražošanas vai tehniskās zonas nodrošināšanai;

97.4. dzīvžogu atļauts  izvietot  ne tuvāk kā 0,3  m attālumā no kaimiņu zemes vienības 
robežas,  ja  rakstiski  saskaņo  ar  kaimiņu  zemes  vienības  īpašnieku  –  pa  zemes 
vienības robežu. Dzīvžogs apgriežams gar robežu ar kaimiņa zemes vienību, vai arī 
rakstiski  vienojoties  ar  kaimiņu  par  dzīvžoga  uzturēšanu  un  kopšanu.  Ja  nespēj 
vienoties  par  dzīvžoga  augstumu  un  sānu  zaru  apgriešanu,  katram  kaimiņam  ir 
tiesības to apgriezt 2 m augstumā un bez saskaņošanas ar otru;

97.5. zemes īpašniekiem un valdītājiem ir pienākums par saviem līdzekļiem savā teritorijā 
nodrošināt koku un krūmu minimālo attālumu līdz kaimiņa zemes vienības robežām:

97.5.1. 1 m – līdz 1,5 m augstiem kokiem un krūmiem;

97.5.2. 3 m – no 1,5 m līdz 6 m augstiem kokiem un krūmiem;

97.5.3. 6  m  –  kokiem  un  krūmiem,  kas  augstāki  par  6  m;

97.6. lai nodrošinātu esošo inženierbūvju darbību un to apkalpošanu, vietās, kur atrodas 
virszemes inženierbūves, žogos veido „kabatas”;

97.7. nav atļauts žogu stabu atbalstus izvietot ielu sarkano līniju, autoceļu nodalījuma joslu 
un apgriešanas laukumu teritorijā;

97.8. aizliegts nožogot un sadalīt ar žogu publiskās ārtelpas teritorijas, izņemot atsevišķus 
gadījumus saimnieciskās darbības nodrošināšanai iekšpagalmos;

97.9. aizliegts nožogot zemes vienību, kurā atrodas esoša daudzdzīvokļu māja vai mājas, 
kas ir funkcionāli saistītas ar blakus zemes vienībās esošajām daudzdzīvokļu mājām 
un veido kopēju teritoriju  ar vienotu publisko infrastruktūru  un vienotiem teritorijas 
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labiekārtojuma  risinājumiem  (piebraucamie  ceļi,  apstādījumi,  gājēju  celiņi,  soliņi, 
apgaismojums, bērnu rotaļu laukumi, sporta laukumi u.tml.).

98. Lauku teritorijā aizliegts nožogot:

98.1. zemes  vienības  funkcionālajā  zonā  Dabas  un  apstādījumu  teritorijas,  izņemot 
gadījumus, kas noteikti  Apbūves noteikumos un, ja žogs paredzēts labiekārtojuma 
projektā un tiek nodrošināta publisko teritoriju pieejamība;

98.2. zemes  vienības  lauku  teritorijā  funkcionālajā  zonā  Mežu  teritorijas,  izņemot 
atsevišķus gadījumus, kad tas nepieciešams savvaļas dzīvnieku dārzu ierīkošanai vai 
citu specifisku funkciju pildīšanai.

99. Visās teritorijās žogus gar ūdenstilpēm un ūdenstecēm ierīko ne tuvāk kā 10 m no virszemes 
ūdensobjekta  krasta  līnijas  augšmalas  (krotes)  vai  no  virszemes  ūdensobjekta  normālās 
ūdenslīnijas, ja ir līdzena krasta daļa, kurā ietilpst 10 m tauvas joslas platums. Applūstošajās 
teritorijās atļauts izvietot vieglas konstrukcijas žogus, kas nodrošina ūdens brīvu caurplūšanu 
(bez pasētas, sietveida žogi).

100. Gar valsts nozīmes ūdensnoteku un koplietošanas meliorācijas novadgrāvjiem žogu izvieto 
10 m attālumā no novadgrāvja krotes (augšmalas), bet ciemu teritorijās ar blīvu apbūvi - 5 m 
attālumā  no  novadgrāvja  krotes  (augšmalas).  Žogi  var  būt  pārvietojami,  lai  varētu  veikt 
aizsargjoslas teritorijas apsaimniekošanu.

101. Prasības žoga arhitektūrai un vizuālajam izskatam:

101.1. žoga  krāsošanai  izmanto  pret  laika  apstākļu  ietekmi  un  mehāniskiem bojājumiem 
izturīgu krāsu. Dabisko akmeni, keramiku un cēlapmetumu žogā nekrāso;

101.2. aizliegta  dzeloņdrāšu,  izņemot,  ja  to  paredz  normatīvie  akti  un  surogātmateriālu 
(metāllūžņi, plastmasas atgriezumi u.tml.) izmantošana žogos,

102. Izvietojot žogu inženiertīkla un/vai objekta aizsargjoslā, saņem attiecīgā inženiertīkla un/vai 
objekta turētāja rakstisks saskaņojums.

3.3.7. Jumti, notekcaurules, fasādes

103. Katra daudzdzīvokļu nama ielas pusē ierīko lietus ūdens reni un notekcauruli vai citu lietus 
ūdens novadīšanas sistēmu. Notekcaurules un to galus ierīko tā, lai netraucētu kustību pa 
ietvi. Ūdens notekcaurules izbeidz ne augstāk par 15 cm virs ietves.

104. Ciemos  nav  atļauta  alternatīvo  apkures  sistēmu  dūmvadu,  ventilācijas  vai  kondicionieru 
cauruļvadu izvadīšana ēkas ielas fasādē.

105. Jauniem jumtiem un jumtu seguma nomaiņai nav atļauts izmantot azbestu saturošus jumta 
klājuma materiālus. Jumta seguma izbūvi vai nomaiņu veic saskaņā ar būvnoteikumiem.

3.3.8. Skatlogi, reklāmas, markīzes

106. Izvietojot reklāmas un izkārtnes, to izvietošanu saskaņo  Pašvaldības būvvaldē. Reklāmas 
objektu saskaņošana, kā arī izvietošana gar ielām un ceļiem veicama atbilstoši   normatīvo 
aktu prasībām.
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107. Virs skatlogiem atļauts izbūvēt markīzes, ja tās neprojicējas brauktuvei tuvāk kā 0,5 m un to 
apakšējā mala ir vismaz 2,5 m virs ietves. Ielas pusē markīzes izvietojumu, formu, krāsu un 
materiālu saskaņo ar Pašvaldības būvvaldi.

3.3.9. Palīgēkas

108. Ciemos  palīgēku  (saimniecības  ēka,  būve  mājlopiem,  pirtis  u.tml.)  nedrīkst 
ierīkot priekšpagalmā  un  ārējā  sānpagalmā,  izņemot  gadījumus,  kad  tas  tiek  pamatots 
būvniecības ieceres dokumentācijā un saskaņots ar Pašvaldības būvvaldi.

109. Minimālo attālumu no palīgēkas līdz zemes vienības robežai drīkst samazināt vai būvēt uz 
robežas  ar  abu  kaimiņu  rakstiski  saskaņotu  piekrišanu,  ar  noteikumu,  ka  attālums  no 
palīgēkas līdz dzīvojamo telpu logiem kaimiņu zemes vienībās nav mazāks par 4 m.

3.3.10. Būves dzīvniekiem

110. Ciemos lauksaimniecības dzīvniekiem paredzētās būves, ievērojot normatīvo aktu prasības, 
atļauts  izvietot  tikai  funkcionālajās  zonās  Rūpnieciskās  apbūves  teritorija  (R), 
Lauksaimniecības teritorija  (L,L1),  Savrupmāju  apbūves teritorija  (DzS,  DzS1)  un  Jaukta 
centra apbūves teritorija (JC).

111. Lauksaimniecības  dzīvnieku  turēšanai  izmanto  tikai  šim  nolūkam būvētas  vai  pielāgotas 
būves, kas atbilst veterinārām, higiēniskām un dzīvnieku labturības prasībām.

112. Lauksaimniecības  dzīvniekiem  paredzētu  jaunu  saimniecības  ēku  nav  atļauts  būvēt  un 
ierīkot tuvāk par 30 m no dzīvojamo telpu logiem, izņemot, ja saskaņots ar blakus zemes 
vienības īpašnieku, kā arī  tuvāk nekā 50 m no funkcionālās zonas, kur lauksaimniecības 
dzīvnieku turēšana nav atļauta.

113. Nodrošina mājputnu un sīklopu ierobežošanu sava nekustamā īpašuma robežās.

3.3.11. Atklāta āra (ārpustelpu) uzglabāšana

114. Atklāta āra (ārpustelpu) uzglabāšana nav atļauta:

114.1. būvlaides teritorijā;

114.2. tuvāk par 3 m no zemes vienības robežas;

114.3. priekšpagalmā un ārējā sānpagalmā;

114.4. autonovietnē.

115. Komposta vietas atļauts ierīkot:

115.1. ārpus būvlaides teritorijas;

115.2. ne tuvāk kā 1,5 m attālumā no blakus esošās zemes vienības robežas, izņemot, ja 
saņemts kaimiņu zemes vienības īpašnieka rakstisks saskaņojums;

115.3. ne  tuvāk  kā  6  m  līdz  dzīvojamās  mājas  logiem,  izņemot,  ja  saņemts  attiecīgās 
dzīvojamās mājas īpašnieka rakstisks saskaņojums.
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116. Pie  kopīgiem  žogiem,  mūriem  un  uz  zemes  vienības  robežas,  komposta  vietas  atļauts 
ierīkot,  ja  saņemts  blakus  esošās  zemes  vienības  īpašnieka  rakstisks  saskaņojums par 
kopīgas komposta vietas ierīkošanu.

117. Komposta  kaudzes un organiskā mēslojuma glabātuves ierīko,  izslēdzot  ūdens avotu un 
gruntsūdeņu piesārņošanu.

3.3.12. Stihiju postījumu atjaunošana

118. Īpašnieks  ir  tiesīgs  atjaunot  ugunsgrēka  vai  dabas  stihijas  rezultātā  nopostītu  vai  daļēji 
nopostītu ēku vai būvi tajās pašās pamatdimensijās atbilstoši agrāk esošajam veidolam un 
tajā  pašā  novietnē,  ievērojot  Apbūves  noteikumu  prasības  un  saskaņojot  būvniecību 
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, izņemot, ja: 

118.1. nopostītā būve atradās ielu sarkanajās līnijās;

118.2. nopostītā būve atradās neatbilstošas izmantošanas zemes vienībā.

119. Apstādījumus atjauno visās teritorijās, kur tie paredzēti atbilstoši plānošanas dokumentiem 
vai būvniecības ieceres dokumentācijai.

3.3.13. Būvju lietošanas veida maiņa, pārbūve, restaurēšana, atjaunošana, 
konservācija un nojaukšana

120. Jebkuru ēku, būvju vai to daļu lietošanas veidu maiņai ir nepieciešama būvniecības ieceres 
dokumentācija  atbilstoši  būvniecību  regulējošo  normatīvo  aktu  prasībām.  Ieplānotajai 
jaunajai funkcijai ir jāatbilst šo Apbūves noteikumu atļautās izmantošanas prasībām.

121. Ja  būves  tehniskais  stāvoklis  ir  pasliktinājies,  tad  tās  tehniskā  un  vizuālā  stāvokļa 
sakārtošana  ir  īpašnieka  vai  lietotāja  pienākums.  Būve  iekonservētā  stāvoklī  nedrīkst 
atrasties ilgāk par 5 gadiem, izņemot valsts un vietējās nozīmes kultūras pieminekļus.

122. Ja  būvē  atrodas  valsts  ģeodēziskā  tīkla  punkts,  visus  būvniecības  darbus  saskaņo  ar 
Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūru, ja būvē atrodas vietējā ģeodēziskā tīkla punkts - 
ar Pašvaldību.

123. Pārbūvējot, restaurējot vai atjaunojot ēku vai inženierbūvi, kurā atrodas ģeodēziskie punkti - 
nivelēšanas sienas zīmes vai vietējā ģeodēziskā tīkla sienas zīmes, ēku un inženierbūvju 
pārbūves, restaurācijas un atjaunošanas būvniecības ieceres saskaņo ar ģeodēziskā punkta 
turētāju.

124. Kārtību, kādā veidā sakārtojamas vai nojaucamas avārijas stāvoklī un degradētas ēkas un 
inženierbūves (grausti), nosaka normatīvie akti un Pašvaldības saistošie noteikumi.

125. Ja  ēku  un  inženierbūvju  nojaukšanas  dokumentācijā  nav  paredzēta  jauna  būvniecība, 
nojaukto ēku un inženierbūvju vietas apzaļumo.
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3.4. PRASĪBAS TERITORIJAS LABIEKĀRTOJUMAM

3.4.1. Vispārīgas prasības

126. Labiekārtotas publiskās ārtelpas ierīkošanai izstrādā būvniecības ieceres dokumentāciju vai 
labiekārtojuma  risinājumu  iekļauj  detālplānojumā,  kurā  nosaka  apbūves  funkcijas, 
izvietojumu un prasības apbūves kompozīcijai.

3.4.2. Apstādījumi

127. Publiskās apstādījumu teritorijās un zaļajā zonā, tajā skaitā publiskajās atpūtas, sporta un 
peldēšanās vietās aizliegts novietot un braukt ar motorizētajiem transporta līdzekļiem, bojāt 
apstādījumus un piegružot tos ar atkritumiem.

128. Norobežojošus aizsargstādījumus vides kvalitātes uzlabošanai, aizsardzībai pret troksni un 
gaisa piesārņojumu veido:

128.1. ielas  pusē,  plānojot  rindu  māju  vai  daudzdzīvokļu  māju  būvniecību  pie  B  vai  C 
kategorijas ielām;

128.2. gar  rūpnieciskās  apbūves  teritoriju  un  objektiem  atbilstoši  Apbūves  noteikumos 
noteiktajam.

129. Veicot būvniecību, iespēju robežās saglabā esošos kokus.

130. Par apstādījumu apsaimniekošanu (ierīkošanu, kopšanu un uzraudzību) ir atbildīgi:

130.1. Pašvaldība - par Pašvaldības īpašumā esošu apstādījumu teritorijām;

130.2. namu  pārvaldnieks  vai  apsaimniekotājs,  vai  namu  īpašnieks  -  par  pagalmu  un 
iekškvartālu teritorijām;

130.3. uzņēmuma,  iestādes  un  organizācijas  vadītājs  -  par  apstādījumiem  slēgtajās 
teritorijās un platībās ārpus tām;

130.4. zemes īpašnieks vai lietotājs - par apstādījumiem viņu zemes īpašumā vai lietojumā;

130.5. būvētājs - par apstādījumiem teritorijā, kur rit būvdarbi.

131. Ja  publiski  pieejamā  parka  teritorija  nepieder  Pašvaldībai,  Pašvaldība  var  ar  zemes 
īpašnieku  vai  tiesisko  valdītāju  slēgt  līgumu,  kurā  nosaka  savstarpējos  pienākumus  un 
atbildību par parka apsaimniekošanu un publisku pieejamību.

3.4.3. Ārtelpas labiekārtojuma elementi un īslaicīgas lietošanas būves

132. Ārtelpas labiekārtojuma elementu, tajā skaitā vides objektu izvietojumu un vizuālo veidolu 
nosaka būvniecības ieceres dokumentācijā. To veido, harmoniski iekļaujoties apkārtējā vidē 
un saskaņā ar apkārtējo ēku un būvju arhitektonisko stilu un noformējumu.

133. Ārtelpas  elementus  ietvēs  un  citās  teritorijās,  kur  paredzēta  gājēju  kustība,  izvieto, 
nodrošinot vismaz 1,2 m platu brīvtelpu gājējiem.
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134. Vienā  pārskatāmības posmā  (ielas  posmā  vismaz  viena  kvartāla  garumā,  skvērā,  parkā 
u.tml.)  atļauts  uzstādīt  tikai  viena  veida  vai  savstarpēji  stilistiski  saskaņotus  funkcionāli 
nepieciešamos ārtelpas elementus (atkritumu tvertnes,  velonovietnes,  soliņus u.tml.),  kas 
saskaņoti Pašvaldības būvvaldē.

135. Izvietot pieminekļus un ierīkot piemiņas vietas drīkst tikai publiskajā ārtelpā kā punktveida 
objektus.  Veidojot  piemiņas vietas  vai  monumentus,  Pašvaldības būvvalde  var  ierosināt 
veikt publisko apspriešanu.

136. Stacionāras un sezonas rakstura tirdzniecības būves (kioskus, nojumes, stendus, paviljonus 
u.tml.)  atļauts  būvēt  vai  novietot  tikai  ar  Pašvaldības  būvvaldes  saskaņojumu.  Ja 
iepriekšminētie objekti robežojas ar ielas sarkano līniju, ceļa zemes nodalījuma joslu, atrodas 
ielas sarkanajās līnijās vai ceļa zemes nodalījuma joslā, nepieciešams saskaņojums ar ceļa 
vai ielas īpašnieku vai tiesisko valdītāju.

137. Teritorijās,  kur  ir  māju  numerācija,  īpašnieks  nodrošina,  lai  pie  katras  galvenās  būves 
galvenās  ieejas  uz  sienas  būtu  piestiprināta,  pēc  Pašvaldības  saistošajos  noteikumos 
noteiktas formas izgatavota, mājas numura zīme.

138. Teritorijās,  kur  nav  māju  numerācijas,  zemes  vienības  īpašnieks  nodrošina,  lai  ārpus 
autoceļa  zemes nodalījuma joslas,  pie  iebrauktuves zemes vienībā būtu uzstādīts mājas 
nosaukums.

139. Nekustamā īpašuma īpašnieka pienākums ir pie ēkas galvenās fasādes piestiprināt karoga 
turētāju  vai  uzstādīt  brīvi  stāvošu  karoga  mastu  valsts  karoga  uzvilkšanai.  Pieļaujama 
atsevišķi  stāvošu  virs  12  m augstu  karogu  mastu  uzstādīšana  ar  Pašvaldības būvvaldi 
saskaņotās vietās.

140. Saskaņojot ar būves īpašnieku vai lietotāju, pie būvju sienām Pašvaldība vai tās pilnvarotas 
institūcijas  var  izvietot  apgaismes  ķermeņus,  satiksmes  regulēšanas  tehnisko  līdzekļu 
konsoles vai stiprinājumus, kas nepieciešami ciemu rotāšanai.

141. Publiskās  apbūves  un  daudzdzīvokļu  dzīvojamo  ēku  teritorijās  atkritumu  tvertnes  izvieto 
speciāli šim nolūkam iekārtotās un ar  Pašvaldības  būvvaldi saskaņotās vietās. Zemes un 
būvju īpašnieki vai tiesiskie valdītāji novieto atkritumu tvertnes un uztur kārtībā piebraucamos 
ceļus  uz  atkritumu  tvertnēm.  Ja  uz  zemes  vienības  ir  izvietots  mazumtirdzniecības  un 
pakalpojumu objekts, sabiedriskā un darījumu iestāde, nodrošina, lai pie katras ieejas būtu 
uzstādīta atkritumu urna, lai tā būtu tīra un iztukšota, savlaicīgi nokrāsota un salabota.

142. Nekustamā īpašuma īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai nomnieks nodrošina ar apgaismojumu 
publiskās  apbūves  iestāžu  ieejas,  kā  arī  daudzdzīvokļu  dzīvojamo  ēku  koplietošanas 
pagalmus un citas publiski pieejamas koplietošanas teritorijas. 

143. Ielu,  laukumu,  parku,  skvēru  un  koplietošanas  pagalmu  apgaismošanai  atļauts  izmantot 
apgaismes ķermeņus uz stabiem vai  arī  pie stabiem piestiprinātus apgaismes ķermeņus. 
Apgaismes  ķermeņus  veido  arhitektoniski  saskanīgus  katra  vizuāli  vienlaicīgi  uztverama 
ielas  posma  vai  kvartāla  garumā,  kā  arī  katra  laukuma  vai  skvēra,  vai  parka,  vai 
koplietošanas pagalma robežās.

144. 10  m  platās  un  šaurākās  ielās  vai  piebrauktuvēs  atļauts  izmantot  pie  ēku  fasādēm 
piestiprinātus apgaismes ķermeņus.
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145. Ielu,  laukumu,  parku,  skvēru  un  koplietošanas  pagalmu  apgaismošanai  atļauts  izmantot 
apgaismes  ķermeņus  uz  stabiem.  Apgaismes  ķermeņus  veido  arhitektoniski  saskanīgus 
katra vizuāli vienlaicīgi uztverama ielas posma vai kvartāla garumā, kā arī katra laukuma vai 
skvēra, vai parka, vai koplietošanas pagalma robežās.

146. Apgaismes ķermeņu novietojums nedrīkst traucēt satiksmes kustības drošību un pasliktināt 
iedzīvotāju sadzīves apstākļus.

147. Apgaismes ķermeņus pieslēdz pie pazemes kabeļiem vai kabeļiem būvju sienās.

148. Izbūvējot  jaunu  vai  pārbūvējot  esošu  publiska  rakstura  būvi,  ielas  fasādēs  var  paredzēt 
fasāžu apgaismes elementus un teritorijas izgaismošanas risinājumus.

3.5. PRASĪBAS VIDES RISKU SAMAZINĀŠANAI

3.5.1. Plūdu riska teritorijas

149. Teritorijas plānojumā noteiktas un Grafiskās daļas kartēs attēlotas Rēzeknes upes, Maltas 
upes,  Ičas  upes,  Livžankas  (Liužankas)  upes,  Rāznas  ezera  un  Lubāna  ezera (Spēkā 
esošajā  TP)  applūstošās  teritorijas.  Applūstošās  teritorijas  ar  applūduma  atkārtošanās 
biežumu  vismaz  reizi  desmit  gados  (ar  10% applūduma varbūtību)  noteiktas,  izmantojot 
inženiertehniskos  aprēķinus,  precizējot  pēc  dabā  konstatējamām  regulāra  applūduma 
pazīmēm atbilstoši mēroga 1: 10 000 noteiktībai. 

150. Applūstošo  teritoriju  robežas  var  precizēt  detālplānojumā  un  būvniecības  ieceres 
dokumentācijā, saņemot kompetentās iestādes izziņu par 10% applūduma varbūtības zemes 
virsmas augstuma atzīmi un veicot inženiertopogrofisko uzmērīšanu un pazīmju novērtēšanu 
dabā, atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

151. Teritorijas plānojuma Grafiskās daļas izstrādē izmantots topogrāfiskais plāns M 1:10 000, 
līdz  ar  to  nav  iespējams  identificēt  mazākas  applūduma  teritorijas.  Ja  būvniecības 
vajadzībām tiek izmatoti topogrāfiskie plāni ar augstāku mēroga precizitāti, applūduma līnijas 
ir  atbilstoši  nosakāmas  lokālplānojumā,  detālplānojumā  un  būvniecības  ieceres 
dokumentācijā katrā konkrētajā vietā.

152. Applūduma  riska  teritorijās  pirms  būvniecības  nepieciešams  veikt  teritorijas  topogrāfisko 
uzmērīšanu  un  veikt  applūšanas  riska  izvērtējumu  saskaņā  ar  spēkā  esošajiem 
normatīvajiem  aktiem,  kā  arī  saņemt  kompetentu  iestāžu  atzinumu  par  applūšanas 
iespējamību.  Pēc  atzinuma  saņemšanas,  ja  teritorija  tiek  noteikta  kā  applūstoša,  tās 
turpmākā izmantošana veicama saskaņā ar spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.

3.5.2. Ģeoloģiskā riska teritorijas

153. Teritorijas  plānojumā noteiktas  un  Grafiskajā  daļā attēlotas  erozijas  riska  teritorijas 
- Rāznas ezera krasta erozijas teritorijas (Čornajas, Kaunatas un Mākoņkalna pagastā).

154. Prasības  riska  novēršanai  nosaka  Pašvaldības  Būvvalde  būvniecības  ieceres 
dokumentācijas vai detālplānojuma darba uzdevumā.

155. Veicot  jebkādus  būvniecības  darbus  ģeoloģiskā  riska  teritorijās  nepieciešama  apbūvei 
paredzētās  teritorijas  detāla  inženierģeoloģiskā  izpēte.  Veicot  izpētes  darbus,  izvērtē 
iespējamo eksodinamisko procesu apdraudējums būvniecībai, kā arī gruntsūdeņu iespējamo 
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agresivitāti pret betonu, it īpaši gadījumos, kad gruntsūdeņu līmenis atrodas nelielā dziļumā 
(1 - 2 m).

3.5.3. Piesārņotās un potenciāli piesārņotās teritorijas

156. Teritorijas plānojuma Grafiskās daļas kartē attēlotas piesārņotās un potenciāli piesārņotās 
vietas, kas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir reģistrētas Latvijas Vides, ģeoloģijas un 
meteoroloģijas centra Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu reģistrā.

157. Piesārņotajās  un  potenciāli  piesārņotajās  vietās  pirms  jaunas  atļautās  izmantošanas 
uzsākšanas vai būvniecības veic augsnes, grunts un pazemes ūdeņu piesārņojuma izpēti un 
piesārņojuma līmeņa novērtējumu. Ja tiek konstatēts piesārņojums, veic teritorijas sanāciju 
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Dzīvojamās un publiskās apbūves izvietošana atļauta 
tikai pēc konstatētā piesārņojuma novēršanas.

3.5.4. Prasības degvielas un gāzes uzpildes stacijām

158. Attālumus no degvielas un gāzes uzpildes stacijām līdz citiem objektiem nosaka normatīvie 
akti.  Papildus  ievēro  šādus  attālumus  no  degvielas  un  gāzes  pildnēm  un  pazemes 
rezervuāriem:

158.1. 50 m līdz dzīvojamām un publiskām ēkām;

158.2. 30 m līdz koku mežu masīviem.

159. Pirms degvielas un gāzes uzpildes staciju projektēšanas uzsākšanas nepieciešams iegūt 
slēdzienu par grunts piesārņojuma līmeni attiecīgajā vietā.

160. Degvielas  un  gāzes uzpildes  stacijās,  izņemot  pašapkalpošanās uzpildes  stacijās,  ierīko 
publiski pieejamas tualetes.

3.5.5. Aizsardzība pret trokšņiem

161. Akustiskā  trokšņa pieļaujamos rādītājus dzīvojamo un publisko ēku telpām un teritorijām 
pieņem  atbilstoši  normatīvo  aktu  prasībām. Trokšņa  līmeņa  rādītāji  galvenajiem  trokšņa 
avotiem nosakāmi pēc to novietnei atbilstošām trokšņa kartēm, bet, ja to nav - akustisko 
mērījumu un/vai akustiskās situācijas modelēšanas (aprēķina) rezultātā.

162. Prettrokšņa  sienas  nepieciešamību  pamato  detālplānojumā  vai  būvniecības  ieceres 
dokumentācijā.  Īpašos gadījumos par prettrokšņa sienu drīkst  izmantot žogu. Prettrokšņa 
sienas, nepieciešamības gadījumā, ierīko gar Rūpnieciskās apbūves teritorijām un Tehniskās 
apbūves  teritorijām,  gar  satiksmes  maģistrālēm  ciemu  teritorijās  ar  blīvu  dzīvojamo  un 
publisko apbūvi.

163. Trokšņu mazināšanai Rūpnieciskās apbūves teritorijās paredz reljefa elementu (uzbērumu, 
ierakumu)  izmantošanu,  krūmāju,  vienlaidu  apstādījumu  joslu  un  apstādījumu  masīvu 
veidošanu, kas nodrošina pasākuma efektivitāti visu gadu, ne tikai veģetācijas sezonā.

164. Jebkuras no kokiem veidotas stādījumu joslas stumbru daļa obligāti aizsedzamas (ar blīvu 
krūmāju joslām, vaļņiem vai ekrāniem).
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3.5.6. Prasības saņemt saskaņojumu

165. Saņem attiecīgās pašvaldības, ar ko robežojas Rēzeknes novada pašvaldības administratīvā 
teritorija, saskaņojumu: 

165.1. ja  tiek  plānots  vai  projektēts  objekts,  kura  aizsargjosla  iekļausies  blakus  esošas 
pašvaldības administratīvajā teritorijā;

165.2. ja tiek plānots objekts, kas potenciāli var radīt vides piesārņojumu vai radīt negatīvu 
ietekmi  uz  dzīves  vides  kvalitāti  500  m  vai  tuvāk  blakus  esošas  pašvaldības 
administratīvajai  robežai,  kā  arī  nepieciešams  rīkot  būvniecības  ieceres  publisko 
apspriešanu.

3.6. PRASĪBAS DERĪGO IZRAKTEŅU IEGUVEI

166. Lai  uzsāktu  derīgo  izrakteņu  ieguvi,  nepieciešams  veikt  detālu  ģeoloģisko  izpēti. Derīgo 
izrakteņu ieguvi drīkst veikt atbilstoši normatīvo aktu prasībām zemes dzīļu ieguves jomā, 
saskaņojot darbību ar kompetentajām valsts uzraudzības iestādēm un Pašvaldību.

167. Derīgo izrakteņu ieguve normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atļauta šādās funkcionālajās 
zonās: Rūpnieciskās apbūves teritorijā (R), Mežu teritorijā (M), Lauksaimniecības teritorijā 
(L) un Ūdeņu teritorijā (Ū). Īpaši aizsargājamajās dabas teritorijās (ĪADT) derīgo izrakteņu 
ieguve pieļaujama tikai tādā gadījumā, ja to pieļauj spēkā esošie īpaši aizsargājamo dabas 
teritoriju normatīvie akti, kultūras pieminekļu aizsardzības zonās - ja tiek saskaņots ar NKMP, 
vietējas  nozīmes  kultūrvēsturiskajās  un  dabas  teritorijās  (TIN4)  un  ainaviski  vērtīgajās 
teritorijās (TIN5) - ja tiek saskaņots ar Pašvaldību.

168. Derīgo  izrakteņu  ieguve  nav  atļauta  ciemu  teritorijās  (izņemot  atļauta  sapropeļa  ieguve 
ezeros),  kultūras  pieminekļu  teritorijās,  vietējas  nozīmes  kultūrvēsturiskajās  un  dabas 
teritorijās (TIN4) un ainaviski vērtīgajās teritorijās (TIN5).

169. Paredzētās darbības -  derīgo izrakteņu ieguves -  ietekmes uz  vidi  novērtējums veicams 
normatīvajos  aktos  noteiktajos  gadījumos  pēc  iespējas  agrākā  derīgo  izrakteņu  ieguves 
plānošanas, projektēšanas un lēmumu pieņemšanas stadijā.

170. Lai  netiktu izmainīts ūdens līmenis un pārveidoti  ūdensteču un ūdenstilpņu krasti,  derīgo 
izrakteņu ieguve nav atļauta tiešā upju un ezeru tuvumā - 100 m attālumā no krasta līnijas. 
Veicot derīgo izrakteņu ieguves vietu projekta izstrādi, novērtē tā potenciālo ietekmi uz ūdens 
līmeņa izmaiņām.

171. Nav atļauta derīgo izrakteņu ieguve tuvāk par 100 m no kapsētu teritorijas (DA2 teritorijas) 
robežas.

172. Plānojot  jaunas  derīgo  izrakteņu  ieguves  vietas,  izstrādā  transporta  un  energoapgādes 
shēmu, lai novērstu iespējamo negatīvo ietekmi uz apdzīvotajām vietām un cilvēku dzīves 
kvalitāti tajās. Derīgo izrakteņu ieguve nedrīkst pasliktināt blakus esošo nekustamo īpašumu 
īpašnieku dzīves apstākļus - piebraucamo ceļu kvalitāti, ūdens ieguvi, trokšņa un putekļu 
izplatību dzīvojamo māju tuvumā u.tml..

173. Derīgo izrakteņu ieguve nav atļauta tuvāk par 1 km no pilsētas un ciemu teritoriju robežām, 
izņemot atļauts RSEZ teritorijā  (TIN1),  kā arī  tuvāk par 10 m līdz blakus esošās zemes 
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vienības robežai, izņemot, ja piegulošās zemes vienības īpašnieks ir rakstiski piekritis derīgo 
izrakteņu ieguvei un pārstrādei tuvāk par 10 m no savas zemes vienības robežas.

174. Derīgo  izrakteņu  ieguves  vietu  izstrādātāji  uztur  kārtībā  derīgo  izrakteņu  transportēšanā 
izmantojamos ceļus neatkarīgi no īpašuma piederības, kā arī vienojas par Pašvaldības un 
privāto ceļu izmantošanu ar īpašnieku, saskaņojot to ar Pašvaldību. Stingri ievēro drošības 
pasākumus un ierobežo nepiederošu personu iekļūšanu teritorijā.

175. Lai novērstu draudus vides un apkārtējo iedzīvotāju dzīves kvalitātes pasliktināšanai, kā arī 
sekmētu  ieguves  vietas  iekļaušanos  ainavā,  saskaņā  ar  projektu  veic  derīgo  izrakteņu 
ieguves  vietas  teritorijas  rekultivāciju,  ko  uzsāk  viena  gada  laikā  pēc  derīgo  izrakteņu 
ieguves pabeigšanas.

176. Derīgo izrakteņu ieguves vietu teritorijās nav atļauta atkritumu izgāšana.

177. Ja  derīgo  izrakteņu  ieguve  tiek  pārtraukta  uz  laiku  ilgāku  par  1  gadu,  derīgo  izrakteņu 
ieguvējs veic derīgo izrakteņu vietas konservāciju, nodrošinot ieguves vietas un ar to saistīto 
urbumu  un  monitoringa  tīkla  saglabāšanu  tādā  stāvoklī,  kas  nepasliktina  apkārtējo 
iedzīvotāju dzīves kvalitāti un nerada draudus videi.

3.7. PRASĪBAS DĪĶU IERĪKOŠANAI

178. Meliorētajās  lauksaimniecības  zemēs,  neatkarīgi  no  ierīkojamā  dīķa  platības,  visos 
gadījumos saņem tehniskos noteikumus no meliorācijas sistēmu uzraugošās institūcijas.

179. Mākslīgās ūdenstilpes nedrīkst atrasties tuvāk par 6 m no kaimiņu zemes vienības robežas 
(neattiecas  uz  robežu  ar  autoceļu),  izņemot  gadījumus,  kad  saņemta  kaimiņu  zemes 
vienības  īpašnieka  rakstiska  piekrišana.  Mākslīgo  ūdenstilpju  izvietošanu  pie  autoceļiem 
drīkst veikt tikai ar attiecīgā autoceļa īpašnieka vai pārvaldītāja saskaņojumu.

180. Ierīkojot mākslīgās ūdenstilpes īpaši aizsargājamajās dabas teritorijās (ĪADT), ņem vērā arī 
ĪADT noteiktās prasības.

181. Gadījumā,  ja  ierīkotais  dīķis  divu  gadu  laikā  nav  piepildījies  ar  ūdeni,  veic  teritorijas 
rekultivāciju.

3.8. PRASĪBAS LAUKSAIMIECĪBĀ IZMANTOJAMĀS ZEMES LIETOŠANAS 
KATEGORIJAS MAIŅAI

182. Lauksaimniecībā  izmantojamās  zemes  (turpmāk  –  lauksaimniecības  zemes)  lietošanas 
kategorijas maiņu un meža zemes atmežošanu veic atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai 
kārtībai.

183. Lauksaimniecības  zemju  apmežošana  ir  aizliegta  nacionālas  nozīmes  lauksaimniecības 
zemēs (Krēslītes polderis), vietējas nozīmes kultūrvēsturiskajās un dabas teritorijās (TIN4) 
un  ainaviski  vērtīgajās  teritorijās  (TIN5),  izņemot,  ja  TIN4  un  TIN5  teritorijās  saņemts 
Pašvaldības saskaņojums. Īpaši aizsargājamajās dabas teritorijās (ĪADT) lauksaimniecības 
zemju apmežošanā, ņem vērā arī ĪADT noteiktās prasības.

184. Lauksaimniecības zemju apmežošana ir aizliegta, ja izpildās vismaz viens no uzskaitītajiem 
kritērijiem:
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184.1. vienlaidus  meliorētās  lauksaimniecības  zemes  platība  ir  lielāka  par  3  ha,  zemes 
auglība  ir  30  balles  un augstāka,  kā  arī  zemes līdz  paredzētajai  apmežošanai  ir 
apsaimniekotas un tiek izmantotas lauksaimniecībā (tīrumi,  ganības u.c.)  un tai  ir 
nodrošināta piekļuve;

184.2. ja  vismaz 70% no apmežošanai  paredzētai  meliorētai  lauksaimniecības zemei  (ar 
platību virs 2 ha un  nodrošinātu piekļuvi) pieguļošajām teritorijām ir meliorētas un 
apsaimniekotas lauksaimniecības zemes.

185. Ja  teritorijā  ir  izbūvētas  meliorācijas  sistēmas  slēgtā  drenāža,  lauksaimniecības  zemju 
lietošanas kategorijas maiņu saskaņo ar meliorācijas sistēmu uzraugošo institūciju.

186. Ja lauksaimniecības zemē ir reģistrēti bioloģiski vērtīgi zālāji (BVZ), ir nepieciešams saņemt 
Dabas  aizsardzības  pārvaldes  rakstisku  atļauju  zālāja  platības  pārveidošanai  jeb  zemes 
lietošanas kategorijas maiņai (aparšanai, apmežošanai, apbūvei u.c.).

3.9. PRASĪBAS DABAS TERITORIJU IZMANTOŠANAI

3.9.1. Reljefa un augsnes virskārtas saglabāšana, koku ciršana

187. Apbūvējot  zemes  vienību,  maksimāli  saglabā  dabīgo  reljefu  un  augsnes  virskārtu.  Pēc 
būvniecības pabeigšanas atjauno augsnes virskārtu.

188. Prasības reljefa un augsnes virskārtas saglabāšanai nosaka detālplānojumā vai būvatļaujas 
projektēšanas nosacījumos.

189. Nav atļauts:

189.1. mainīt  dabisko  reljefu  un  hidroģeoloģiskos  apstākļus  (aizbērt  gravas,  grāvjus  un 
derīgo izrakteņu ieguves vietas, rakt dīķus, ierīkot drenāžu), veikt grunts nomaiņu, 
izņemot gadījumus, ja minētās darbības ir saskaņotas ar atbildīgajām institūcijām vai 
minēto pasākumu veikšanai izstrādāta būvniecības ieceres dokumentācija;

189.2. veikt teritorijas uzbēršanu, izmantojot nepārstrādātus būvniecības atkritumus;

189.3. veikt darbības, kas rada piesārņojumu, kas pārsniedz normatīvajos aktos noteiktos 
atļautos robežlielumus, izņemot, ja saņemta attiecīga atļauja.

3.10. PRASĪBAS PUBLISKĀ LIETOŠANĀ ESOŠO ŪDEŅU IZMANTOŠANAI

190. Teritorijas  plānojuma  Grafiskās  daļas  kartē  attēlotas  piekļuves  vietas  pie  iekšzemes 
publiskajiem ūdeņiem, kuriem nodrošinata publiskā piekļuve, kā arī pašvaldības publiskās 
peldvietas, kuras atrodas konkrētās pagasta pārvaldes pārziņā.

191. Pie  iekšzemes  publiskajiem  ūdeņiem  (Černostes  ezera,  Dziļūta  ezera,  Feimaņu  ezera, 
Idzipoles ezera, Ismeru-Žogotu ezera, Kaunatas ezera, Lubāna ezera, Meirānu ezera, Pušas 
ezera, Rāznas ezera, Rušona ezera, Salāja ezera Tiskādu ezera, Viraudas ezera, Vertukšņa 
ezera, Zosnas ezera un Rēzeknes upes) un īpaši aizsargājamajām dabas teritorijām (ĪADT) 
nodrošina  publisku  piekļuvi  gājējiem  un  riteņbraucējiem,  nosakot  to  lokālplānojumā  vai 
detālplānojumā,  atbilstoši  Teritorijas  plānojuma  Grafiskajā  daļā  noteiktajam  un/vai 
Pašvaldības prasībām attiecīgā projekta darba uzdevumā.
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4. PRASĪBAS TERITORIJAS IZMANTOŠANAI UN APBŪVES PARAMETRIEM 
KATRĀ FUNKCIONĀLAJĀ ZONĀ

Ja pie teritorijas galvenajiem un papildizmantošanas veidiem nav noteikts izmantošanas veida apraksts, tas tiek piemērots atbilstoši 
Ministru kabineta 30.04.2013. noteikumu Nr.240 “Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” 3.pielikumam 
“Teritorijas izmantošanas veidu klasifikators”

4.1. SAVRUPMĀJU APBŪVES TERITORIJA

4.1.1. Savrupmāju apbūves teritorija (DzS)

4.1.1.1. Pamatinformācija

192. 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

193. Savrupmāju apbūve (11001).

194. Vasarnīcu apbūve (11002).

4.1.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

195. Dārza māju apbūve (11003).

196. Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve (12002).

197. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003).

198. Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (12007).

199. Veselības aizsardzības iestāžu apbūve (12008).

200. Dzīvnieku aprūpes iestāžu apbūve (12010).

201. Labiekārtota  publiskā  ārtelpa  (24001):  kas  ietver  privātus  un  publiskus  pagalmus, 
apstādījumus  un  labiekārtojuma  infrastruktūru  (tai  skaitā  nedzīvojamās  ēkas  un  būves) 
atpūtas,  veselības  un  fizisko  aktivitāšu  nolūkam  un  citu  publiskās  ārtelpas  funkciju 
nodrošināšanai.

202. Publiskā ārtelpa bez labiekārtojuma (24002).

4.1.1.4. Apbūves parametri

Nr. Teritorijas izmantošanas 
veids

Minimālā 
jaunizv. 
zemes gabala 
platība

Maksimālais 
apbūves 
blīvums (%)

Apbūves 
intensitāte 
(%)

Apbūves 
augstums 
(m)

Apbūves 
augstums 
(stāvu 
skaits)

Minimālais 
brīvās zaļās 
teritorijas 
rādītājs (%)

203. 1200 m2 1 30 līdz 60 3 līdz 12 2 līdz 3

1. katrai dvīņu mājas daļai 600 m2

2. palīgēkām 8 m

3. Piemērojama papildizmantošanas veidiem
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4.1.1.5. Citi noteikumi

204. Vienā  zemes  vienībā  atļauts  būvēt  vairāk  par  vienu  savrupmāju  vai  vairāk  par  vienu 
vasarnīcu,  vai  vairāk  par  vienu  dvīņu  māju,  ja  iespējama  zemes  reālā  sadale  atbilstoši 
Apbūves  noteikumiem.  Dvīņu  māju  būvniecības  gadījumā  paredz  zemes  vienības 
sadalīšanas iespēju katrai atsevišķai mājas daļai.

205. Minimālā jaunveidojamās zemes vienības fronte ir 20 m, dvīņu mājas vienai daļai – 15 m. 
Atsevišķos  gadījumos,  pamatojot  ar  lokālplānojumu  vai  detālplānojumu,  vai  ņemot  vērā 
zemes  lietderīgas  izmantošanas  iespējas,  esošās  apbūves  un  zemes  vienību  robežu 
struktūru, kā arī dabiskās robežas, zemes vienības minimālo fronti var samazināt.

206. Telpas saimnieciskās darbības veikšanai atļautas tikai ar nosacījumu, ka netiek pasliktināti 
kaimiņu dzīves apstākļi  ar trokšņa, smaku vai cita veida piesārņojumu.  Pašvaldība katrā 
atsevišķā gadījumā izvērtē potenciālo saimnieciskās darbības ietekmi un izvirza nosacījumus 
tās atļaušanai vai aizliegšanai.

207. DzS teritorijā, kas atrodas arheoloģijas pieminekļa - Kaunatas senkapu teritorijā nav atļauta 
esošo īpašumu sadalīšana un jaunu zemes vienību veidošana. Nav atļauta jaunas apbūves 
veidošana, jaunu ceļu, ielu un ūdenstilpņu izveide kā arī citi ar zemes reljefa pārveidojumiem 
saistīti  darbi.  Atļauta  tikai  vēsturisko  būvju  atjaunošana  esošajā  apjomā,  saskaņojot  ar 
NKMP.

4.1.2. Savrupmāju apbūves teritorija (DzS1)

4.1.2.1. Pamatinformācija

208. Savrupmāju apbūves teritorija (DzS1) ir  funkcionālā zona, ko nosaka vasarnīcu un dārza 
māju  apbūves  teritorijās  ciemos,  lai  nodrošinātu  sezonas  rakstura  mājokļa  funkciju,  bet 
izpildot nosacījumus iespējama arī pastāvīga savrupmāju apbūve.

4.1.2.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

209. Savrupmāju apbūve (11001): izņemot dvīņu māju.

210. Vasarnīcu apbūve (11002).

4.1.2.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

211. Dārza māju apbūve (11003).

212. Labiekārtota  publiskā  ārtelpa  (24001):  kas  ietver  privātus  un  publiskus  pagalmus, 
apstādījumus  un  labiekārtojuma  infrastruktūru  (tai  skaitā  nedzīvojamās  ēkas  un  būves) 
atpūtas,  veselības  un  fizisko  aktivitāšu  nolūkam  un  citu  publiskās  ārtelpas  funkciju 
nodrošināšanai.

213. Publiskā ārtelpa bez labiekārtojuma (24002).
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4.1.2.4. Apbūves parametri

Nr. Teritorijas izmantošanas 
veids

Minimālā 
jaunizv. 
zemes gabala 
platība

Maksimālais 
apbūves 
blīvums (%)

Apbūves 
intensitāte 
(%)

Apbūves 
augstums 
(m)

Apbūves 
augstums 
(stāvu 
skaits)

Minimālais 
brīvās zaļās 
teritorijas 
rādītājs (%)

214. 600 m2 30 līdz 9 līdz 3

4.1.2.5. Citi noteikumi

215. Vienā  zemes  vienībā  atļauts  būvēt  vienu  vasarnīcu  un  vienu  savrupmāju,  kā  arī 
nepieciešamo apbūvi.

216. Savrupmāju apbūve atļauta pie nosacījuma, ja zemes vienības platība nav mazāka par 600 
m2.

217. Jaunveidojamajām apbūves teritorijām obligāti paredz pieslēgšanos esošajiem centralizētās 
ūdensapgādes  un  kanalizācijas  tīkliem,  ja  tas  ir  tehniski  iespējams  un/vai  maģistrālie 
ūdensvada kanalizācija tīkli ir izbūvēti pa apbūves teritorijai pieguļošo ielu.

4.2. MAZSTĀVU DZĪVOJAMĀS APBŪVES TERITORIJA

4.2.1. Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzM)

4.2.1.1. Pamatinformācija

218. 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

219. Savrupmāju apbūve (11001).

220. Rindu māju apbūve (11005).

221. Daudzdzīvokļu māju apbūve (11006): līdz 3 stāviem.

4.2.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

222. Biroju ēku apbūve (12001).

223. Tirdzniecības  un/vai  pakalpojumu  objektu  apbūve  (12002):  izņemot  degvielas  un  gāzes 
uzpildes stacijas un automobiļu un motociklu apkopes uzņēmumus.

224. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003).

225. Kultūras iestāžu apbūve (12004).

226. Sporta ēku un būvju apbūve (12005).

227. Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (12007).

228. Veselības aizsardzības iestāžu apbūve (12008).

229. Sociālās aprūpes iestāžu apbūve (12009).
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230. Dzīvnieku aprūpes iestāžu apbūve (12010): izņemot dzīvnieku viesnīcas un patversmes.

231. Labiekārtota publiskā ārtelpa (24001): kas ietver publiski pieejamus pagalmus, apstādījumus 
un labiekārtojuma infrastruktūru (tai skaitā nedzīvojamās ēkas un būves) atpūtas, veselības 
un fizisko aktivitāšu nolūkam un citu publiskās ārtelpas funkciju nodrošināšanai.

232. Publiskā ārtelpa bez labiekārtojuma (24002).

4.2.1.4. Apbūves parametri

Nr. Teritorijas izmantošanas 
veids

Minimālā 
jaunizv. 
zemes gabala 
platība

Maksimālais 
apbūves 
blīvums (%)

Apbūves 
intensitāte 
(%)

Apbūves 
augstums 
(m)

Apbūves 
augstums 
(stāvu 
skaits)

Minimālais 
brīvās zaļās 
teritorijas 
rādītājs (%)

233. 1200 m2 40 līdz 110 līdz 15 līdz 3 40

4.2.1.5. Citi noteikumi

234. Minimālā jaunveidojamās zemes vienības fronte ir 20 m, dvīņu mājas vienai daļai – 15 m, 
rindu  mājas  sekcijai  -  6  m.  Atsevišķos  gadījumos,  ņemot  vērā  zemes  lietderīgas 
izmantošanas iespējas, esošās apbūves un zemes vienību robežu struktūru, kā arī dabiskās 
robežas, zemes vienības minimālo fronti var samazināt.

235. Paredzot rindu māju apbūvi, zemes vienības atļauts sadalīt tikai pēc šo ēku uzbūvēšanas.

236. Uz katru dzīvokli daudzdzīvokļu mājā paredz autonovietni vismaz vienai automašīnai. Citai 
atļautai izmantošanai - ievērojot normatīvās prasības un nesamazinot minimālo brīvo zaļo 
teritoriju.

237. Visām mazstāvu daudzdzīvokļu apbūves teritorijām ir obligāta centralizēta ūdensapgāde un 
kanalizācija un siltumapgāde vai vienota lokālā ēkas siltumapgādes sistēma.

238. Palīgēkas - šķūnīši u.tml. pie daudzdzīvokļu mājām izbūvējamas pēc iespējas vienotā stilā, 
saskaņojot  ar  Pašvaldības  būvvaldi  to  apbūves  parametrus  un  vienotus  arhitektoniskos 
risinājumus. Maksimālais augstums un stāvu skaits - 6 m un 2 stāvi. Jaunas kūtis (mājlopu 
novietnes) nav atļautas.

239. Pakalpojumu objektu (veikals,  frizētava, kafejnīca u.tml.)  ierīkošana atļauta daudzdzīvokļu 
māju pirmajos stāvos, nodrošinot atsevišķu ieeju. 

240. Daudzdzīvokļu  māju  pagalmos  veidojams labiekārtojums -  atpūtas  vietas  pieaugušajiem, 
rotaļu laukumi bērniem, āra trenažieri,  laukumi saimnieciskiem mērķiem un/vai  fizkultūras 
nodarbībām, apgaismojums u.tml. labiekārtojuma un ārtelpas elementi pēc nepieciešamības.

241. Atļautas telpas saimnieciskās darbības veikšanai,  ja tā atbilst  mājražošanas statusam un 
netiek pasliktināti  kaimiņu dzīves apstākļi  ar trokšņa,  smaku vai cita  veida piesārņojumu. 
Pašvaldība katrā atsevišķā gadījumā izvērtē potenciālo saimnieciskās darbības ietekmi un 
izvirza nosacījumus tās atļaušanai vai aizliegšanai.

242. Esošo  daudzdzīvokļu  namu  apbūves  iekšpagalmos  jauna  apbūve  un  tās  izvietojums 
izvērtējams,  ievērojot  noteiktos  apbūves  rādītājus,  kā  arī  insolācijas  un  izgaismojuma 
prasības,  ar  detālplānojumu  vai  piemērojot  būvniecības  ieceres  publiskās  apspriešanas 
procedūru.
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243. Savrupmāju un dvīņu māju apbūves gadījumā ievēro Savrupmāju apbūves teritorijas (DzS) 
noteikumus. (skatīt 4.1.apakšnodaļā)

4.3. DAUDZSTĀVU DZĪVOJAMĀS APBŪVES TERITORIJA

4.3.1. Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzD)

4.3.1.1. Pamatinformācija

244. Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzD) ir funkcionālā zona ar apbūvi no četriem līdz 
pieciem  stāviem,  ko  nosaka,  lai  nodrošinātu  mājokļa  funkciju,  paredzot  atbilstošu 
infrastruktūru.

4.3.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

245. Rindu māju apbūve (11005).

246. Daudzdzīvokļu māju apbūve (11006).

4.3.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

247. Biroju ēku apbūve (12001).

248. Tirdzniecības  un/vai  pakalpojumu  objektu  apbūve  (12002):  izņemot  degvielas  un  gāzes 
uzpildes stacijas un automobiļu un motociklu apkopes uzņēmumus.

249. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003).

250. Kultūras iestāžu apbūve (12004).

251. Sporta ēku un būvju apbūve (12005).

252. Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (12007).

253. Veselības aizsardzības iestāžu apbūve (12008).

254. Sociālās aprūpes iestāžu apbūve (12009).

255. Dzīvnieku aprūpes iestāžu apbūve (12010): izņemot dzīvnieku viesnīcas un patversmes.

256. Labiekārtota publiskā ārtelpa (24001): kas ietver publiski pieejamus pagalmus, apstādījumus 
un labiekārtojuma infrastruktūru (tai skaitā nedzīvojamās ēkas un būves) atpūtas, veselības 
un fizisko aktivitāšu nolūkam un citu publiskās ārtelpas funkciju nodrošināšanai.

257. Publiskā ārtelpa bez labiekārtojuma (24002).

4.3.1.4. Apbūves parametri

Nr. Teritorijas izmantošanas 
veids

Minimālā 
jaunizv. 
zemes gabala 
platība

Maksimālais 
apbūves 
blīvums (%)

Apbūves 
intensitāte 
(%)

Apbūves 
augstums 
(m)

Apbūves 
augstums 
(stāvu 
skaits)

Minimālais 
brīvās zaļās 
teritorijas 
rādītājs (%)

258. 4 līdz 110 līdz 20 līdz 5 40

4. pēc funkcionālās nepieciešamības
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4.3.1.5. Citi noteikumi

259. Pakalpojumu objektu (veikals,  frizētava, kafejnīca u.tml.)  ierīkošana atļauta daudzdzīvokļu 
māju pirmajos stāvos, nodrošinot atsevišķu ieeju ar vides pieejamību. 

260. Paredzot rindu māju apbūvi, zemes vienības atļauts sadalīt tikai pēc šo ēku uzbūvēšanas.

261. Uz katru dzīvokli daudzdzīvokļu mājā paredz autonovietni vismaz vienai automašīnai, citai 
atļautai  izmantošanai  -  ievērojot  normatīvās  prasības,  nesamazinot  minimālo  brīvo  zaļo 
teritoriju.

262. Visām daudzstāvu daudzdzīvokļu apbūves teritorijām ir obligāta centralizēta ūdensapgāde, 
kanalizācija, kā arī siltumapgāde vai vienota lokālā ēkas siltumapgādes sistēma.

263. Palīgēkas - šķūnīši u.tml. pie daudzdzīvokļu mājām  izbūvējamas pēc iespējas vienotā stilā, 
saskaņojot  ar Pašvaldības būvvaldi  to  apbūves  parametrus  un  vienotus  arhitektoniskos 
risinājumus. Maksimālais augstums un stāvu skaits - 6 m un 2 stāvi. Jaunas kūtis (mājlopu 
novietnes) nav atļautas.

264. Daudzdzīvokļu māju pagalmos veido labiekārtojumu - atpūtas vietas pieaugušajiem, rotaļu 
laukumus  bērniem,  laukumus  saimnieciskiem  mērķiem  un/vai  fizkultūras  nodarbībām, 
apgaismojumu u.c. labiekārtojuma un ārtelpas elementus pēc nepieciešamības.

265. Atļautas telpas saimnieciskās darbības veikšanai,  ja tā atbilst  mājražošanas statusam un 
netiek pasliktināti  kaimiņu dzīves apstākļi  ar trokšņa,  smaku vai cita  veida piesārņojumu. 
Pašvaldība katrā atsevišķā gadījumā izvērtē potenciālo saimnieciskās darbības ietekmi un 
izvirza nosacījumus tās atļaušanai vai aizliegšanai.

266. Esošo  daudzdzīvokļu  namu  apbūves  iekšpagalmos  jauna  apbūve  un  tās  izvietojums 
izvērtējams  ievērojot  noteiktos  apbūves  rādītājus,  kā  arī  insolācijas  un  izgaismojuma 
prasības,  ar  detālplānojumu  vai  piemērojot  būvniecības  ieceres  publiskās  apspriešanas 
procedūru.

267. Rindu  māju  un  mazstāvu  daudzdzīvokļu  apbūves gadījumā  ievēro  Mazstāvu  dzīvojamās 
apbūves teritorijas (DzM) noteikumus. (skatīt 4.2.apakšnodaļā)

4.4. PUBLISKĀS APBŪVES TERITORIJA

4.4.1. Publiskās apbūves teritorija (P)

4.4.1.1. Pamatinformācija

268. Publiskās  apbūves  teritorija  (P)  ir  funkcionālā  zona,  ko  nosaka,  lai  nodrošinātu  gan 
komerciālu,  gan nekomerciālu  publiska  rakstura  iestāžu un objektu  izvietošanu,  paredzot 
atbilstošu infrastruktūru.

4.4.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

269. Biroju ēku apbūve (12001).

270. Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve (12002).

271. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003).

272. Kultūras iestāžu apbūve (12004).
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273. Sporta ēku un būvju apbūve (12005).

274. Aizsardzības un drošības iestāžu apbūve (12006).

275. Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (12007).

276. Veselības aizsardzības iestāžu apbūve (12008).

277. Sociālās aprūpes iestāžu apbūve (12009).

278. Dzīvnieku aprūpes iestāžu apbūve (12010).

279. Reliģisko organizāciju ēku apbūve (12011).

280. Labiekārtota publiskā ārtelpa (24001).

4.4.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

281. Rindu māju apbūve (11005).

282. Daudzdzīvokļu māju apbūve (11006).

4.4.1.4. Apbūves parametri

Nr. Teritorijas izmantošanas 
veids

Minimālā 
jaunizv. 
zemes gabala 
platība

Maksimālais 
apbūves 
blīvums (%)

Apbūves 
intensitāte 
(%)

Apbūves 
augstums 
(m)

Apbūves 
augstums 
(stāvu 
skaits)

Minimālais 
brīvās zaļās 
teritorijas 
rādītājs (%)

283. 5 līdz 150 līdz 20 6 līdz 5 30

5. pēc funkcionālās nepieciešamības

6. neattiecas uz sakrālām būvēm

4.4.1.5. Citi noteikumi

284. Minimālā jaunveidojamās zemes vienības fronte ir 20 m, izņemot gadījumus, kad konkrētas 
situācijas dēļ nepieciešams cits risinājums.

285. Jaunveidojamajās publiskās apbūves teritorijās veido publiski pieejamu ārtelpu (apstādījumi, 
bērnu rotaļu laukumi u.c.) vismaz 20% no teritorijas kopējās platības.

286. Paredzot  jebkura  veida  būvniecību,  pārbūvi  vai  labiekārtošanu, Pašvaldības būvvalde 
būvatļaujā var noteikt papildus prasības publiskās telpas veidošanai un saglabāšanai.

287. Jaunveidojamajām  apbūves  teritorijām  obligāti  paredz  pieslēgšanos  pie  esošajiem 
centralizētās  ūdensapgādes  un  kanalizācijas  tīkliem,  ja  tas  ir  tehniski  iespējams  un/vai 
maģistrālie ūdensvada kanalizācija tīkli ir izbūvēti pa apbūves teritorijai pieguļošo ielu.

288. Publiskās apbūves objektā atļauts dzīvoklis.

289. Rindu  māju  apbūvei  un  mazstāvu  daudzdzīvokļu  apbūvei  atsevišķā  zemes  vienībā 
ievērojami Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritoriju (DzM) noteikumi. (skatīt 4.2.nodaļā)

290. P teritorijās,  kas atrodas arhitektūras kultūras pieminekļu  individuālajā  aizsardzības zonā 
atļautais  maksimālais  apbūves  augstums  12  m  un  3  stāvi.  Pieļaujama  tikai  tāda  jauna 
apbūve, kas ar savu apjomu, augstumu un arhitektonisko izvietojumu nerada traucējumu 
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kultūrvēsturiskajai  apbūvei  un ainavai.  Labiekārtojums un apbūve veidojama,  ņemot  vērā 
kultūrvēsturiskās  ainavas  un  apbūves  identitāti  un  autentiskumu,  plānotās  apbūves 
iekļaušanos ainavā saskaņojot ar NKMP.

4.4.2. Publiskās apbūves teritorija (P1)

4.4.2.1. Pamatinformācija

291. Publiskās  apbūves  teritorija  (P1)  ir  funkcionālā  zona,  ko  nosaka,  lai  nodrošinātu  gan 
komerciālu, gan nekomerciālu publiska rakstura iestāžu un objektu izvietošanu arhitektūras 
pieminekļu  –  Bikavas muižas  un pārvaldnieka  mājas  apbūves,  Zosnas muižas apbūves, 
Lūznavas  (Glužņevas)  muižas  apbūves,  Adamovas  muižas  apbūves,  Pušas  muižas 
apbūves, rehabilitācijas centra "Rāzna" apbūves teritorijās un Franča Trasuna dzīves vietā 
"Kolnasāta", paredzot atbilstošu infrastruktūru.

4.4.2.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

292. Biroju ēku apbūve (12001).

293. Tirdzniecības  un/vai  pakalpojumu  objektu  apbūve  (12002):  kas  ietver  restorānus,  bārus, 
kafejnīcas,  kā  arī  sezonas rakstura  tirdzniecības vai  pakalpojumu objektus  (tirdzniecības 
kioski un segtie tirdzniecības stendi).

294. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003): kas ietver viesnīcas, viesu mājas un cita veida 
īslaicīgas apmešanās vietas.

295. Kultūras  iestāžu  apbūve  (12004):  kas  ietver  koncertzāles,  apjumtas  vasaras  estrādes, 
muzejus,  izstāžu  zāles  un  citas  mākslas,  izklaides  un  atpūtas  iestādes  un  to  darbības 
nodrošināšanai nepieciešamos objektus un infrastruktūru.

296. Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (12007).

297. Veselības aizsardzības iestāžu apbūve (12008): kas ietver ārstu prakses, sanatorijas un citus 
ārstniecības nolūkiem paredzētos objektus un tiem nepieciešamo infrastruktūru.

298. Sociālās aprūpes iestāžu apbūve (12009).

299. Labiekārtota  publiskā  ārtelpa  (24001):  kas  ietver  apstādījumus  un  labiekārtojuma 
infrastruktūru, tai skaitā autonovietnes publiskās ārtelpas funkciju nodrošināšanai.

4.4.2.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

Nenosaka

4.4.2.4. Apbūves parametri

Nr. Teritorijas izmantošanas 
veids

Minimālā 
jaunizv. 
zemes gabala 
platība

Maksimālais 
apbūves 
blīvums (%)

Apbūves 
intensitāte 
(%)

Apbūves 
augstums 
(m)

Apbūves 
augstums 
(stāvu 
skaits)

Minimālais 
brīvās zaļās 
teritorijas 
rādītājs (%)

300. līdz 80 līdz 9 7 līdz 2 8 40

7. neattiecas uz esošo kultūrvēsturisko ēku pārbūvi (atjaunošanu) vēsturiskajā veidolā

8. neattiecas uz esošo kultūrvēsturisko ēku pārbūvi (atjaunošanu) vēsturiskajā veidolā
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4.4.2.5. Citi noteikumi

301. Nav atļauta jaunas apbūves veidošana, kas funkcionāli nav saistīta ar esošo muižu un citu 
kultūrvēsturisko  apbūvi.  Kultūras  pieminekļu  teritorijās  pieļaujama  tikai  tādu  jaunu  ēku 
būvniecība  vai  esošo  ēku  pārbūve,  kas  ar  savu  apjomu,  arhitektonisko  izvietojumu, 
augstumu,  materiālu  lietojumu  un  tonalitāti  nerada  vizuālās  uztveres  traucējumu 
kultūrvēsturiskajai  apbūvei  un tās  dabiskajai  un  tradicionālajai  ainavai.  Prioritāri  veicama 
vēsturisko  ēku  atjaunošana  un  pārbūve  un  nav  pieļaujama  jaunas,  muižas  apbūves 
kompleksam neraksturīgas apbūves veidošana.

302. Kultūrvēsturiskās  apbūves  ēkām  (kultūras  pieminekļa  teritorijā)  saglabājams  raksturīgais 
arhitektoniski  telpiskais un fasāžu dekoratīvais risinājums, vēsturiskais būvapjoms, fasāžu 
mākslinieciskā kompozīcija un apdares detaļas.

303. Kultūras  pieminekļu  kultūrvēsturiskās  apbūves  un  tās  aizsardzības  zonas  teritorijā 
realizējamām jaunbūvēm, kā  arī  esošo būvju  pārbūvēm jāiekļaujas apkārtējā  vēsturiskās 
apbūves ainavā, ņemot vērā vides mērogu, struktūru, kompozīcijas principus un konkrētās 
vietas struktūras evolūcijas likumsakarības.  Labiekārtojums un apbūve veidojama,  ņemot 
vērā kultūrvēsturiskās ainavas un apbūves identitāti un autentiskumu, saskaņojot ar NKMP.

304. Vēsturiskās apbūves vizuālās ietekmes zonā nav pieļaujama jaunu kultūrvēsturiskās vides 
raksturam nepiemērotu virszemes transporta, inženiertehnisko būvju un iekārtu izvietošana, 
kā arī traucējošu reklāmu izvietošana, kas rada vizuālu piesārņojumu kultūrvēsturiskajā vidē.

305. Lai nodrošinātu publisko pieejamību, P1 teritoriju nav atļauts nožogot, izņemot, ja žogs tiek 
veidots kā ainavisks publiskās ārtelpas labiekārtojuma elements.

306. Paredzot jebkura veida atļauto būvniecību, pārbūvi un labiekārtošanu kultūras pieminekļu un 
to  aizsardzības  zonu  teritorijās,  Pašvaldības  būvvalde  būvatļaujā  var  noteikt  papildus 
prasības publiskās  telpas  veidošanai  un  saglabāšanai.  Atļautās  apbūves parametri  katrā 
atsevišķā  gadījumā  nosakāmi  individuāli,  respektējot  muižas  apbūves  saglabājamās 
kultūrvēsturiskās  vērtības,  kā  arī  veidojot  apbūvi,  kas  ar  funkciju,  apjomu,  arhitektonisko 
izveidojumu,  augstumu,  materiālu  lietojumu  un  tonalitāti  nepazemina  kultūras  pieminekļu 
vērtību un nerada traucējumus to ietverošajai ainavai.

307. Nav atļauta P1 teritorijas sadalīšana atsevišķās zemes vienībās.

4.4.3. Publiskās apbūves teritorija (P2)

4.4.3.1. Pamatinformācija

308. Publiskās apbūves teritorija (P2) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai  nodrošinātu reliģiska 
rakstura iestāžu un objektu izvietošanu un funkcionēšanu arhitektūras pieminekļu Bērzgales 
katoļu baznīca, Melnā Dukstigala katoļu baznīca, Dricānu katoļu baznīca, Pilcenes katoļu 
baznīca,  Feimaņu katoļu baznīca,  Bikavas katoļu  baznīca,  Strūžānu evanģēliski  luteriskā 
baznīca, Kaunatas katoļu baznīca, Sarkaņu katoļu baznīca, Zosnas katoļu baznīca, Nagļu 
katoļu baznīca, Ozolmuižas katoļu baznīca, Pušas katoļu baznīca, Rikavas katoļu baznīca, 
Ciskādu  katoļu  baznīca,  Prezmas  katoļu  baznīca,  Rozentovas  (Maltas)  katoļu  baznīca, 
Stoļerovas  katoļu  kapella,  Rečinas  vecticībnieku  kopienas  lūgšanu  nams,  Ismeru 
vecticībnieku kopienas lūgšanu nams, Lipušku vecticībnieku kopienas lūgšanu nams, Maltas 
(Borovkas) vecticībnieku kopienas lūgšanu nams, Kampišķu vecticībnieku kopienas lūgšanu 
nams,  Uļjanovas  vecticībnieku  kopienas  lūgšanu  nams,  Tiskādu  vecticībnieku  kopienas 
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lūgšanu nams, Puderovas vecticībnieku kopienas lūgšanu nams un pašvaldības nozīmes 
kultūrvēsturisko objektu Strūžānu katoļu baznīca, Nautrēnu Vissvētākās Jaunavas Marijas 
Bezvainīgās  ieņemšanas  Romas  katoļu  baznīca,  Paramonovkas  vecticībnieku  kopienas 
lūgšanu nams, Tiskādu pareizticīgo baznīca, Štikānu vecticībnieku kopienas lūgšanu nams, 
Borisovkas  vecticībnieku  kopienas  lūgšanu  nams  apbūves  teritorijās,  paredzot  atbilstošu 
infrastruktūru.

4.4.3.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

309. Reliģisko organizāciju ēku apbūve (12011).

310. Labiekārtota  publiskā  ārtelpa  (24001):  kas  ietver  apstādījumus  un  labiekārtojumu,  t.sk. 
autonovietnes publiskās ārtelpas funkciju nodrošināšanai.

4.4.3.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

Nenosaka

4.4.3.4. Apbūves parametri

Nr. Teritorijas izmantošanas 
veids

Minimālā 
jaunizv. 
zemes gabala 
platība

Maksimālais 
apbūves 
blīvums (%)

Apbūves 
intensitāte 
(%)

Apbūves 
augstums 
(m)

Apbūves 
augstums 
(stāvu 
skaits)

Minimālais 
brīvās zaļās 
teritorijas 
rādītājs (%)

311. līdz 80 līdz 9 9 līdz 2

9. neattiecas uz esošo baznīcu un lūgšanas namu pārbūvi (atjaunošanu) vēsturiskajā veidolā.

4.4.3.5. Citi noteikumi

312. Nav  atļauta  P2  teritorijas  sadalīšana  un  jaunas  apbūves  veidošana,  izņemot,  ja  tā 
nepieciešama baznīcas vai lūgšanas nama reliģisko vai kultūras funkciju nodrošināšanai.

313. Labiekārtojums un apbūve, ja tā nepieciešama baznīcas reliģisko funkciju nodrošināšanai, 
veidojama,  ņemot  vērā  kultūrvēsturiskās  ainavas  un  apbūves identitāti  un  autentiskumu, 
saskaņojot ar NKMP un Pašvaldības būvvaldes arhitekti.

314. Paredzot  jebkura  veida  atļauto  būvniecību,  pārbūvi  un  labiekārtošanu,  Pašvaldības 
būvvalde  būvatļaujā  var  noteikt  papildus  prasības  publiskās  telpas  veidošanai  un 
saglabāšanai.

4.5. JAUKTAS CENTRA APBŪVES TERITORIJA

4.5.1. Jauktas centra apbūves teritorija (JC)

4.5.1.1. Pamatinformācija

315. Jauktas  centra  apbūves  teritorija  (JC)  ir  funkcionālā  zona,  ko  nosaka  teritorijai,  kurā 
vēsturiski  ir  izveidojies  plašs  jauktu  izmantošanu  spektrs  vai,  kas  kalpo  kā  ciema  vai 
apkaimes centrs, kā arī apbūves teritorijās, ko plānots attīstīt par šādiem centriem.

4.5.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

316. Savrupmāju apbūve (11001).
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317. Rindu māju apbūve (11005).

318. Daudzdzīvokļu māju apbūve (11006).

319. Biroju ēku apbūve (12001).

320. Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve (12002).

321. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003).

322. Kultūras iestāžu apbūve (12004).

323. Sporta ēku un būvju apbūve (12005).

324. Aizsardzības un drošības iestāžu apbūve (12006).

325. Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (12007).

326. Veselības aizsardzības iestāžu apbūve (12008).

327. Sociālās aprūpes iestāžu apbūve (12009).

328. Dzīvnieku aprūpes iestāžu apbūve (12010).

329. Reliģisko organizāciju ēku apbūve (12011).

330. Labiekārtota publiskā ārtelpa (24001).

4.5.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

331. Vieglās rūpniecības uzņēmumu apbūve (13001).

332. Transporta apkalpojošā infrastruktūra (14003).

4.5.1.4. Apbūves parametri

Nr. Teritorijas izmantošanas 
veids

Minimālā 
jaunizv. 
zemes gabala 
platība

Maksimālais 
apbūves 
blīvums (%)

Apbūves 
intensitāte 
(%)

Apbūves 
augstums 
(m)

Apbūves 
augstums 
(stāvu 
skaits)

Minimālais 
brīvās zaļās 
teritorijas 
rādītājs (%)

333. 10

10. Atbilstoši funkcionālajai nepieciešamībai. 

4.5.1.5. Citi noteikumi

334. Savrupmāju apbūves gadījumā ievēro DzS teritoriju noteikumus (skatīt Apbūves noteikumu 
4.1.1 apakšnodaļā).

335. Rindu  māju  un  mazstāvu  daudzdzīvokļu  namu  apbūves  gadījumā  ievēro  DzM  teritoriju 
noteikumus (skatīt Apbūves noteikumu 4.2.1 apakšnodaļā).

336. Publiskās apbūves gadījumā ievēro P teritoriju noteikumus (skatīt Apbūves noteikumu 4.4.1 
apakšnodaļā).

337. Rūpnieciskās apbūves gadījumā ievēro R teritoriju noteikumus (skatīt  Apbūves noteikumu 
4.6.1 apakšnodaļā).
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4.5.2. Jauktas centra apbūves teritorija (JC1)

4.5.2.1. Pamatinformācija

338. Jauktas  centra  apbūves  teritorija  (JC1)  ir  funkcionālā  zona,  ko  nosaka  arhitektūras 
pieminekļu Bērzgales muižas apbūves, Maltas zirgu pasta stacijas, Rikavas muižas apbūves, 
Feimaņu  muižas  parka  apbūves  un  Ciskādu  (Vītolu)  skolas  teritorijai,  kurā  vēsturiski  ir 
izveidojies plašs jauktu izmantošanu spektrs.

4.5.2.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

339. Savrupmāju apbūve (11001): (atļauta tikai esošā).

340. Daudzdzīvokļu māju apbūve (11006): (atļauta tikai esošā).

341. Biroju ēku apbūve (12001).

342. Tirdzniecības  un/vai  pakalpojumu  objektu  apbūve  (12002):  izņemot  degvielas  uzpildes 
stacijas un automobiļu un motociklu apkopes uzņēmumus, tirdzniecības centrus, kuru telpu 
platība pārsniedz 200 m2.

343. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003).

344. Kultūras iestāžu apbūve (12004).

345. Sporta ēku un būvju apbūve (12005).

346. Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (12007).

347. Veselības aizsardzības iestāžu apbūve (12008).

348. Sociālās aprūpes iestāžu apbūve (12009).

349. Labiekārtota publiskā ārtelpa (24001): kas ietver publiski pieejamus pagalmus, apstādījumus 
un labiekārtojuma infrastruktūru (tai skaitā nedzīvojamās ēkas) atpūtas, veselības un fizisko 
aktivitāšu nolūkam un citu publiskās ārtelpas funkciju nodrošināšanai.

4.5.2.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

350. Vieglās rūpniecības uzņēmumu apbūve (13001).

4.5.2.4. Apbūves parametri

Nr. Teritorijas izmantošanas 
veids

Minimālā 
jaunizv. 
zemes gabala 
platība

Maksimālais 
apbūves 
blīvums (%)

Apbūves 
intensitāte 
(%)

Apbūves 
augstums 
(m)

Apbūves 
augstums 
(stāvu 
skaits)

Minimālais 
brīvās zaļās 
teritorijas 
rādītājs (%)

351. 40 līdz 9 11 līdz 2 12 40

11. neattiecas uz esošo kultūrvēsturisko ēku pārbūvi (atjaunošanu) vēsturiskajā veidolā.

12. neattiecas uz esošo kultūrvēsturisko ēku pārbūvi (atjaunošanu) vēsturiskajā veidolā

4.5.2.5. Citi noteikumi

352. Nav atļauta jaunas apbūves veidošana, kas funkcionāli nav saistīta ar esošo kultūrvēsturisko 
apbūvi.  Pieļaujama tikai  tādu jaunu ēku būvniecība vai  esošo ēku pārbūve,  kas ar  savu 
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apjomu,  arhitektonisko  izvietojumu,  augstumu,  materiālu  lietojumu  un  tonalitāti  nerada 
vizuālās uztveres traucējumu kultūrvēsturiskajai apbūvei un tās dabiskajai un tradicionālajai 
ainavai.  Kultūras  pieminekļu  teritorijās  prioritāri  veicama  vēsturisko  ēku  atjaunošana  un 
pārbūve un nav pieļaujama jaunas, vēsturiskās apbūves kompleksam neraksturīgas apbūves 
veidošana.

353. Atļauts tikai ražošanas objekts ar nelielu ietekmi uz vidi (ražošanas objekts vai ražotne, kurā 
atbilstoši likuma "Par piesārņojuma" prasībām veic C kategorijas piesārņojošo darbību) un 
kura ražošanas telpu platība nepārsniedz 200 m2.

354. Nav atļauta JC1 teritorijas sadalīšana atsevišķās zemes vienībās.

355. Kultūrvēsturiskās apbūves ēkām (kultūras pieminekļa teritorijā) saglabājams tām raksturīgais 
arhitektoniski  telpiskais un fasāžu dekoratīvais risinājums, vēsturiskais būvapjoms, fasāžu 
mākslinieciskā kompozīcija un apdares detaļas.

356. Kultūras  pieminekļu  kultūrvēsturiskās  apbūves  un  tās  aizsardzības  zonas  teritorijā 
realizējamām jaunbūvēm, kā  arī  esošo būvju  pārbūvēm jāiekļaujas apkārtējā  vēsturiskās 
apbūves ainavā, ņemot vērā vides mērogu, struktūru, kompozīcijas principus un konkrētās 
vietas struktūras evolūcijas likumsakarības.  Labiekārtojums un apbūve veidojama,  ņemot 
vērā  kultūrvēsturiskās  ainavas  un  apbūves  identitāti  un  autentiskumu,  plānotās  apbūves 
iekļaušanos ainavā pamatojot ar arhitektoniski telpisko analīzi (3D vizualizāciju), saskaņojot 
ar NKMP un Pašvaldības būvvaldes arhitektu.

357. Kultūrvēsturiskās apbūves vizuālās ietekmes zonā nav pieļaujama jaunu kultūrvēsturiskās 
vides  raksturam  nepiemērotu  virszemes  transporta,  inženiertehnisko  būvju  un  iekārtu 
izvietošana,  kā  arī  traucējošu  reklāmu  izvietošana,  kas  rada  vizuālu  piesārņojumu 
kultūrvēsturiskajā vidē.

358. Lai nodrošinātu publisko pieejamību, JC1 teritoriju nav atļauts nožogot, izņemot, ja žogs tiek 
veidots kā ainavisks publiskās ārtelpas labiekārtojuma elements.

359. Paredzot  jebkura veida atļauto būvniecību, pārbūvi un labiekārtošanu kultūras pieminekļu 
teritorijās un to aizsardzības zonu teritorijās,  Pašvaldības  būvvalde būvatļaujā var noteikt 
papildus prasības publiskās telpas veidošanai un saglabāšanai. Atļautās apbūves parametri 
katrā atsevišķā gadījumā nosakāmi individuāli, respektējot Bērzgales muižas, Maltas zirgu 
pasta stacijas, Rikavas muižas, Feimaņu muižas parka un Ciskādu (Vītolu) skolas apbūves 
saglabājamās kultūrvēsturiskās  vērtības,  kā  arī  veidojot  apbūvi,  kas ar  funkciju,  apjomu, 
arhitektonisko izveidojumu, augstumu, materiālu lietojumu un tonalitāti nepazemina kultūras 
pieminekļu vērtību un nerada traucējumus to ietverošajai ainavai.

4.6. RŪPNIECISKĀS APBŪVES TERITORIJA

4.6.1. Rūpnieciskās apbūves teritorija (R)

4.6.1.1. Pamatinformācija

360. Rūpnieciskās  apbūves  teritorija  (R)  ir  funkcionālā  zona,  ko  nosaka,  lai  nodrošinātu 
rūpniecības  uzņēmumu  darbībai  un  attīstībai  nepieciešamo  teritorijas  organizāciju, 
inženiertehnisko apgādi un transporta infrastruktūru.
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4.6.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

361. Vieglās rūpniecības uzņēmumu apbūve (13001).

362. Smagās rūpniecības un pirmapstrādes uzņēmumu apbūve (13002).

363. Lauksaimnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (13003).

364. Derīgo izrakteņu ieguve (13004).

365. Atkritumu apsaimniekošanas un pārstrādes uzņēmumu apbūve (13005).

366. Inženiertehniskā infrastruktūra (14001).

367. Transporta lineārā infrastruktūra (14002).

368. Transporta apkalpojošā infrastruktūra (14003).

369. Noliktavu apbūve (14004).

370. Lidostu un ostu apbūve (14005).

371. Energoapgādes uzņēmumu apbūve (14006).

4.6.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

372. Biroju ēku apbūve (12001).

373. Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve (12002).

374. Aizsardzības un drošības iestāžu apbūve (12006).

4.6.1.4. Apbūves parametri

Nr. Teritorijas izmantošanas 
veids

Minimālā 
jaunizv. 
zemes gabala 
platība

Maksimālais 
apbūves 
blīvums (%)

Apbūves 
intensitāte 
(%)

Apbūves 
augstums 
(m)

Apbūves 
augstums 
(stāvu 
skaits)

Minimālais 
brīvās zaļās 
teritorijas 
rādītājs (%)

375. 13 80 15 14 10

13. atbilstoši funkcionālai nepieciešamībai

14. atbilstoši tehnoloģiskajai nepieciešamībai ražošanas vai cita tehnoloģiskā procesa nodrošināšanai

15. Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas (RSEZ) teritorijā - 90%

4.6.1.5. Citi noteikumi

376. Atklātu uzglabāšanu nožogo ar necaurredzamu žogu, saskaņā ar  Pašvaldības būvvaldes 
nosacījumiem.

377. Autonovietnes nodrošina zemes vienības robežās.

378. Lokālplānojumā, detālplānojumā vai  būvniecības ieceres dokumentācijā,  ja  nepieciešams, 
paredz  pasākumus  apkārtējo  dzīvojamo  un  publisko  teritoriju  aizsardzībai  pret  vides 
trokšņiem  un  cita  veida  piesārņojumu  tajās  zemes  vienībās,  kur  piesārņojumu  radošs 
ražošanas, energoapgādes, atkritumu pārstrādes, loģistikas, transporta vai  cits potenciālu 
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piesārņojumu radošs objekts ietekmē ar Rūpnieciskās apbūves teritoriju robežojošās citas 
atļautās izmantošanas teritorijas, izņemot Tehniskās apbūves teritorijas.

379. Sanitārās  un  citas  nepieciešamās  aizsargjoslas  jaunveidojamajiem  ražošanas, 
inženiertehniskās  apgādes,  loģistikas,  transporta  objektiem  un  citiem  potenciālu 
piesārņojumu  radošiem  objektiem  nedrīkst  pārsniegt  zemes  vienības  robežas,  izņemot 
gadījumus, ja tas ir rakstiski saskaņots ar kaimiņu zemes vienības īpašnieku.

380. Veidojot  ražotnes  vai  citus  potenciālu  piesārņojumu  radošus  objektus,  ja  Rūpnieciskās 
apbūves teritorija  robežojas ar citas atļautās izmantošanas teritorijām, izņemot Tehniskās 
apbūves teritorijām, ražotājs sev piederošajā teritorijā gar zemes vienības/u robežu vai, ja 
zemes vienības platība ir pietiekoši liela ap piesārņojumu radošo objektu ierīko buferzonu 
kuras platumu nosaka un pamato detālplānojumā vai būvniecības ieceres dokumentācijā, 
atkarībā no uzņēmuma darbības veida un ietekmes uz apkārtējo teritoriju vides un dzīves 
kvalitāti. Rūpnieciskās ražošanas un tehniskās apbūves uzņēmumiem, kas atrodas blakus 
teritorijām, kur galvenais izmantošanas veids ir dzīvojamā apbūve, uz dzīvojamās teritorijas 
pusi  paredz  koku  un  krūmu  stādījumu  joslu,  kuras  platums  nav  mazāks  par  1,5  m  un 
paredzamais  augstums  nav  mazāks  par  2  m.  Minētās  apzaļumotās  teritorijas  veido 
funkcionālās aizsargzonas apzaļumoto daļu.

381. Atļauti siltumnīcu kompleksi un akvakultūras ražošanas būves.

382. Bīstamo  atkritumu  pārstrādes  uzņēmumu  drīkst  izvietot  ne  tuvāk  kā  1  km  attālumā  no 
Savrupmāju  apbūves  teritorijām,  Mazstāvu  dzīvojamās  apbūves  teritorijām,  Daudzstāvu 
dzīvojamās  apbūves  teritorijām,  Publiskās  apbūves  teritorijām,  Jauktām  centra  apbūves 
teritorijām,  kurās  dzīvojamā  un  publiskā  apbūve  ir  viens  no  galvenajiem  teritorijas 
izmantošanas veidiem, kā arī 500 m no viensētām Lauksaimniecības teritorijās (L,L1).

383. Būvējot  vai  pārbūvējot  rūpniecības  uzņēmumu  ciemu  teritorijā,  veic  teritorijas 
inženiertehnisko  sagatavošanu,  objektu  nodrošina  ar  notekūdeņu  un  lietus  ūdens 
kanalizācijas tīkliem, objekta teritorijā brauktuves un laukumus iesedz ar asfaltbetonu vai citu 
ūdensnecaurlaidīgu cieto segumu.

384. Ciemos rūpnieciskās un tehniskās iekārtas, kas rada paaugstinātu trokšņa līmeni  un citu 
kaitīgu  ietekmi  uz  vidi,  izvietojamas  telpās.  Izbūvējami  trokšņu  necaurlaidīgi  logi  un 
atbilstošas ventilācijas sistēmas. Veicot darbību, durvīm nav atļauts būt atvērtām.

4.7. TRANSPORTA INFRASTRUKTŪRAS TERITORIJA

4.7.1. Transporta infrastruktūras teritorija (TR)

4.7.1.1. Pamatinformācija

385. Transporta infrastruktūras teritorija (TR) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu visu 
veidu transportlīdzekļu un gājēju satiksmei nepieciešamo infrastruktūru, kā arī lai nodrošinātu 
lidostu  un  ostu  uzņēmumu darbību  un  attīstībai  nepieciešamo  teritorijas  organizāciju  un 
inženiertehnisko apgādi.

4.7.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

386. Inženiertehniskā infrastruktūra (14001).

387. Transporta lineārā infrastruktūra (14002).
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388. Transporta apkalpojošā infrastruktūra (14003).

389. Lidostu un ostu apbūve (14005).

4.7.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

390. Tirdzniecības  un/vai  pakalpojumu  objektu  apbūve  (12002):  kas  saistīta  ar  transporta 
infrastruktūru.

4.7.1.4. Apbūves parametri

Nenosaka

4.7.1.5. Citi noteikumi

391. Apbūves  rādītāji  nosakāmi  lokālplānojumā,  detālplānojumā  vai  būvniecības  ieceres 
dokumentācijā atbilstoši tehnoloģiskai specifikai.

392. Nodrošina zemes vienību ārpus Transporta infrastruktūras teritorijām (TR, TR1) aizsardzību 
pret transporta infrastruktūras radītajiem trokšņiem un citu veidu piesārņojumiem, ja blakus 
esošās zemes vienības nav Rūpnieciskās apbūves teritorijas (R)  vai  Tehniskās apbūves 
teritorijas (TA).

393. Laukumu  teritorijās  atļauts  izvietot  atpūtas  objektus  un  ar  tiem  saistīto  labiekārtojumu 
(apstādījumus, soliņus u.c.).

394. Ielu  tirdzniecība  atļauta  tikai  attiecīgi  šim nolūkam paredzētajās  vietās  pēc  tirdzniecības 
atļaujas saņemšanas Pašvaldībā.

395. Atklāto un slēgto autonovietņu un autostāvlaukumu, sabiedriskā transporta pieturvietu, ceļu 
apkalpes  objektus  un  degvielas  un  gāzes  uzpildes  staciju  (DUS,  GUS)  sākotnējo 
būvniecības ieceri pie valsts autoceļiem saskaņo ar VAS „Latvijas Valsts ceļi”.

396. Papildus prasības transporta infrastruktūras ierīkošanai  un uzturēšanai noteiktas Apbūves 
noteikumu 3.1. apakšnodaļu “Prasības transporta infrastruktūrai”.

4.7.2. Transporta infrastruktūras teritorija (TR1)

4.7.2.1. Pamatinformācija

397. Transporta  infrastruktūras teritorija  (TR1)  ir  funkcionālā  zona,  ko  nosaka,  lai  nodrošinātu 
reģionālās  nozīmes  lidlauka  "Rēzekne"  teritorijas  Audriņu  pagastā  un  mazās  aviācijas 
lidlauka  teritorijas  Dricānu  pagastā  darbībai  nepieciešamo  infrastruktūru,  kā  arī  tā 
infrastruktūras attīstībai nepieciešamo teritorijas organizāciju un inženiertehnisko apgādi.

4.7.2.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

398. Inženiertehniskā infrastruktūra (14001).

399. Transporta lineārā infrastruktūra (14002).

400. Transporta apkalpojošā infrastruktūra (14003).

401. Lidostu un ostu apbūve (14005).
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4.7.2.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

402. Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve (12002).

403. Aizsardzības un drošības iestāžu apbūve (12006).

404. Noliktavu apbūve (14004).

4.7.2.4. Apbūves parametri

Nenosaka

4.7.2.5. Citi noteikumi

405. Apbūves  rādītāji  nosakāmi  lokālplānojumā,  detālplānojumā  vai  būvniecības  ieceres 
dokumentācijā.

406. Atļauta apbūve, kas saistīta ar lidlauka pakalpojumiem.

407. "Lidlauks Rēzekne" teritorijā atļauta militārā lidlauka vajadzībām nepieciešamo objektu un ar 
tiem saistītās infrastruktūras apbūve.

408. Ierobežojumus TR1 teritorijā nosaka likums "Par aviāciju" un citi normatīvie akti.

4.8. TEHNISKĀS APBŪVES TERITORIJA

4.8.1. Tehniskās apbūves teritorija (TA)

4.8.1.1. Pamatinformācija

409. 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

410. Atkritumu apsaimniekošanas un pārstrādes uzņēmumu apbūve (13005).

411. Inženiertehniskā infrastruktūra (14001).

412. Transporta lineārā infrastruktūra (14002).

413. Transporta apkalpojošā infrastruktūra (14003).

414. Noliktavu apbūve (14004).

415. Energoapgādes uzņēmumu apbūve (14006).

4.8.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

416. Biroju ēku apbūve (12001).

417. Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve (12002).

418. Aizsardzības un drošības iestāžu apbūve (12006).
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4.8.1.4. Apbūves parametri

Nenosaka

4.8.1.5. Citi noteikumi

419. Apbūves  rādītāji  nosakāmi  lokālplānojumā,  detālplānojumā  vai  būvniecības  ieceres 
dokumentācijā atbilstoši tehnoloģiskai un funkcionālai specifikai.

420. Nodrošina zemes vienību ārpus Tehniskās apbūves teritorijas (TA) aizsardzību pret tehniskās 
apbūves  radītajiem  trokšņiem  un  citu  veidu  piesārņojumiem,  ja  blakus  esošās  zemes 
vienības nav Rūpnieciskās apbūves teritorijas (R),  Tehniskās apbūves teritorijas (TA)  vai 
Transporta infrastruktūras teritorijas (TR, TR1).

421. Pasākumus  apkārtējo  teritoriju  aizsargāšanai  no  trokšņa,  smakām  un  citiem  kaitīgiem 
faktoriem, kā arī neestētisku skatu nosegšanai veic Tehniskās apbūves teritorijas (TA) zemes 
vienības robežās.

422. Laukumu teritorijās  ir  atļauts  izvietot  atpūtas  objektus  un  ar  tiem saistīto  labiekārtojumu 
(apstādījumus, soliņus u.c.).

423. Atklātu un slēgtu autonovietņu un autostāvlaukumu, sabiedriskā transporta pieturvietu, ceļu 
apkalpes objektu un degvielas un gāzes uzpildes staciju sākotnējo būvniecības ieceri valsts 
autoceļu aizsargjoslā saskaņo ar VAS „Latvijas Valsts ceļi”.

424. Papildus  prasības  inženiertīkliem  un  objektiem  noteiktas  Apbūves  noteikumu  3.2. 
apakšnodaļā “Prasības inženiertehniskās apgādes tīkliem un objektiem”.

425. Ciemos rūpnieciskās un tehniskās iekārtas, kas rada paaugstinātu trokšņa līmeni  un citu 
kaitīgu  ietekmi  uz  vidi,  izvietojamas  telpās.  Izbūvējami  trokšņu  necaurlaidīgi  logi  un 
atbilstošas ventilācijas sistēmas. Veicot darbību, durvīm nav atļauts būt atvērtām.

4.9. DABAS UN APSTĀDĪJUMU TERITORIJA

4.9.1. Dabas un apstādījumu teritorija (DA)

4.9.1.1. Pamatinformācija

426. 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

427. Labiekārtota publiskā ārtelpa (24001).

428. Publiskā ārtelpa bez labiekārtojuma (24002).

4.9.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

429. Tirdzniecības  un/vai  pakalpojumu  objektu  apbūve  (12002):  kas  ietver  sezonas  rakstura 
tirdzniecības vai pakalpojumu objektus (tirdzniecības kioski un segtie tirdzniecības stendi).
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430. Tūrisma  un  atpūtas  iestāžu  apbūve  (12003):  kas  ietver  sezonāla  rakstura  tūrisma 
pakalpojumu  nodrošināšanai  nepieciešamos  objektus  (inventāra  nomas  punkti,  tūrisma 
informācijas centri u.tml.).

431. Kultūras iestāžu apbūve (12004): kas ietver apjumtas vasaras estrādes.

432. Sporta ēku un būvju apbūve (12005): kas ietver sezonāla rakstura sporta būves (piemēram, 
sporta laukumus, tajā skaitā golfa laukumus un laukumus jāšanas sportam, trases ar cieto 
vai mīksto segumu, stadionus, velotrekus, atklātus peldbaseinus, ūdenssporta būves).

4.9.1.4. Apbūves parametri

Nr. Teritorijas izmantošanas 
veids

Minimālā 
jaunizv. 
zemes gabala 
platība

Maksimālais 
apbūves 
blīvums (%)

Apbūves 
intensitāte 
(%)

Apbūves 
augstums 
(m)

Apbūves 
augstums 
(stāvu 
skaits)

Minimālais 
brīvās zaļās 
teritorijas 
rādītājs (%)

433. 17 20 līdz 9 16 līdz 2

16. neattiecas uz estrādes izbūvi, sporta būvi

17. atbilstoši funkcionālai nepieciešamībai

4.9.1.5. Citi noteikumi

434. Apbūves rādītājus nosaka labiekārtojuma un apstādījumu projektā vai detālplānojumā, vai 
būvniecības  ieceres  dokumentācijā  atbilstoši  funkcionālajai  nepieciešamībai,  bet 
nepārsniedzot maksimāli atļautos apbūves rādītājus DA teritorijā.

435. Kopto  dabas  un  apstādījumu  teritoriju  izveidošanu  un  rekonstrukciju  veic  saskaņā  ar 
Apbūves noteikumu 3.4.  nodaļas “Prasības teritorijas labiekārtojumam” un citu  normatīvo 
aktu prasībām, kā arī izstrādājot labiekārtojuma un apstādījuma projektu vai detālplānojumu.

436. Neatkarīgi no īpašuma piederības, īpašnieks nodrošina esošo parku, skvēru, apstādījumu, 
mežaparku un citu kopto zaļumvietu uzturēšanu un atjaunošanu, kā arī publisko pieejamību.

437. Jaunveidojamo  gājēju  celiņu  parametrus  pieņem  saskaņā  ar  normatīvo  aktu  prasībām. 
Paredz iespējas pārvietoties cilvēkiem ar kustību traucējumiem.

438. Publiski pieejamo pludmaļu teritorijās pieļaujama tikai tādu objektu būvniecība, kas paredzēti 
pludmales apkalpošanai (sanitārais mezgls, pārģērbšanās kabīnes, soliņi, atkritumu urnas, 
rotaļu laukumi, āra trenažieri u.tml.).

439. Atļauts  ierīkot  tikai  teritorijas  funkcionēšanai  (apkalpei)  un  apmeklētājiem nepieciešamās 
transportlīdzekļu stāvvietas.

440. Aizliegts kurināt ugunskurus, izņemot speciāli ierīkotās ugunskuru vietas.

441. Upju ieleju nogāzēs aizliegts veikt darbības, kas paātrina virszemes ūdeņu noteci un veicina 
nogāžu erozijas procesu attīstību.

442. Atļauti apsaimniekošanas pasākumi, kas nepieciešami teritorijas uzturēšanai.
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4.9.2. Dabas un apstādījumu teritorija (DA1)

4.9.2.1. Pamatinformācija

443. Dabas  un  apstādījumu  teritorija  (DA1)  ir  funkcionālā  zona,  ko  nosaka,  lai  nodrošinātu 
rekreācijas, tūrisma, kvalitatīvas dabas un kultūrvides u.tml. funkciju īstenošanu arhitektūras 
pieminekļu Feimaņu muižas parka, Strūžānu muižas parka, Lūznavas muižas parka, Pušas 
muižas  parka,  Rikavas muižas  parka,  Prezmas muižas  parka,  Adamovas muižas  parka, 
Zosnas muižas parka, Bērzgales muižas parka, Bikavas muižas parka un Loboržu muižas 
parka teritorijā un arheoloģijas pieminekļa - Kaunatas senkapu teritorijā, ietverot ar attiecīgo 
funkciju saistītās ēkas un inženierbūves.

4.9.2.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

444. Labiekārtota  publiskā  ārtelpa  (24001):  kas  ietver  labiekārtotu  parku,  publiski  pieejamus 
pagalmus,  apstādījumus  un  labiekārtojuma  infrastruktūru  (tai  skaitā  nedzīvojamās  ēkas) 
atpūtas,  veselības  un  fizisko  aktivitāšu  nolūkam  un  citu  publiskās  ārtelpas  funkciju 
nodrošināšanai.

445. Publiskā ārtelpa bez labiekārtojuma (24002).

4.9.2.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

446. Tirdzniecības  un/vai  pakalpojumu  objektu  apbūve  (12002):  kas  ietver  sezonas  rakstura 
tirdzniecības  vai  pakalpojumu  objektus  (tirdzniecības  kioskus  un  segtos  tirdzniecības 
stendus).

447. Tūrisma  un  atpūtas  iestāžu  apbūve  (12003):  kas  ietver  sezonāla  rakstura  tūrisma 
pakalpojumu  nodrošināšanai  nepieciešamos  objektus  (inventāra  nomas  punkti,  tūrisma 
informācijas centri u.tml.).

448. Kultūras iestāžu apbūve (12004): kas ietver vieglas konstrukcijas vasaras estrādes.

4.9.2.4. Apbūves parametri

Nenosaka

4.9.2.5. Citi noteikumi

449. Atļauti apsaimniekošanas pasākumi, kas nepieciešami teritorijas uzturēšanai.

450. Nav atļauta DA1 teritorijas sadalīšana un jaunu zemes vienību veidošana.

451.  Kopto  dabas  un  apstādījumu  teritoriju  izveidošanu  un  rekonstrukciju  veic  saskaņā  ar 
Apbūves noteikumu 3.4.  nodaļas “Prasības teritorijas labiekārtojumam” un citu  normatīvo 
aktu prasībām, kā arī izstrādājot labiekārtojuma un apstādījuma projektu vai detālplānojumu.

452.  Atļauts  ierīkot  tikai  teritorijas funkcionēšanai  (apkalpei)  un apmeklētājiem nepieciešamās 
transportlīdzekļu stāvvietas.

453. Lai nodrošinātu publisko pieejamību, DA1 teritoriju nav atļauts nožogot, izņemot, ja žogs tiek 
veidots kā ainavisks publiskās ārtelpas labiekārtojuma elements, saglabājot publisko teritoriju 
un ēku pieejamību un saskaņojot ar NKMP pārvaldi un Pašvaldības būvvaldi.

454. Vēsturiskajām apstādījumu un parku teritorijām saglabājama to sākotnējā izmantošana.
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455. DA1 teritorijās prioritāri  saglabājama vēsturiskā plānojuma struktūra,  vēsturiskie stādījumi 
(vietēju  un citzemju  sugu  kokaugi),  dārzu  –  parku  arhitektūras  elementi,  esošais  reljefs, 
dabīgas un vai mākslīgi veidotas ūdenstilpes un ūdensteces. Pieļaujamas tikai tādas būves, 
kuras paredzētas šo teritoriju apsaimniekošanai un neapdraud konkrētā kultūras pieminekļa 
vērtību saglabāšanu.

456. DA1 teritorijā, kas atrodas arheoloģijas pieminekļa - Kaunatas senkapu teritorijā nav atļauta 
jaunas apbūves un labiekārtojuma veidošana, jaunu ceļu, ielu un ūdenstilpņu izveide kā arī 
citi ar zemes reljefa pārveidojumiem saistīti darbi. Atļauta tikai vēsturisko būvju atjaunošana 
esošajā apjomā, saskaņojot ar NKMP.

4.9.3. Dabas un apstādījumu teritorija (DA2)

4.9.3.1. Pamatinformācija

457. Dabas  un  apstādījumu  teritorija  (DA2)  ir  funkcionālā  zona,  ko  nosaka,  lai  nodrošinātu 
kapsētu  funkciju  īstenošanu  dabas  vai  daļēji  pārveidotās  dabas  teritorijās,  ietverot  ar 
attiecīgo funkciju saistītās ēkas un inženierbūves.

4.9.3.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

458. Labiekārtota publiskā ārtelpa (24001): kapsētas, dzīvnieku kapsētas, ietverot apstādījumus 
un  labiekārtojuma  infrastruktūru,  tai  skaitā  nedzīvojamās  ēkas  un  būves  -  kapličas, 
krematoriju ēkas u.c., kas saistītas ar kapsētas funkcionēšanu.

4.9.3.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

459. Tirdzniecības  un/vai  pakalpojumu  objektu  apbūve  (12002):  apbūve,  ko  veido  sezonas 
rakstura tirdzniecības vai  pakalpojumu objekti  (tirdzniecības kioski  un segtie tirdzniecības 
stendi), kapsētas funkciju nodrošināšanai nepieciešamie objekti.

4.9.3.4. Apbūves parametri

Nenosaka

4.9.3.5. Citi noteikumi

460. Apbūves rādītāji nosakāmi labiekārtojuma un apstādījumu projektā vai lokālplānojumā, vai 
detālplānojumā, vai būvniecības ieceres dokumentācijā, bet maksimālais apbūves blīvums 
nedrīkst pārsniegt 10%.

461. Blakus kapsētu teritorijām (DA2) plāno apmeklētāju transportlīdzekļu stāvlaukumus, norādes 
un laukumus atkritumu konteineru izvietošanai,  stacionārās vai  pārvietojamās tualetes un 
tehniskā ūdens ņemšanas vietas kapsētas apsaimniekošanas vajadzībām.

462. Atļauti apsaimniekošanas pasākumi, kas nepieciešami kapsētas teritorijas uzturēšanai.
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4.10. MEŽU TERITORIJA

4.10.1. Mežu teritorija (M)

4.10.1.1. Pamatinformācija

463. Mežu teritorija (M) ir funkcionālā zona, ko nosaka lai nodrošinātu apstākļus mežu ilgtspējīgai 
attīstībai  un  mežu  galveno  funkciju  –  saimniecisko,  ekoloģisko  un  sociālo  funkciju 
īstenošanai.

4.10.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

464. Mežsaimnieciska izmantošana (21001).

465. Mežs īpaši aizsargājamās dabas teritorijās (21002).

466. Labiekārtota publiskā ārtelpa (24001).

467. Publiskā ārtelpa bez labiekārtojuma (24002).

4.10.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

468. Viensētu apbūve (11004).

469. Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve (12002).

470. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003).

471. Sporta ēku un būvju apbūve (12005).

472. Derīgo izrakteņu ieguve (13004): veicot zemes lietošanas kategorijas maiņu.

4.10.1.4. Apbūves parametri

Nr. Teritorijas izmantošanas 
veids

Minimālā 
jaunizv. 
zemes gabala 
platība

Maksimālais 
apbūves 
blīvums (%)

Apbūves 
intensitāte 
(%)

Apbūves 
augstums 
(m)

Apbūves 
augstums 
(stāvu 
skaits)

Minimālais 
brīvās zaļās 
teritorijas 
rādītājs (%)

473. 2 ha 18 5 līdz 10 19

18. izņemot Vispārējos apbūves noteikumos noteiktos gadījumus

19. izņemot skatu, novērošanas torņus un sakaru torņus u.tml.

4.10.1.5. Citi noteikumi

474. Ciemu teritorijās esošos pašvaldības mežus saglabā kā mežaparku -  iedzīvotāju atpūtas 
teritoriju,  neparedzot  mežistrādi,  izņemot  kopšanas  cirtes  un  apbūvi  -  izņemot  teritorijas 
labiekārtošanas infrastruktūru un ar tūrismu un rekreāciju saistītas būves.

475. Mežsaimniecības teritoriju izmantošanu detalizē meža ierīcības un apsaimniekošanas plāni, 
kas izstrādājami likumdošanā noteiktā kārtībā.

476. Atļauta  meža  infrastruktūras,  kas  iekļauj  meža  ceļus  un  meža  meliorācijas  sistēmas, 
uzturēšana, būvniecība, pārbūve un atjaunošana.
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477. Maksimālais  būvju  skaits  zemes  vienībā  dzīvojamajai  apbūvei  –  viena  dzīvojamā  māja, 
pārējiem teritorijas izmantošanas veidiem - nepārsniedzot atļauto apbūves blīvumu.

478. Derīgo  izrakteņu  ieguves  gadījumā  ievēro  3.6.apakšnodaļas  “Prasības  derīgo  izrakteņu 
ieguvei” noteikumus.

479. Mežu teritorijās (M) atļauta šautuves ierīkošana, ja tiek izpildītas normatīvo aktu prasības un 
iespējams  nodrošināt  normatīvo  aktu  prasībām  atbilstošu  šautuves  darbības  drošības 
aizsardzības zonas teritoriju.

4.11. LAUKSAIMNIECĪBAS TERITORIJA

4.11.1. Lauksaimniecības teritorija (L)

4.11.1.1. Pamatinformācija

480. Lauksaimniecības  teritorija  (L)  ir  funkcionālā  zona,  ko  nosaka,  lai  nodrošinātu 
lauksaimniecības  zemes  kā  resursa  racionālu  un  daudzveidīgu  izmantošanu  visa  veida 
lauksaimnieciskajai darbībai un ar to saistītajiem pakalpojumiem.

4.11.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

481. Viensētu apbūve (11004).

482. Lauksaimnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (13003).

483. Lauksaimnieciska izmantošana (22001).

484. Labiekārtota publiskā ārtelpa (24001).

485. Publiskā ārtelpa bez labiekārtojuma (24002).

486. Ūdens telpas publiskā izmantošana (24003).

4.11.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

487. Vasarnīcu apbūve (11002).

488. Dārza māju apbūve (11003).

489. Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve (12002).

490. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003).

491. Kultūras iestāžu apbūve (12004).

492. Sporta ēku un būvju apbūve (12005).

493. Veselības aizsardzības iestāžu apbūve (12008).

494. Sociālās aprūpes iestāžu apbūve (12009).

495. Dzīvnieku aprūpes iestāžu apbūve (12010).

496. Reliģisko organizāciju ēku apbūve (12011).

497. Vieglās rūpniecības uzņēmumu apbūve (13001).
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498. Derīgo izrakteņu ieguve (13004).

499. Atkritumu apsaimniekošanas un pārstrādes uzņēmumu apbūve (13005).

500. Inženiertehniskā infrastruktūra (14001).

501. Transporta lineārā infrastruktūra (14002).

502. Transporta apkalpojošā infrastruktūra (14003).

503. Noliktavu apbūve (14004).

504. Lidostu un ostu apbūve (14005).

505. Energoapgādes uzņēmumu apbūve (14006).

506. Mežsaimnieciska izmantošana (21001).

4.11.1.4. Apbūves parametri

Nr. Teritorijas izmantošanas 
veids

Minimālā 
jaunizv. 
zemes gabala 
platība

Maksimālais 
apbūves 
blīvums (%)

Apbūves 
intensitāte 
(%)

Apbūves 
augstums 
(m)

Apbūves 
augstums 
(stāvu 
skaits)

Minimālais 
brīvās zaļās 
teritorijas 
rādītājs (%)

507. 2 ha 20 30 līdz 12 21 līdz 3

20. izņemot Vispārējos apbūves noteikumos noteiktos gadījumus

21. ražošanas un tehniskās apbūves objektiem (kaltēm, angāriem u.tml.) atbilstoši funkcionālajai nepieciešamībai

4.11.1.5. Citi noteikumi

508. Zemes  lietošanas  kategoriju  maiņu  meliorētajās  lauksaimniecības  zemēs  saskaņo  ar 
meliorācijas sistēmu uzraugošo institūciju.

509. Mežsaimnieciskas izmantošanas gadījumā  un  derīgo  izrakteņu  ieguves  gadījumā zemes 
lietošanas  veidu  maiņa  ir  atļauta.  Derīgo  izrakteņu  ieguves  gadījumā  ievēro 
3.6.apakšnodaļas “Prasības  derīgo  izrakteņu  ieguvei” noteikumus,  mežsaimnieciskas 
izmantošanas gadījumā - Mežu teritorijas (M) noteikumus (skatīt 4.10.apakšnodaļā).

510. Jaunie intensīvās audzēšanas kompleksi un lopkopības un putnkopības fermas atļautas tikai 
ārpus ciemu teritoriju robežām.

511. No  jauna  būvējamie  cūkkopības,  lopkopības  un  putnkopības  intensīvās  audzēšanas 
kompleksi  izvietojami  ārpus  ciemu  teritoriju  robežām,  ievērojot  minimālo  attālums  līdz 
Rēzeknes pilsētas vai ciema teritorijas robežām - 3 km, līdz viensētai lauku teritorijā – 1 km. 
Attālumu drīkst samazināt, saskaņojot ar Pašvaldību un tieši ietekmēto nekustamā īpašuma 
īpašnieku/iem.

512. Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu, ceļa apkalpes objektu - degvielas uzpildes un gāzes 
uzpildes  staciju  (DUS,  GUS),  autoservisu,  tehnisko  staciju,  autostāvlaukumu  ar  tiem 
nepieciešamo infrastruktūru izbūve atļauta valsts autoceļu un pašvaldības ceļu aizsargjoslās, 
saskaņojot ar VAS „Latvijas Valsts ceļi” un Pašvaldību, atkarībā no ceļa piederības.

513. Publiskās apbūves objektos atļauts dzīvoklis.
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514. Lauksaimniecības teritorijās (L) atļauta šautuves ierīkošana, ja tiek izpildītas normatīvo aktu 
prasības un iespējams nodrošināt  normatīvo aktu  prasībām atbilstošu šautuves darbības 
drošības aizsardzības zonas teritoriju.

515. Zemes vienībās, kas mazākas par 400 m2 atļauta tikai vasarnīcu un dārza māju apbūve.

516. Atļauta akvakultūru audzēšana un akvakultūras ražošanas būves.

4.11.2. Lauksaimniecības teritorija (L1)

4.11.2.1. Pamatinformācija

517. Lauksaimniecības  teritorija  (L1)  ir  funkcionālā  zona,  ko  nosaka  ciemos,  lai  nodrošinātu 
lauksaimniecības  zemes  kā  resursa  racionālu  un  daudzveidīgu  izmantošanu  visu  veidu 
lauksaimnieciskajai darbībai un ar to saistītajiem pakalpojumiem, bet perspektīvā iespējama 
teritorijas kā apbūves zemes izmantošana, kuru galvenā izmantošana ir dzīvojamā apbūve.

4.11.2.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

518. Viensētu apbūve (11004).

519. Lauksaimnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (13003): izņemot kautuves.

520. Lauksaimnieciska izmantošana (22001): izņemot vistkopības un lopkopības kompleksus.

521. Labiekārtota publiskā ārtelpa (24001).

522. Publiskā ārtelpa bez labiekārtojuma (24002).

523. Ūdens telpas publiskā izmantošana (24003).

4.11.2.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

524. Vasarnīcu apbūve (11002).

525. Dārza māju apbūve (11003).

526. Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve (12002).

527. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003).

528. Kultūras iestāžu apbūve (12004).

529. Sporta ēku un būvju apbūve (12005).

530. Veselības aizsardzības iestāžu apbūve (12008).

531. Sociālās aprūpes iestāžu apbūve (12009).

532. Dzīvnieku aprūpes iestāžu apbūve (12010).

533. Reliģisko organizāciju ēku apbūve (12011).

534. Vieglās rūpniecības uzņēmumu apbūve (13001).

535. Atkritumu apsaimniekošanas un pārstrādes uzņēmumu apbūve (13005): kas ietver atkritumu 
savākšanas un šķirošanas laukumus un punktus.
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536. Inženiertehniskā infrastruktūra (14001).

537. Transporta lineārā infrastruktūra (14002).

538. Transporta apkalpojošā infrastruktūra (14003).

539. Noliktavu apbūve (14004).

540. Energoapgādes uzņēmumu apbūve (14006).

541. Mežsaimnieciska izmantošana (21001).

4.11.2.4. Apbūves parametri

Nr. Teritorijas izmantošanas 
veids

Minimālā 
jaunizv. 
zemes gabala 
platība

Maksimālais 
apbūves 
blīvums (%)

Apbūves 
intensitāte 
(%)

Apbūves 
augstums 
(m)

Apbūves 
augstums 
(stāvu 
skaits)

Minimālais 
brīvās zaļās 
teritorijas 
rādītājs (%)

542. 2500 m2 30 līdz 12 līdz 3

4.11.2.5. Citi noteikumi

543. Zemes  lietošanas  kategoriju  maiņu  meliorētajās  lauksaimniecības  zemēs  saskaņo  ar 
meliorācijas sistēmu uzraugošo institūciju.

544. Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu, ceļa apkalpes objektu - degvielas uzpildes un gāzes 
uzpildes  staciju  (DUS,  GUS),  autoservisu,  tehnisko  staciju,  autostāvlaukumu  un  tiem 
nepieciešamās  infrastruktūras  izbūve  atļauta  autoceļu  aizsargjoslās,  saskaņojot  ar  ceļa 
īpašnieku.

545. Zemes vienībās, kas mazākas par 400 m2 atļauta tikai vasarnīcu un dārza māju apbūve.

546. Atļauta akvakultūru audzēšana un akvakultūras ražošanas būves.

4.11.3. Lauksaimniecības teritorija (L2)

4.11.3.1. Pamatinformācija

547. Lauksaimniecības  teritorija  (L2)  ir  funkcionālā  zona,  mazdārziņu  teritorijās,  kur  galvenā 
izmantošana ir lauksaimniecība - dārzkopība ģimenes vajadzībām.

4.11.3.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

548. Lauksaimnieciska izmantošana (22001): augkopība, dārzeņkopība, dārzkopība, tajā skaitā 
sakņu dārzi un ģimenes dārzi.

549. Labiekārtota publiskā ārtelpa (24001): ietverot apstādījumus un labiekārtojuma infrastruktūru.

550. Publiskā ārtelpa bez labiekārtojuma (24002).

551. Ūdens telpas publiskā izmantošana (24003).

4.11.3.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

552. Dārza māju apbūve (11003): kas ietver īslaicīgas dārza mājas.
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4.11.3.4. Apbūves parametri

Nr. Teritorijas izmantošanas 
veids

Minimālā 
jaunizv. 
zemes gabala 
platība

Maksimālais 
apbūves 
blīvums (%)

Apbūves 
intensitāte 
(%)

Apbūves 
augstums 
(m)

Apbūves 
augstums 
(stāvu 
skaits)

Minimālais 
brīvās zaļās 
teritorijas 
rādītājs (%)

553. 10 līdz 6

4.11.3.5. Citi noteikumi

554. Mazdārziņu  teritorijā  (L2)  atļautas  tikai  īslaicīgas  dārza  mājas,  siltumnīcas,  darba  rīku 
novietnes līdz 25 m2 u.c. būves, kas saistītas ar mazdārziņu teritoriju funkcionēšanu.

555. L2 teritoriju drīkst nožogot ar dzīvžogu vai stiepļu žogu.

4.12. ŪDEŅU TERITORIJA

4.12.1. Ūdeņu teritorija (Ū)

4.12.1.1. Pamatinformācija

556. 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

557. Inženiertehniskā infrastruktūra (14001).

558. Transporta lineārā infrastruktūra (14002).

559. Transporta apkalpojošā infrastruktūra (14003).

560. Energoapgādes uzņēmumu apbūve (14006).

561. Ūdenssaimnieciska izmantošana (23001).

562. Ūdens telpas publiskā izmantošana (24003).

4.12.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

563. Derīgo izrakteņu ieguve (13004).

4.12.1.4. Apbūves parametri

Nenosaka

4.12.1.5. Citi noteikumi

564. Inženiertīklu un objektu būvniecība veicama citos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Cita 
veida atļautā apbūve pamatojama ar būvniecības ieceres dokumentāciju vai detālplānojumu.

565. Virszemes  ūdens  objektu  izmantošanai  apbūvei  (t.sk.  dažādas  būves  teritorijas 
labiekārtojuma nodrošināšanai, organizētas peldvietas, glābšanas stacijas un citas ar sportu 
un  rekreāciju  saistītās  būves),  ja  nodomātā  izmantošana  nav  saistīta  ar  tauvas  joslā 
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atļautajām  būvēm,  obligāti  izstrādājams  detālplānojums  vai būvniecības  ieceres 
dokumentācija, veicot būvniecības ieceres publisko apspriešanu.

566. Publisko  ūdeņu  krasta  līnija  ir  brīvi  pieejama,  bez  žogiem  un  dzīvžogiem  vai  citiem 
norobežojumiem, nodrošinot piekrastes tauvas joslu 10 m, bet gar privāto ūdeņu krastiem 4 
m platumā.

567. Ūdensteču un ūdenstilpju krastu līnijas drīkst nebūtiski  izmainīt  krastu nostiprināšanai,  lai 
novērstu ūdensteču un ūdenstilpju krastu līniju tālāku eroziju, normatīvajos aktos noteiktajā 
kārtībā izstrādājot būvprojektu krastu nostiprināšanai. Krastu nostiprināšanu drīkst veikt bez 
krasta līnijas izvirzīšanas, pārvietošanas ūdensteces vai ūdenstilpes virzienā. ĪADT aizliegts 
mainīt ezeru un upju krasta līniju.

568. Aizliegts būvēt un atjaunot hidroelektrostaciju aizsprostus un veidot jebkādus mehāniskus 
šķēršļus  Rēzeknes  novada  teritorijā  uz  upēm Malta,  Rēzekne,  Iča,  Līčupe,  Rītupe  un 
Feimanka, izņemot,  ja  to  pieļauj  izstrādātie  individuālie  ūdensteces  apsaimniekošanas 
noteikumi.

569. Motorizēto ūdens transportlīdzekļu izmantošana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās (ĪADT) 
atļauta, ja tā nav pretrunā ar ĪADT normatīvajos aktos noteikto. Papildus ievērot ĪADT dabas 
aizsardzības  plānos  noteiktos  ierobežojumus  attiecībā  uz  ūdens  transportlīdzekļu 
izmantošanu.

570. Publiskās peldvietas norobežo ar bojām,  motorizēto  ūdens transportlīdzekļu  izmantošana 
atļauta ūdeņos ārpus boju norobežotās teritorijas.

571. Peldbūves  pakalpojumu  objektu  ierīkošanai  uz  publiskajiem ūdeņiem atļautas  Černostes 
ezerā,  Dziļūta  ezerā,  Feimaņu  ezerā,  Idzipoles  ezerā,  Ismeru—Žogotu  ezerā,  Kaunatas 
ezerā, Lubāna ezerā, Meirānu ezerā, Pušas ezerā, Rāznas ezerā, Rušona ezerā, Salāja 
ezerā, Tiskādu ezerā, Viraudas ezerā, Vertukšnes ezerā, Zosnas ezerā un Rēzeknes upē. 
Peldbūvi  piesaista  pie  konkrētas  zemes  vienības.  Nav  atļauts  vairāk  par  vienu  stāvu. 
Peldbūvi nodrošina ar inženiertīkliem, lai nekāda veida piesārņojums nenonāktu vidē.

572.  Zivju resursu aizsardzības nolūkos uz novada ūdenstecēm/ūdenstilpēm atļauts būvēt un 
atjaunot  tikai  hidroelektrostacijas  ar  bezaizsprostu  vai  citām  līdzīgām  tehnoloģijām,  kas 
neizmaina ekosistēmu un nenosprosto zivju ceļus, un saskaņā ar ūdensteces/ūdenstilpes 
individuālajiem apsaimniekošanas noteikumiem.

573. Pie  ezeriem,  kuros  tiek  veikta  sapropeļa  ieguve,  piegulošajās  teritorijās  atļauta  iegūtā 
sapropeļa  uzglabāšana,  tehnoloģiskajā  procesā  nepieciešamo  iekārtu  vai  rūpniecības 
uzņēmuma  izvietošana,  izmantojot  tādas  tehnoloģijas,  lai  nekāda  veida  piesārņojums 
nenonāktu  vidē.  Ciemos  sapropeļa  ieguve  atļauta  tikai  pēc  Pašvaldības  būvvaldes 
ierosinātas publiskās apspriešanas.
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5. TERITORIJAS AR ĪPAŠIEM NOTEIKUMIEM

5.1. CITA TERITORIJA AR ĪPAŠIEM NOTEIKUMIEM

5.1.1. Rēzeknes speciālā ekonomiskā zona (TIN1)

5.1.1.1. Pamatinformācija

574. Grafiskajā daļā attēlota Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas (RSEZ) teritorija Rēzeknes 
novada teritorijā (TIN1) Griškānu pagasta, Ozolaines pagasta un Vērēmu pagasta teritorijā.

5.1.1.2. Apbūves parametri

Nenosaka

5.1.1.3. Citi noteikumi

575. Rēzeknes  speciālās  ekonomiskās  zonas  (RSEZ)  teritorijas  (TIN1)  pārvaldībā  un 
izmantošanā ņemams vērā Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas likums un citi  RSEZ 
darbību regulējošie normatīvi.

5.1.2. Teritorijas valsts aizsardzības funkciju veikšanai (TIN11)

5.1.2.1. Pamatinformācija

576. Teritorijas valsts aizsardzības funkciju veikšanai  -  militārās bāzes "Lūznava" teritorija  u.c. 
atbilstoši Teritorijas plānojuma Grafiskajā daļā noteiktajam nozīmē teritorijas, kur galvenais 
zemes  un  būvju  izmantošanas  veids  ir  Nacionālo  bruņoto  spēku  infrastruktūras  attīstība 
valsts aizsardzības uzdevumu veikšanai Lūznavas pagasta, Ozolaines pagasta un Audriņu 
pagasta teritorijā.

5.1.2.2. Apbūves parametri

Nenosaka

5.1.2.3. Citi noteikumi

577. Teritorijas  atļautā  izmantošana  -  aizsardzības  un  drošības  iestāžu  apbūve,  tajā  skaitā 
šautuves.

578. Nolūki,  kādos  atļauts  būvēt,  pārbūvēt,  ierīkot  vai  izmantot  būves  uz  zemes  izriet,  no 
Nacionālo  bruņoto  spēku  infrastruktūras  attīstības,  nepieciešamo  valsts  aizsardzības 
uzdevumu veikšanas un ar to saistītās izmantošanas nepieciešamības.

579. Teritorijas  apsaimniekošanu,  attīstību  un  izmantošanu  militārajām  funkcijām,  kā  arī 
pieejamību civilpersonām nodrošina atbilstoši Aizsardzības ministrijas normatīvajiem aktiem.

580. Teritorijas valsts aizsardzības funkciju veikšanai nožogojamas saskaņā ar Nacionālo bruņoto 
spēku prasībām.
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5.1.3. Piekļuves vietas iekšzemes publiskajiem ūdeņiem un īpaši aizsargājamām 
dabas teritorijām (TIN12)

5.1.3.1. Pamatinformācija

581. Teritorijas plānojumā kā teritorija ar īpašiem noteikumiem (TIN12) tiek noteiktas un Grafiskajā 
daļā  attēlotas  piekļuves vietas  iekšzemes  publiskajiem ūdeņiem un īpaši  aizsargājamām 
dabas teritorijām.

5.1.3.2. Apbūves parametri

Nenosaka

5.1.3.3. Citi noteikumi

582. Nodrošina gājēju un riteņbraucēju piekļuvi pie publiskajiem ūdeņiem un dabas aizsardzības 
teritorijām (t.sk. atpūtas un peldēšanās vietām).

5.1.4. Akustiskā diskomforta zona (TIN13)

5.1.4.1. Pamatinformācija

583. Teritorijas plānojumā kā teritorija ar īpašiem noteikumiem (TIN13) tiek noteikta un Grafiskajā 
daļā attēlota akustiskā diskomforta zona Rēzeknes piepilsētas teritorija - Kleperova, Ratinīki 
un  daļa  Meļņovas  Vērēmu  pagasta  teritorijā,  valsts  galveno  autoceļu  A 12  un  A13  un 
Rēzeknes  novada  un  Rēzeknes  pilsētas  esošo  RSEZ  rūpniecisko  zonu  ietekmē,  kur 
nepieciešami papildus būvakustiskie pasākumi.

5.1.4.2. Apbūves parametri

Nenosaka

5.1.4.3. Citi noteikumi

584. TIN13  teritorijā  jaunām  būvēm,  kā  arī  veicot  esošo  būvju  atjaunošanu  vai  pārbūvi 
nepieciešams  paredzēt  būvakustiskos  -  prettrokšņa  un  apbūves  akustiskās  kvalitātes 
paaugstināšanas pasākumus vides trokšņa mazināšanai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā 
un apjomā, izmantojot arhitektoniskas un būvniecības metodes.

5.1.5. Teritorija, kur izsniegta derīgo izrakteņu atradnes pase (TIN14)

5.1.5.1. Pamatinformācija

585. Teritorijas  plānojumā  kā  teritorijas  ar  īpašiem  noteikumiem  (TIN14)  tiek  noteiktas  un 
Grafiskajā  daļā  attēlotas  derīgo  izrakteņu  ieguves  teritorijas,  kurām  izsniegta  derīgo 
izrakteņu atradnes pase.

5.1.5.2. Apbūves parametri

Nenosaka
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5.1.5.3. Citi noteikumi

586. TIN14  atļauta  derīgo  izrakteņu  ieguve  atbilstoši  derīgo  izrakteņu  atradnes  pases 
nosacījumiem.

5.2. TERITORIJA, KURAI IZSTRĀDĀJAMS LOKĀLPLĀNOJUMS

5.2.1. Teritorija, kurai izstrādājams lokālplānojums (TIN2)

5.2.1.1. Pamatinformācija

587. Teritorijas  plānojumā  noteikta  un  grafiskajā  daļā  attēlota  teritorija,  kurai  izstrādājams 
lokālplānojums (TIN2) - Pleikšņu ciema Ozolaines pagasta lokālplānojuma teritorija.

5.2.1.2. Apbūves parametri

Nenosaka

5.2.1.3. Citi noteikumi

588. Lai sakārtotu Pleikšņu vasarnīcu un dārza māju apbūves ciema vidi, lokālplānojuma ietvaros 
izstrādājamas  transporta  un  galveno  inženiertīklu  -  energoapgādes,  ūdensapgādes  un 
sadzīves notekūdeņu savākšanas sistēmas (centralizētas vai decentralizētas) un atkritumu 
apsaimniekošanas attīstības shēmas, kā arī nosakāmas ielu sarkanās līnijas.

589. Valsts  galvenā  autoceļa  A13  aizsargjoslā  jaunai  būvniecībai  nepieciešams  paredzēt 
būvakustiskos - prettrokšņa un apbūves akustiskās kvalitātes paaugstināšanas pasākumus 
vides  trokšņa  mazināšanai  normatīvajos  aktos  noteiktā  kārtībā  un  apjomā,  izmantojot 
arhitektoniskas un būvniecības metodes.

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

590. Teritorijas  plānojumā  noteiktas  un  Grafiskās  daļas  kartēs  attēlotas  vietējas  nozīmes 
kultūrvēsturiskās un dabas teritorijas (TIN4).

5.4.1.2. Apbūves parametri

Nenosaka

5.4.1.3. Citi noteikumi

591. Vietējas nozīmes kultūrvēsturiskās un dabas teritorijas un objekti TIN4 (Pašvaldības nozīmes 
aizsargājamās kultūrvēsturiskās un dabas teritorijas un objekti): 

591.1. Žogotu parks (Čornajas pagastā);

591.2. Sprūževas parks (Griškānu pagastā);
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591.3. Janopoles parks (Griškānu pagastā);

591.4. Ilzenbergas muižas parks (Ilzeskalna pagastā);

591.5. Kugras (Puškrievu) ezers (Ilzeskalna pagastā);

591.6. Zaļmuižas parks (Nautrēnu pagastā);

591.7. Ozolmuižas parks (Ozolmuižas pagastā);

591.8. Adamovas muižas parks (Vērēmu pagastā).

592. Saglabājama raksturīgā vide - reljefs, apstādījumu, apzaļumojuma raksturs, koku grupas un 
alejas, puķu audzes u.c., kā arī raksturīgie skatupunkti uz kultūrvēsturiskajiem parkiem un 
ezeru.

593. Veicot  zemes  vienību  robežu  pārkārtošanu,  zemes  vienību  veido  atbilstoši  raksturīgajai 
konfigurācijai  un  platībai,  ievērojot  apbūves  grupas  kopējos  zemes  vienības  dalījuma 
principus.

594. Aizsargājamo parku un audžu teritorijās nedrīkst veidot jaunu apbūvi, izņemot labiekārtojumu 
un  sezonālā  rakstura  ēkas  (inventāra  nomas  punkti  u.tml.),  kuru  izvietojumu  saskaņo 
Pašvaldībā.

5.5. AINAVISKI VĒRTĪGA TERITORIJA

5.5.1. Ainaviski vērtīga teritorija (TIN5)

5.5.1.1. Pamatinformācija

595. Teritorijas  plānojumā  noteiktas  un  Grafiskās  daļas  kartēs  attēlotas  ainaviski  vērtīgās 
teritorijas (TIN5).

5.5.1.2. Apbūves parametri

Nenosaka

5.5.1.3. Citi noteikumi

596. Ainaviski vērtīgās teritorijas (TIN5):

596.1. Rāznas ezera un tā apkārtnes augstvērtīgā ainavu telpa;

596.2. Rušona ezera un tā apkārtnes vērtīgā ainavu telpa; 

596.3. Feimaņu ezera un tā apkārtnes vērtīgā ainavu telpa; 

596.4. Viraudas un Soloju ezera un to apkārtnes vērtīgā ainavu telpa; 

596.5. Ismeru ezera un tā apkārtnes vērtīgā ainavu telpa;

596.6. Adamovas ezera un tā apkārtnes vērtīgā ainavu telpa;

596.7. Micānu un Meirānu ezeru un to apkārtnes vērtīgā ainavu telpa;

596.8. Lubāna mitrāja vērtīgā ainavu telpa;
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596.9. Pušas meža masīva vērtīgā ainavu telpa;

596.10. Mākoņkalna vērtīgā ainavu telpa; 

596.11. Dubuļu vērtīgā ainavu telpa;

596.12. Pārtovas, Vaišļu ezera un Lielā Liepu kalna vērtīgā ainavu telpa;

596.13. Ančupānu kalnu vērtīgā ainavu telpa; 

596.14. Vipingas meža vērtīgā ainavu telpa;

596.15. Asticu – Kaunatas ezera vērtīgā ainavu telpa;

596.16. Zosnas ezera vērtīgā ainavu telpa;

596.17. Rabskovas vērtīgā ainavu telpa;

596.18. Turčānu – Višķeru vērtīgā ainavu telpa; 

596.19. Zīdu un Buļānu vērtīgā ainavu telpa; 

596.20. Līdaču ezera vērtīgā ainavu telpa; 

596.21. Zolvas ezera vērtīgā ainavu telpa. 

597. Pašvaldības teritorijas ainavu aizsardzības un pārvaldība mērķis ir saglabāt un aizsargāt 
Latgales kultūrvēsturiskajam reģionam un Rēzeknes novadam raksturīgās daudzveidīgās  
ainavas ar dabas un kultūrvēsturiskajiem elementiem kā nozīmīgu Pašvaldības  dabas un 
sociālekonomisko resursu, kā arī teritorijas identitātes atspoguļotāju.

598. Ainaviski vērtīgās teritorijas TIN5 (kultūrvēsturiskas ainavas ar ainavisku skatu perspektīvām) 
Teritorijas  plānojumā iekļautas,  lai  nodrošinātu  Rēzeknes  novadam  nozīmīgo  ainaviski 
vērtīgo teritoriju pārvaldību, kura ietver kultūrvēsturisko, ekoloģisko un vizuālo mozaīkveida 
ainavu vērtību aizsardzību, uzturēšanu un attīstību.

599. TIN5 teritorijās ievēro normatīvajos aktos, dabas aizsardzības plānos, ainavu struktūrplānos, 
ainavu tematiskajos plānojumos noteiktās vispārējās vides un kultūrvēsturiskā mantojuma 
aizsardzības prasības, kas attiecas uz konkrētu teritoriju izmantošanu un apsaimniekošanu. 
Aizliegta jebkura saimnieciskā darbība, kas samazina ainavas kultūrvēsturisko, ekoloģisko 
un vizuālo vērtību. Pēc iespējas saglabā un uztur vēsturiski izveidojušos lauksaimniecības 
zemju  un  meža  teritoriju  proporciju,  nodrošinot  mozaīkveida  ainavas  raksturu  ar  atvērto 
ainavisko skatu perspektīvām.

600. Izvērtējot  konkrēto  situāciju  un  nepieciešamību,  ainavisko  apsvērumu  risināšanai 
Pašvaldība īpašas nozīmes ainavu  telpās var  izvirzīt  prasību izstrādāt  ainavu tematisko 
plānojumu  vai  meža  ieaudzēšanas  plānu  lauksaimniecības  zemju  lietošanas  kategoriju 
maiņai meža zemēs. Liela apjoma objektu (telekomunikāciju torņi (virs 30 m), ražošanas vai 
noliktavu ēkas u.c.), tehniskās infrastruktūras un apbūves izvietošanai, ainaviski vērtīgajās 
teritorijās  (TIN5)  nepieciešams atbilstošās nozares  speciālista  vai  eksperta  atzinums par 
plānotā objekta ietekmi uz ainavu un ieteikumi tās mazināšanai.

601. Ēku un inženierbūvju būvniecību, t.sk. pārbūvi veic, izvēloties ainavā iederīgu arhitektūras 
stilu un ēku apdares materiālus. Būvju novietojums un labiekārtojums nedrīkst aizsegt skatus 
uz  ainavu  vērtībām,  pārvietojoties  pa  autoceļiem.  Būvniecība,  labiekārtojums  un  zemes 
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lietošanas kategorijas maiņa vai atmežošana TIN5 teritorijās pieļaujama atbilstoši Teritorijas 
plānojumā, kā arī būvniecību un vides aizsardzību regulējošos normatīvos aktos noteiktajai 
kārtībai un ierobežojumiem.

602. Lai precizētu teritorijas izmantošanas nosacījumus un jaunas apbūves izvietošanas iespējas 
ainaviskajās teritorijās TIN5, kā arī  pieguļošajiem nekustamajiem īpašumiem pie ainaviski 
vērtīgajām  teritorijām  TIN5,  Pašvaldības būvvalde  būvatļaujā  vai  būvniecības  ieceres 
akceptā norāda specifiskas prasības.

603. Izziņas,  atpūtas  un tūrisma infrastruktūras labiekārtojuma objektus (informācijas  stendus, 
atpūtas vietas, telšu vietas, stāvlaukumus, tualetes, atkritumu tvertnes u.c.) atļauts izvietot 
tikai ar kompetento valsts un Pašvaldības iestāžu saskaņojumu.

604. Ierīkojot  atpūtas vietas ezeru  aizsargjoslā,  maksimāli  saglabājama dabiskā zemsedze un 
reljefs  (izņemot  smilšu  uzbēršanu  peldvietā),  pieļaujama  skatu  atvēršana  uz  ezeriem, 
saglabājot lielos kokus un izcērtot krūmus.

605. Pirms ēku pārbūves vai atjaunošanas  Pašvaldības būvvaldē iesniedz to foto fiksāciju un 
krāsu pasi.

606. Zemes  lietošanas  veida  maiņai  (t.sk.  zemes  vienības  situācijas  plāna  aktualizācijai) 
nepieciešams saņemt izziņu no Pašvaldības par atbilstību Teritorijas plānojumam.

607. Necaurredzamus žogus augstumā  virs  1,2  m izvieto  tikai  ap  ainaviski  vērtīgajā  teritorijā 
esošas viensētas pagalmu un ēkām. Žogi un ceļmalu apstādījumi veidojami tā, lai neaizsegtu 
skatus uz ainavu.

608. Skatu tuvplānos vietās, kur no Teritorijas plānojumā noteiktajiem ainaviski augstvērtīgiem 
ceļiem (100 m attālumā gar ceļu uz abām pusēm) un skatu punktiem (100 m attālumā) 
paveras  skatu  perspektīva,  nav  pieļaujama  teritorijas  aizaugšana  ar  krūmiem,  un 
lauksaimniecībā  izmantojamās  zemes  apmežošanas  darbības  izvērtējamas  Pašvaldības 
Attīstības  plānošanas  nodaļā,  nepieciešamības  gadījumā  piesaistot  atbilstošas  nozares 
speciālistus un ekspertus.

5.6. VIETĒJAS NOZĪMES LAUKSAIMNIECĪBAS TERITORIJA

Nenosaka

5.7. NACIONĀLAS UN VIETĒJAS NOZĪMES INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBAS 
TERITORIJA

5.7.1. Nacionālas nozīmes infrastruktūras attīstības teritorija - Rēzeknes Dienvidu 
apvedceļš (TIN7)

5.7.1.1. Pamatinformācija

609. Kā  nacionālas  nozīmes  transporta  infrastruktūras  attīstības  teritorija  (TIN7)  noteikta 
perspektīvā Rēzeknes Dienvidu apvedceļa būvniecībai un attīstībai nepieciešamā teritorija 
(Rēzeknes Dienvidu apvedceļa 1. variants ar visām modifikācijām) (turpmāk - objekts).

5.7.1.2. Apbūves parametri

Nenosaka
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5.7.1.3. Citi noteikumi

610. Atļautā  galvenā  izmantošana:  inženiertehniskā  infrastruktūra,  transporta  lineārā 
infrastruktūra un transporta apkalpojošā infrastruktūra.

611. Lai  mazinātu  teritorijas  izmantošanas  aprobežojumu  ietekmi  uz  teritorijas  attīstību,  līdz 
objekta  būvniecības  ieceres  dokumentācijas  izstrādei,  apstiprināšanai  un  būvniecības 
uzsākšanai  teritorijā  ir  atļauta  izmantošana  atbilstoši  funkcionālajā  zonā  noteiktajiem 
atļautajiem  izmantošanas  veidiem.  Jebkuru  jaunu  būvniecības  ieceri  saskaņo  ar  VAS 
“Latvijas Valsts ceļi”,  kas izvērtē tās ietekmi uz plānoto transporta infrastruktūras objektu 
attīstību, un Pašvaldības būvvaldi. Pašvaldība informē būvniecības ierosinātāju par atļauto 
īstermiņa  izmantošanu,  nosakot  būvētāja  riskus  un  atbildību  par  būves nojaukšanu,  kad 
sāksies objekta projektēšanas un būvniecības darbi.

612. Papildus iepriekšējos punktos minētajiem nosacījumiem,  teritorijā  atļauts  turpināt  uzsākto 
izmantošanu, kā arī Vispārīgajos apbūves noteikumos (VAN) atļauto nacionālas un vietējas 
nozīmes infrastruktūras attīstības teritoriju izmantošanu un apbūvi.

613. Transporta  infrastruktūras  attīstībai  nepieciešamās  teritorijas  robežas  precizē  atbilstoši 
transporta  infrastruktūras  būvniecības  ieceres  dokumentācijai,  kas  nav  uzskatāms  par 
Teritorijas plānojuma grozījumiem.

614. Pēc transporta infrastruktūras būvniecības ieceres dokumentācijas apstiprināšanas teritorijas 
izmantošanas  un  apbūves  ierobežojumi  attiecas  tikai  uz  teritoriju,  kas  atrodas  projektā 
paredzēto risinājumu ietekmes zonā.

5.8. DEGRADĒTA TERITORIJA

Nenosaka
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6. TERITORIJAS PLĀNOJUMA ĪSTENOŠANAS KĀRTĪBA

6.1. TERITORIJAS PLĀNOJUMA DETALIZĀCIJA

615. Apbūves  noteikumus groza  vai  detalizē,  izstrādājot  lokālplānojumu  atbilstoši  mēroga 
noteiktībai,  grozot un/vai precizējot  teritorijas daļas atļauto izmantošanu un izmantošanas 
aprobežojumus.

616. Apbūves  noteikumus detalizē,  izstrādājot  detālplānojumu  atbilstoši  mēroga  noteiktībai, 
precizējot un detalizējot izmantošanu un izmantošanas aprobežojumus.

6.2. NOSACĪJUMI DETĀLPLĀNOJUMU IZSTRĀDEI

617. Detālplānojumu izstrādā,  pamatojoties uz  Pašvaldības lēmumu un saskaņā ar normatīvo 
aktu prasībām un Teritorijas plānojumu.

618. Detālplānojumu  izstrādā  visos  normatīvajos  aktos  noteiktajos  gadījumos,  kā  arī  citos 
gadījumos, ja to izstrādes nepieciešamību, pieņemot lēmumu, pamato Pašvaldība.

619. Pašvaldība detālplānojuma  darba  uzdevumā  konkrētai  teritorijai  var  noteikt  arī  papildus 
prasības:

619.1. veikt teritorijas augu sugu, biotopu izpēti un/vai ornitoloģisko izpēti;

619.2. veikt dižkoku un dižakmeņu inventarizāciju;

619.3. veikt teritorijas ģeoloģisko izpēti;

619.4. precizēt applūstošās teritorijas;

619.5. noteikt  palienes robežu  (ūdensteces vai  ūdenstilpes izteikti  periodiski  applūstošas 
teritorijas);

619.6. noteikt  atļautās izmantošanas veidu ierobežojumus un izvirzīt  stingrākas prasības, 
atkarībā no konkrētās teritorijas specifikas, piemēram ainaviski vērtīgajās teritorijās;

619.7. citas prasības, ņemot vērā konkrētās teritorijas specifiku.
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7. CITI NOSACĪJUMI/PRASĪBAS

7.1. ĪPAŠI AIZSARGĀJAMĀS DABAS TERITORIJAS UN OBJEKTI

620. Teritorijas plānojuma Grafiskās daļas kartēs attēlotas īpaši aizsargājamās dabas teritorijas 
(turpmāk  -  ĪADT),  dabas  pieminekļi,  mikroliegumu  teritorijas  un  dižkoki,  kas  atrodas 
Rēzeknes novada teritorijā:

620.1. Rāznas nacionālais parks (Natura 2000 teritorija) un tā funkcionālās zonas: dabas 
lieguma zona, dabas parka zona un neitrālā zona (Kaunatas, Mākoņkalna, Čornajas 
un Lūznavas pagasta teritorijā);

620.2. dabas parks „Adamovas ezers” (Natura 2000 teritorija) (Vērēmu pagasta teritorijā);

620.3. dabas liegums „Lubāna mitrājs”  (Natura  2000 teritorija)  un tā funkcionālās zonas: 
regulējamā režīma zona, dabas lieguma zona, dabas parka zona un neitrālā zona 
(Gaigalavas un Nagļu pagasta teritorijā);

620.4. dabas liegums „Gaiļu kalns” (Natura 2000 teritorija) (Lendžu pagasta teritorijā);

620.5. ģeoloģiskie  un  ģeomorfoloģiskie  dabas  pieminekļi  -  Purmaļu  dižakmens  (Vērēmu 
pagasta  teritorijā),  Zuiču  (Taunagas)  Velna  akmens  un  Taunagas  dižakmens 
(Taunagas bedrīšakmens) (Dricānu pagasta teritorijā);

620.6. dabas  piemineklis  -  aizsargājamie  dendroloģiskie  stādījumi  -  Laizānu  parks 
(Ozolaines pagasta teritorijā);

620.7. dižkoki atbilstoši Dabas datu pārvaldības sistēmai “Ozols”. Dati par dižkokiem regulāri 
papildināmi, veicot koku inventarizāciju, to atbilstībai normatīvajos aktos noteiktajiem 
parametriem, kas nav uzskatāms par Teritorijas plānojuma grozījumiem;

620.8. mikroliegumu teritorijas atbilstoši Dabas datu pārvaldības sistēmai “Ozols”.

621. Vispārējo aizsardzības un izmantošanas kārtību, pieļaujamos un aizliegtos darbības veidus 
ĪADT  un  mikroliegumu  teritorijās  nosaka  to  izmantošanu  regulējošie  normatīvie  akti  - 
aizsargājamo  dabas  teritoriju  vispārējie  un  individuālie  aizsardzības  un  izmantošanas 
noteikumi, mikroliegumu aizsardzības un apsaimniekošanas noteikumi, dabas aizsardzības 
plānos ietvertie apsaimniekošanas pasākumi teritoriju dabas vērtību saglabāšanai.

622. Lai  nodrošinātu  dižkoku  saglabāšanu  un  to  augšanas  apstākļus,  tiek  noteikta  minimālā 
aizsargjosla (netiek attēlota Grafiskajā daļā) 10 m rādiusā (mērot no koka vainaga projekcijas 
ārējās  malas).  Šajā  aizsargjoslā  aizliegts  veikt  darbības,  kas  bojā  vai  varētu  bojāt  vai 
iznīcināt  dižkoku,  vai  mazināt  tā  dabisko  estētisko  nozīmi,  t.sk.  aizliegts  apstrādāt  zemi 
aizsargājamā koka aizsarsargjoslas teritorijā.

623. Meža zemes atmežošana vai lauksaimniecībā izmantojamās zemes lietošanas kategorijas 
maiņu  ĪADT  veic  atbilstoši  normatīvo  aktu  prasībām  un  saņemot  Dabas  aizsardzības 
pārvaldes  atļauju.  Dabas  aizsardzības  pārvalde  pēc  Pašvaldības  pieprasījuma  sniedz 
atzinumu  par  lauksaimniecības  zemes  ierīkošanas  atbilstību  dabas  aizsardzību 
reglamentējošiem normatīvajiem aktiem.

Rēzeknes novada teritorijas plānojums 2.0 Lpp.65 (156)



624. Izstrādājot detālplānojumu vai sagatavojot būvniecības dokumentāciju, zemes vienībā veic 
aizsargājamo koku un dižakmeņu inventarizāciju.

625. Teritorijas  attīstības  plānošanas  dokumentu  izstrādē  un  būvniecības  dokumentu 
sagatavošanā  ievēro  normatīvajos  aktos  noteiktos  īpaši  aizsargājamo  dabas  teritoriju, 
mikroliegumu, sugu un biotopu, kā arī ainavu aizsardzības un izmantošanas noteikumus.

626. ĪADT aizliegts  pārvietoties ar  mehāniskajiem transportlīdzekļiem,  tai  skaitā  automašīnām, 
traktortehniku,  motocikliem,  tricikliem,  kvadricikliem  un  mopēdiem  ārpus  autoceļiem  un 
dabiskām  brauktuvēm  (ne  vairāk  kā  4  m  plata  neizbūvēta  brauktuve  meža  vai 
lauksaimniecības  zemes  apsaimniekošanas  un  aizsardzības  vajadzībām),  izņemot  pa 
dambjiem,  ja  to  pieļauj  hidrotehniskās būves  ekspluatācijas  noteikumi,  un  gadījumus,  ja 
pārvietošanās ir  saistīta ar šo teritoriju apsaimniekošanu, uzraudzību, valsts aizsardzības 
uzdevumu veikšanu vai glābšanas un meklēšanas darbiem.

7.2. KULTŪRAS PIEMINEKĻI

627. Rēzeknes novada  Pašvaldības teritorijā atrodas 195 nekustamie kultūras pieminekļi - 111 
arheoloģiskie, 73 arhitektūras, 9 mākslas pieminekļi, 1 vēstures piemineklis un 1 vēsturiska 
notikumu  vieta.  Valsts  aizsargājamie  kultūras  pieminekļi  un  aizsargjoslas  (aizsardzības 
zonas)  ap  nekustamajiem  kultūras  pieminekļiem  attēlotas  Grafiskajā  daļā.  Kultūras 
pieminekļu  teritoriju  un to  aizsargjoslu  izmaiņas nav uzskatāmas par  novada  Teritorijas 
plānojuma grozījumiem. 

628. Vispārīgās  prasības  kultūras  pieminekļu  uzskaitei,  aizsardzībai  un  izmantošanai  nosaka 
kultūras pieminekļu aizsardzību regulējošie normatīvie akti. Kultūras pieminekļus ir aizliegts 
iznīcināt. Nekustamos kultūras pieminekļus drīkst pārvietot vai pārveidot (atjaunot, pārbūvēt, 
restaurēt) tikai ar NKMP saskaņojumu.

629. Kultūras pieminekļu un to aizsardzības zonu teritorijās plānojama 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.).  Saimnieciskā  darbība  īstenojama,  nodrošinot 
piemineklim  atbilstošās  vides,  ainavas,  apzaļumošanas  un  labiekārtošanas  rakstura 
saglabāšanu un kultūras pieminekļa vizuālo uztveri.

630. Arheoloģisko pieminekļu teritorijā nav pieļaujama jaunu ēku būvniecība, ceļu un ielu, derīgo 
izrakteņu  ieguves  vietu,  ūdenstilpņu  izveide.  Jebkuriem  zemes  darbiem,  kas  skar 
arheoloģijas pieminekļu teritorijas un aizsardzības zonas, nepieciešams NKMP saskaņojums 
un arheoloģiskās izpētes vai uzraudzības nodrošinājums.

631. Atjaunojot vai pārbūvējot arhitektūras pieminekļu ēkas: 

631.1. nav pieļaujama to fasāžu vienkāršošana un arhitektonisko veidojumu (portālu, loga 
apmaļu,  dzegu,  verandu,  lodžiju,  dekoratīvo  fasāžu  rotājumu,  u.c.)  likvidācija  vai 
pārbūve, kā arī logu aiļu kompozicionālā dalījuma un iestikloto ieejas durvju vērtņu 
dalījumu izmaiņas;

631.2. oriģinālie logi, durvis un kāpnes ir restaurējamas, to nomaiņa ir pieļaujama tikai tad, ja 
to saglabāšana vairs nav iespējama. Nav pieļaujama logu nomaiņa ar plastmasas vai 

Rēzeknes novada teritorijas plānojums 2.0 Lpp.66 (156)



metāla  konstrukciju  logiem.  Durvju  un  kāpņu  nomaiņas  gadījumā  tās  izgatavo 
autentiskas iepriekšējām durvīm vai kāpnēm;

631.3. fasāžu  apmešanu  vai  apšūšanu  veic  ar  vēsturiskajām  tradīcijām  atbilstošiem 
materiāliem un faktūru. Ja nepieciešama vēsturiskās ēkas ārsienu siltināšana, to veic 
no ēkas iekšpuses.

632. Teritorijas  izmantošanā  un  apsaimniekošanā  ievērojami  kultūras  pieminekļu  individuālo 
aizsardzības zonu uzturēšanās režīma noteikumi.

7.3. KULTŪRAS PIEMINEKĻU INDIVIDUĀLĀS AIZSARGJOSLAS (AIZSARDZĪBAS 
ZONAS) UZTURĒŠANAS REŽĪMA NOTEIKUMI

7.3.1. Valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa "Bērzgales katoļu baznīca” (Nr. 5799) 
individuālās aizsargjoslas (aizsardzības zonas) uzturēšanas noteikumi

633. Kultūras  pieminekļa  aizsardzības  zonā  saglabājama  esošā  kultūrainava,  respektējot 
Bērzgales,  kā  apdzīvotas  vietas  vēsturisko  izveidojumu  sistēmu,  vēsturiski  nozīmīgā 
plānojuma  un  arhitektoniski  telpisko  struktūru  un  kultūrvēsturisko  vērtību  kopuma  radīto 
noskaņu.

634. Saglabājams un uzturams atvērts skats uz Bērzgales katoļu baznīcu, kā dominanti no valsts 
vietējā autoceļa V 549 Bērzgale – Rogovka (Rītupes iela),  valsts vietējā autoceļa V 571 
Marientāle – Bērzgale, valsts vietējā autoceļa V600 Zvirgzdene - Bērzgale – Briņģi (Ozolu 
iela) un Bērzgales pagasta ceļa (kad. Nr. 7844 002 0328) puses.

635. Aizsardzības zonā nav pieļaujama kultūrvēsturiskai videi neraksturīgas blīvas, liela apjoma 
apbūves attīstīšana  zemes vienībās ar  kadastra  apzīmējumu 7844 002  0215,  7844 002 
0336, 7844 002 0023, 7844 002 0191 un 7844 002 0194.

636. Ar  zemes ierīcību (zemes gabalu  dalīšana,  apvienošana,  robežu  pārkārtošana,  izmaiņas 
plānojuma struktūrā), būvniecību (jaunu ceļu un būvju būvniecību, ēku apjomu un apdares 
materiālu  izmaiņām,  ēku  funkcionālu  pārstrukturēšanu  vai  nojaukšanu,  un  tamlīdzīgi) 
saistītās darbības veicama tikai ar NKMP atļauju, to iepriekš saskaņojot.

637. NKMP nav nepieciešams saskaņot  darbības,  kas saistītas ar  dzīves apstākļu  komfortam 
nepieciešamajiem uzlabojumiem esošajās ēkās, kas nemaina ēkas arhitektūru un to ārējo 
veidolu, ēku ārējā apdarē, izmantojot orģinālam atbilstošus materiālus.

638. NKMP saskaņojums nav nepieciešams darbībām,  kuras saistītas  ar  ikgadēju  nekustamo 
īpašumu apsaimniekošanu un kopšanu,  ieskaitot bīstamu, nokaltušu koku ciršanu,  kā arī 
valsts un pašvaldības ceļu uzturēšanu, tajā skaitā, vienkāršu ceļu seguma uzlabošanu.

7.3.2. Vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļa “Bērzgales muižas kungu māja, 
vēlāk skola” (Nr. 5800) individuālās aizsargjoslas (aizsardzības zonas) 

uzturēšanas noteikumi

639. Nodrošināma piekļūšanas iespēja pie kultūras pieminekļa, kā arī tā vizuālas apskates iespēja 
no pašvaldības publiskās āŗtelpas - Ezerkrasta ielas puses.
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640. Saglabājami  kultūrvēsturiski  vērtīgu  stādījumu  elementi,  tajā  skaitā  muižas  vērsturisko 
stādījumu sistēmas (alejas, koku grupu stādījumi, atsevišķi solīteri un atklātas lauces, ezeru 
krastu nogāžu apaugums, nodrošinot to ilgtspējīgu uzturēšanu un kopšanu.

641. Pieļaujama jaunu būvju būvniecība,  kas harmoniski  iekļaujas esošajā ainavā un ar savu 
apjumu,  pielietojumu  un  veidolu  nerada  apdraudējumu  kultūras  piemineklim,  kā  arī 
kultūrvēsturiskais videi kopumā.

642. Aizsardzības zonā nav pieļaujama kultūrvēsturiskai videi neraksturīgas apbūves attīstīšana 
zemes vienībās ar kadastra apzīmējumu 7844 002 0188, 7844 002 0118, 7844 002 0009, 
7844 002 0408, 7844 002 0189 un 7844 002 0033.

643. Nav  pieļaujama  esošā  reljefa  būtiska  pārveidošana,  zemes  vienībās  kas  piekļaujas  pie 
Meirānu  un  Micānu  ezeru  krastiem,  ja  tā  nav  saistīta  ar  kultūrvēsturiskās  ainavas 
atjaunošanu.

644. Ar  zemes ierīcību (zemes gabalu  dalīšana,  apvienošana,  robežu  pārkārtošana,  izmaiņas 
plānojuma struktūrā), būvniecību (jaunu ceļu un būvju būvniecību, ēku apjomu un apdares 
materiālu  izmaiņām,  ēku  funkcionālu  pārstrukturēšanu  vai  nojaukšanu,  un  tamlīdzīgi) 
saistītās darbības veicama tikai ar NKPM atļauju, to iepriekš saskaņojot.

645. NKMP nav nepieciešams saskaņot  darbības,  kas saistītas ar  dzīves apstākļu  komfortam 
nepieciešamajiem uzlabojumiem esošajās ēkās, kas nemaina ēkas arhitektūru un to ārējo 
veidolu, ēku ārējā apdarē, izmantojot orģinālam atbilstošus materiālus.

646. NKMP saskaņojums nav nepieciešams darbībām,  kuras saistītas  ar  ikgadēju  nekustamo 
īpašumu apsaimniekošanu un kopšanu,  ieskaitot bīstamu, nokaltušu koku ciršanu,  kā arī 
valsts un pašvaldības ceļu uzturēšanu, tajā skaitā, vienkāršu ceļu seguma uzlabošanu.

7.3.3. Valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa “Dricēnu katoļu baznīca” (Nr. 5801) 
individuālās aizsargjoslas (aizsardzības zonas) uzturēšanas noteikumi

647. Kultūras pieminekļa aizsardzības zonā saglabājama esošā kultūrainava, respektējot Dricānu, 
kā  apdzīvotas  vietas  vēsturisko  izveidojumu  sistēmu,  vēsturiski  nozīmīgā  plānojuma  un 
arhitektoniski telpisko struktūru un kultūrvēsturisko vērtību kopuma radīto noskaņu.

648. Saglabājams un uzturams atvērts skats uz Dricānu katoļu baznīcu, kā dominanti no valsts 
vietējā  autoceļa  V  557  Dricāni  -  Nautrēni  (Rītupes  iela),  valsts  reģionālā  autoceļa  P36 
Rēzekne – Gulbene un Dricānu pagasta ceļa (kad. Nr. 7850 003 0260) puses.

649. Saglabājami  kultūrvēsturiski  vērtīgu  stādījumu  elementi,  vēsturisko  stādījumu  sistēmas 
(alejas, koku grupu stādījumi, atsevišķi solīteri un atklātas lauces) nodrošinot to ilgtspējīgu 
uzturēšanu un kopšanu.

650. Aizsardzības zonā nav pieļaujama kultūrvēsturiskai videi neraksturīgas blīvas, liela apjoma 
apbūves attīstīšana  zemes vienībās ar  kadastra  apzīmējumu 7850 005  0305,  7850 005 
0452, 7850 005 0146, 7850 005 0229, 7850 005 0432, 7850 005 0469, 7850 005 0252.

651. Ar  zemes ierīcību (zemes gabalu  dalīšana,  apvienošana,  robežu  pārkārtošana,  izmaiņas 
plānojuma struktūrā), būvniecību (jaunu ceļu un būvju būvniecību, ēku apjomu un apdares 
materiālu  izmaiņām,  ēku  funkcionālu  pārstrukturēšanu  vai  nojaukšanu,  un  tamlīdzīgi) 
saistītās darbības veicama tikai ar NKMP atļauju, to iepriekš saskaņojot.
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652. NKMP nav nepieciešams saskaņot  darbības,  kas saistītas ar  dzīves apstākļu  komfortam 
nepieciešamajiem uzlabojumiem esošajās ēkās, kas nemaina ēkas arhitektūru un to ārējo 
veidolu, ēku ārējā apdarē, izmantojot orģinālam atbilstošus materiālus.

653. NKMP saskaņojums nav nepieciešams darbībām,  kuras saistītas  ar  ikgadēju  nekustamo 
īpašumu apsaimniekošanu un kopšanu,  ieskaitot bīstamu, nokaltušu koku ciršanu,  kā arī 
valsts un pašvaldības ceļu uzturēšanu, tajā skaitā, vienkāršu ceļu seguma uzlabošanu.

7.3.4. Vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļa “Bikavas katoļu baznīca” (Nr. 5808), 
vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļa “Pārvaldnieka māja” (Nr. 5810), 

vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļa “Bikavas muižas parks” (Nr. 8509), 
vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļa “Parks” (Nr. 5811) individuālās 

aizsargjoslas (aizsardzības zonas) uzturēšanas noteikumi

654. Kultūras  pieminekļu  aizsardzības  zonās  saglabājama  esošā  kultūrainava,  respektējot 
Bikavas, kā apdzīvotas vietas vēsturisko izveidojumu sistēmu, vēsturiski nozīmīgā plānojuma 
un arhitektoniski telpisko struktūru un kultūrvēsturisko vērtību kopuma radīto noskaņu.

655. Saglabājams un uzturams atvērts skats uz Bikavas katoļu baznīcu, kā dominanti  Bikavas 
kultūrvēsturiskajā ainavā no valsts vietējā autoceļa V556 Dziļāri - Gaigava – Darvaskalns 
(Meža iela) puses.

656. Saglabājami  kultūrvēsturiski  vērtīgu  stādījumu  elementi,  vēsturisko  stādījumu  sistēmas 
(alejas, koku grupu stādījumi, atsevišķi solīteri un atklātas lauces) nodrošinot to ilgtspējīgu 
uzturēšanu un kopšanu.

657. Ar  zemes ierīcību (zemes gabalu  dalīšana,  apvienošana,  robežu  pārkārtošana,  izmaiņas 
plānojuma struktūrā), būvniecību (jaunu ceļu un būvju būvniecību, ēku apjomu un apdares 
materiālu  izmaiņām,  ēku  funkcionālu  pārstrukturēšanu  vai  nojaukšanu,  un  tamlīdzīgi) 
saistītās darbības veicama tikai ar NKMP atļauju, to iepriekš saskaņojot.

658. NKMP nav nepieciešams saskaņot  darbības,  kas saistītas ar  dzīves apstākļu  komfortam 
nepieciešamajiem uzlabojumiem esošajās ēkās, kas nemaina ēkas arhitektūru un to ārējo 
veidolu, ēku ārējā apdarē, izmantojot orģinālam atbilstošus materiālus.

659. NKMP saskaņojums nav nepieciešams darbībām,  kuras saistītas  ar  ikgadēju  nekustamo 
īpašumu apsaimniekošanu un kopšanu,  ieskaitot bīstamu, nokaltušu koku ciršanu,  kā arī 
valsts un pašvaldības ceļu uzturēšanu, tajā skaitā, vienkāršu ceļu seguma uzlabošanu.

7.3.5. Vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļa “Strūžānu luterāņu baznīca” (Nr. 
5812), vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļa “Strūžānu muižas parks” (Nr. 
5813) individuālās aizsargjoslas (aizsardzības zonas) uzturēšanas noteikumi

660. Kultūras  pieminekļa  aizsardzības  zonā  saglabājama  esošā  kultūrainava,  respektējot 
Strūžānu  (Vecstrūžānu),  kā  apdzīvotas  vietas  vēsturisko  izveidojumu  sistēmu,  vēsturiski 
nozīmīgā plānojuma un arhitektoniski telpisko struktūru un kultūrvēsturisko vērtību kopuma 
radīto noskaņu.

661. Saglabājams un uzturams atvērts skats uz kultūras pieminekļiem no valsts vietējā autoceļa 
V555 Dziļāri – Vecstrūžāni - Rogovka puses.
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662. Saglabājami  kultūrvēsturiski  vērtīgu  stādījumu  elementi,  (alejas,  koku  grupu  stādījumi, 
atsevišķi solīteri un atklātas lauces) nodrošinot to ilgtspējīgu uzturēšanu.

663. Saglabājama  Strūžānu  muižas  parka  un  Strūžānu  luterāņu  baznīcas  vizuālā  sasaiste, 
nepieļaujot Mazičas upes ielejas aizaugšanu ar mazvērtīgu kokaugu apaugumu.

664. Aizsardzības zonā nav pieļaujama kultūrvēsturiskai videi neraksturīgas blīvas, liela apjoma 
apbūves attīstīšana  zemes vienībās ar  kadastra  apzīmējumu 7854 007  0308,  7854 007 
0165, 7854 007 0232.

665. Nav pieļaujama esošā reljefa būtiska pārveidošana, ja tā nav saistīta ar kultūrvēsturiskās 
ainavas atjaunošanu.

666. Ar  zemes ierīcību (zemes gabalu  dalīšana,  apvienošana,  robežu  pārkārtošana,  izmaiņas 
plānojuma struktūrā), būvniecību (jaunu ceļu un būvju būvniecību, ēku apjomu un apdares 
materiālu  izmaiņām,  ēku  funkcionālu  pārstrukturēšanu  vai  nojaukšanu,  un  tamlīdzīgi) 
saistītās darbības veicama tikai ar NKMP atļauju, to iepriekš saskaņojot.

667. NKMP nav nepieciešams saskaņot  darbības,  kas saistītas ar  dzīves apstākļu  komfortam 
nepieciešamajiem uzlabojumiem esošajās ēkās, kas nemaina ēkas arhitektūru un to ārējo 
veidolu, ēku ārējā apdarē, izmantojot orģinālam atbilstošus materiālus.

668. NKMP saskaņojums nav nepieciešams darbībām,  kuras saistītas  ar  ikgadēju  nekustamo 
īpašumu apsaimniekošanu un kopšanu,  ieskaitot bīstamu, nokaltušu koku ciršanu,  kā arī 
valsts un pašvaldības ceļu uzturēšanu, tajā skaitā, vienkāršu ceļu seguma uzlabošanu.

7.3.6. Vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļa “Zosnas katoļu baznīca” (Nr. 5825), 
vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļa “Zvanu tornis un vārti” (Nr. 8325), 

vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļa “Pārvaldnieka māja” (Nr. 5825), 
vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļa “Parks” (Nr. 5829), valsts nozīmes 
arhitektūras pieminekļa “Zosnas muižas apbūve” (Nr. 5826), valsts nozīmes 
arhitektūras pieminekļa “Kungu māja” (Nr. 5827) individuālās aizsargjoslas 

(aizsardzības zonas) uzturēšanas noteikumi

669. Kultūras  pieminekļu  aizsardzības  zonās  saglabājama  esošā  kultūrainava,  respektējot 
Zosnas, kā apdzīvotas vietas vēsturisko izveidojumu sistēmu, vēsturiski nozīmīgā plānojuma 
un arhitektoniski telpisko struktūru un kultūrvēsturisko vērtību kopuma radīto noskaņu.

670. Saglabājams un uzturams atvērts skats uz kultūras pieminekļiem no valsts vietējā autoceļa 
V599 Ismeri – Zosna – Andrupene (Baznīcas iela) un pašvaldības ceļa kad. Nr. 7868 006 
0263 (Liepu iela) puses.

671. Aizsardzības zonā nav pieļaujama kultūrvēsturiskai videi neraksturīgas apbūves attīstīšana 
zemes vienībās ar kadastra apzīmējumu 7868 006 0168, 7868 006 0176, 7868 006 0041, 
7868 006 0231 un 7868 006 0281.

672. Nav  pieļaujama  esošā  reljefa  būtiska  pārveidošana,  zemes  vienībās  kas  piekļaujas  pie 
Rāznas ezera krastiem, ja tā nav saistīta ar kultūrvēsturiskās ainavas atjaunošanu.

673. Ar  zemes ierīcību (zemes gabalu  dalīšana,  apvienošana,  robežu  pārkārtošana,  izmaiņas 
plānojuma struktūrā), būvniecību (jaunu ceļu un būvju būvniecību, ēku apjomu un apdares 
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materiālu  izmaiņām,  ēku  funkcionālu  pārstrukturēšanu  vai  nojaukšanu,  un  tamlīdzīgi) 
saistītās darbības veicama tikai ar NKMP atļauju, to iepriekš saskaņojot.

674. NKMP nav nepieciešams saskaņot  darbības,  kas saistītas ar  dzīves apstākļu  komfortam 
nepieciešamajiem uzlabojumiem esošajās ēkās, kas nemaina ēkas arhitektūru un to ārējo 
veidolu, ēku ārējā apdarē, izmantojot orģinālam atbilstošus materiālus.

675. NKMP saskaņojums nav nepieciešams darbībām,  kuras saistītas  ar  ikgadēju  nekustamo 
īpašumu apsaimniekošanu un kopšanu,  ieskaitot bīstamu, nokaltušu koku ciršanu,  kā arī 
valsts un pašvaldības ceļu uzturēšanu, tajā skaitā, vienkāršu ceļu seguma uzlabošanu.

7.3.7. Valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa “Lūznavas (Glužņevas) muižas 
apbūve” (Nr. 5819), valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa “Klēts” (Nr. 8522), 
valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa “Kungu māja (Jaunā pils)” (Nr. 5820), 
valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa “Parks” (Nr. 5823), vietējās nozīmes 

arhitektūras pieminekļa “Saimniecības ēka” (Nr. 5821) individuālās 
aizsargjoslas (aizsardzības zonas) uzturēšanas noteikumi

676. Kultūras  pieminekļu  aizsardzības  zonās  saglabājama  esošā  kultūrainava,  respektējot 
Lūznavas,  kā  apdzīvotas  vietas  vēsturisko  izveidojumu  sistēmu,  vēsturiski  nozīmīgā 
plānojuma  un  arhitektoniski  telpisko  struktūru  un  kultūrvēsturisko  vērtību  kopuma  radīto 
noskaņu.

677. Saglabājams un uzturams atvērts skats uz kultūras pieminekļiem no pašvaldības ielām.

678. Aizsardzības zonā nav pieļaujama kultūrvēsturiskai videi neraksturīgas apbūves attīstīšana.

679. Ar  zemes ierīcību (zemes gabalu  dalīšana,  apvienošana,  robežu  pārkārtošana,  izmaiņas 
plānojuma struktūrā), būvniecību (jaunu ceļu un būvju būvniecību, ēku apjomu un apdares 
materiālu  izmaiņām,  ēku  funkcionālu  pārstrukturēšanu  vai  nojaukšanu,  un  tamlīdzīgi) 
saistītās darbības veicama tikai ar NKMP atļauju, to iepriekš saskaņojot.

680. NKMP nav nepieciešams saskaņot  darbības,  kas saistītas ar  dzīves apstākļu  komfortam 
nepieciešamajiem uzlabojumiem esošajās ēkās, kas nemaina ēkas arhitektūru un to ārējo 
veidolu, ēku ārējā apdarē, izmantojot orģinālam atbilstošus materiālus.

681. NKMP saskaņojums nav nepieciešams darbībām,  kuras saistītas  ar  ikgadēju  nekustamo 
īpašumu apsaimniekošanu un kopšanu,  ieskaitot bīstamu, nokaltušu koku ciršanu,  kā arī 
valsts un pašvaldības ceļu uzturēšanu, tajā skaitā, vienkāršu ceļu seguma uzlabošanu.

7.3.8. Vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļa “Lipušku vecticībnieku kopienas 
lūgšanu nams” (Nr. 5830) individuālās aizsargjoslas (aizsardzības zonas) 

uzturēšanas noteikumi

682. Saglabājams un uzturams atvērts skats uz kultūras pieminekli no valsts reģionālā autoceļa 
P56  Malta  –  Kaunata  (Rāznas  iela),  valsts  vietējā  autoceļa  V568  Lipuški  -  Rukmaņi 
(Mākoņkalna iela) un pašvaldības ceļa (kad. Nr. 7872 008 0485) (Līgo iela) puses.

683. Aizsardzības zonā nav pieļaujama kultūrvēsturiskai videi neraksturīgas apbūves attīstīšana 
zemes vienībās ar kadastra apzīmējumu 7872 008 0066, 7872 008 0063, 7872 008 0071.
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684. Ar  zemes ierīcību (zemes gabalu  dalīšana,  apvienošana,  robežu  pārkārtošana,  izmaiņas 
plānojuma struktūrā), būvniecību (jaunu ceļu un būvju būvniecību, ēku apjomu un apdares 
materiālu  izmaiņām,  ēku  funkcionālu  pārstrukturēšanu  vai  nojaukšanu,  un  tamlīdzīgi) 
saistītās darbības veicama tikai ar NKMP atļauju, to iepriekš saskaņojot.

685. NKMP nav nepieciešams saskaņot  darbības,  kas saistītas ar  dzīves apstākļu  komfortam 
nepieciešamajiem uzlabojumiem esošajās ēkās, kas nemaina ēkas arhitektūru un to ārējo 
veidolu, ēku ārējā apdarē, izmantojot orģinālam atbilstošus materiālus.

686. NKMP saskaņojums nav nepieciešams darbībām,  kuras saistītas  ar  ikgadēju  nekustamo 
īpašumu apsaimniekošanu un kopšanu,  ieskaitot bīstamu, nokaltušu koku ciršanu,  kā arī 
valsts un pašvaldības ceļu uzturēšanu, tajā skaitā, vienkāršu ceļu seguma uzlabošanu.

7.3.9. Vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļa “Maltas (Rozentovas) visu svēto 
pareizticīgo baznīca” (Nr. 5834) individuālās aizsargjoslas (aizsardzības zonas) 

uzturēšanas noteikumi

687. Saglabājams  un  uzturams  atvērts  skats  uz  kultūras  pieminekli,  kā  arī  nodrošināma 
piekļūšana no Rozentovas ielas puses.

688. NKMP saskaņojums nav nepieciešams darbībām, kuras saistītas ar kapsētas izmantošanu 
un apsaimniekošanu, tajā skaitā bīstamu koku nociršanu.

7.3.10. Valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa “Maltas (Rozentovas) katoļu baznīca” 
(Nr. 5836),

vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļa “Zvanu tornis” (Nr. 5837) individuālās 
aizsargjoslas (aizsardzības zonas) uzturēšanas noteikumi

689. Saglabājams un uzturams atvērts skats uz kultūras pieminekli no Rozentovas ielas un valsts 
reģionālā autoceļa P56 Malta- Kaunata (Andrupes iela) puses.

690. Aizsardzības zonā nav pieļaujama kultūrvēsturiskai videi neraksturīgas apbūves attīstīšana 
un esošā reljefa būtiska pārveidošana, īpaši, Maltas upes krastu nogāzēs.

691. Ar  zemes ierīcību (zemes gabalu  dalīšana,  apvienošana,  robežu  pārkārtošana,  izmaiņas 
plānojuma struktūrā), būvniecību (jaunu ceļu un būvju būvniecību, ēku apjomu un apdares 
materiālu  izmaiņām,  ēku  funkcionālu  pārstrukturēšanu  vai  nojaukšanu,  un  tamlīdzīgi) 
saistītās darbības veicama tikai ar NKMP atļauju, to iepriekš saskaņojot;

692. NKMP nav nepieciešams saskaņot  darbības,  kas saistītas ar  dzīves apstākļu  komfortam 
nepieciešamajiem uzlabojumiem esošajās ēkās, kas nemaina ēkas arhitektūru un to ārējo 
veidolu,  ēku  ārējā  apdarē  (remonta  vai  vienkāršas  renovācijas  gadījumā)  izmantojot 
orģinālam atbilstošus materiālus.

693. NKMP nav nepieciešams saskaņot  darbības,  kas saistītas ar  dzīves apstākļu  komfortam 
nepieciešamajiem uzlabojumiem esošajās ēkās, kas nemaina ēkas arhitektūru un to ārējo 
veidolu, ēku ārējā apdarē, izmantojot orģinālam atbilstošus materiālus.

694. NKMP saskaņojums nav nepieciešams darbībām,  kuras saistītas  ar  ikgadēju  nekustamo 
īpašumu apsaimniekošanu un kopšanu,  ieskaitot bīstamu, nokaltušu koku ciršanu,  kā arī 
valsts un pašvaldības ceļu uzturēšanu, tajā skaitā, vienkāršu ceļu seguma uzlabošanu.
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7.3.11. Vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļa (Nr. 5835) “Maltas zirgu pasta 
stacija” individuālās aizsargjoslas (aizsardzības zonas) uzturēšanas noteikumi

695. Kultūras pieminekļa aizsardzības zonā saglabājama esošā kultūrainava, respektējot Maltas, 
kā  apdzīvotas  vietas  vēsturisko  izveidojumu  sistēmu,  vēsturiski  nozīmīgā  plānojuma  un 
arhitektoniski telpisko struktūru un kultūrvēsturisko vērtību kopuma radīto noskaņu, ko veido 
1. maija ielas un Andrupenes ielas vēsturiskā apbūve.

696. Saglabājams un uzturams atvērts skats uz kultūras pieminekli  no valsts galvenā autoceļa 
A13 Krievijas robeža (Grebņeva) – Lietuvas robeža (Medumi)) (1. maija iela) un Andrupenes 
iela puses.

697. Saglabājami  kultūrvēsturiski  vērtīgi  publiskas  ārtelpas  stādījumu  elementi,  (alejas,  koku 
grupu stādījumi, atsevišķi solīteri un atklātas lauces) nodrošinot to ilgtspējīgu uzturēšanu.

698. Ar  zemes ierīcību (zemes gabalu  dalīšana,  apvienošana,  robežu  pārkārtošana,  izmaiņas 
plānojuma struktūrā), būvniecību (jaunu ceļu un būvju būvniecību, ēku apjomu un apdares 
materiālu  izmaiņām,  ēku  funkcionālu  pārstrukturēšanu  vai  nojaukšanu,  un  tamlīdzīgi) 
saistītās darbības veicamas tikai ar NKMP atļauju, to iepriekš saskaņojot.

699. Nav  pieļaujama  sintētisku  un  dabīgu  apdares  materiālu  imitāciju  lietošana  veicot  ēku 
atjaunošanu.

700. NKMP nav nepieciešams saskaņot  darbības,  kas saistītas ar  dzīves apstākļu  komfortam 
nepieciešamajiem uzlabojumiem esošajās ēkās, kas nemaina ēkas arhitektūru un to ārējo 
veidolu. ēku ārējā apdarē izmantojot orģinālam atbilstošus materiālus.

701. NKMP saskaņojums nav nepieciešams darbībām,  kuras saistītas  ar  ikgadēju  nekustamo 
īpašumu apsaimniekošanu un kopšanu, ieskaitot bīstamu, nokaltušu koku ciršanu, privātu 
īpašumu labiekārtojumu, kā arī valsts un pašvaldības ceļu uzturēšanu, tajā skaitā, vienkāršu 
ceļu seguma uzlabošanu.

7.3.12. Vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļa “Maltas (Borovku) vecticībnieku 
kopienas lūgšanu nams” (Nr. 5833) individuālās aizsargjoslas (aizsardzības 

zonas) uzturēšanas noteikumi

702. Saglabājams un uzturams atvērts skats uz kultūras pieminekli no Smilšu ielas puses.

703. Aizsardzības zonā nav pieļaujama vēsturiski izveidojušās vides raksturam neatbilstoši blīvas 
apbūves,  liela  apjoma  un  kultūrvēsturiskai  videi  neraksturīgas,  rūpnieciskas, 
sprāndzienbīstamas,  ugunsnedrošas,  ar  paaugstinātu  trokšņu  līmeni  vai  piesārņojumu 
radošas  būvju  un  darbību  attīstīšana,  kas  saistītas  ar  ekoloģisko  apstākļu  negatīvām 
pārmaiņām: augsnes eroziju, ķīmisku vai fizisku augsnes un gaisa piesārņošanu.

704. Ar  zemes ierīcību (zemes gabalu  dalīšana,  apvienošana,  robežu  pārkārtošana,  izmaiņas 
plānojuma struktūrā), būvniecību (jaunu ceļu un būvju būvniecību, ēku apjomu un apdares 
materiālu  izmaiņām,  ēku  funkcionālu  pārstrukturēšanu  vai  nojaukšanu,  un  tamlīdzīgi) 
saistītās darbības veicama tikai ar NKMP atļauju, to iepriekš saskaņojot.
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705. NKMP nav nepieciešams saskaņot  darbības,  kas saistītas ar  dzīves apstākļu  komfortam 
nepieciešamajiem uzlabojumiem esošajās ēkās, kas nemaina ēkas arhitektūru un to ārējo 
veidolu, ēku ārējā apdarē, izmantojot orģinālam atbilstošus materiālus.

706. NKMP nav nepieciešams saskaņot  darbības,  kas saistītas ar  dzīves apstākļu  komfortam 
nepieciešamajiem uzlabojumiem esošajās ēkās, kas nemaina ēkas arhitektūru un to ārējo 
veidolu, ēku ārējā apdarē, izmantojot orģinālam atbilstošus materiālus.

7.3.13. Vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļa “Ozolmuižas kapliča” (Nr. 5841) 
individuālās aizsargjoslas (aizsardzības zonas) uzturēšanas noteikumi

707. Saglabājams un uzturams atvērts skats uz kultūras pieminekli no Ozolmuižas pagasta ceļu 
(kad. Nr. 7878 002 0299, 7878 002 0295) puses.

708. Saglabājami  kultūrvēsturiski  vērtīgu  stādījumu  elementi,  (alejas,  koku  grupu  stādījumi, 
atsevišķi solīteri un atklātas lauces) nodrošinot to ilgtspējīgu uzturēšanu.

709. Ar  zemes ierīcību (zemes gabalu  dalīšana,  apvienošana,  robežu  pārkārtošana,  izmaiņas 
plānojuma struktūrā), būvniecību (jaunu ceļu un būvju būvniecību, ēku apjomu un apdares 
materiālu  izmaiņām,  ēku  funkcionālu  pārstrukturēšanu  vai  nojaukšanu,  un  tamlīdzīgi) 
saistītās darbības veicama tikai ar NKMP atļauju, to iepriekš saskaņojot.

710. NKMP nav nepieciešams saskaņot  darbības,  kas saistītas ar  dzīves apstākļu  komfortam 
nepieciešamajiem uzlabojumiem esošajās ēkās, kas nemaina ēkas arhitektūru un to ārējo 
veidolu, ēku ārējā apdarē, izmantojot orģinālam atbilstošus materiālus.

711. NKMP saskaņojums nav nepieciešams darbībām,  kuras saistītas  ar  ikgadēju  nekustamā 
īpašumu apsaimniekošanu un kopšanu, ieskaitot bīstamu, nokaltušu koku ciršanu.

7.3.14. Valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa “Ozolmuižas katoļu baznīca” (Nr. 
5842), valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa “Zvana tornis un vārti” (Nr. 5843) 

individuālās aizsargjoslas (aizsardzības zonas) uzturēšanas noteikumi

712. Kultūras  pieminekļa  aizsardzības  zonā  saglabājama  esošā  kultūrainava,  respektējot 
Ozolmuižas,  kā  apdzīvotas  vietas  vēsturisko  izveidojumu  sistēmu,  vēsturiski  nozīmīgā 
plānojuma  un  arhitektoniski  telpisko  struktūru  un  kultūrvēsturisko  vērtību  kopuma  radīto 
noskaņu.

713. Saglabājams  un  uzturams  atvērts  skats  uz  Ozolmuižas  katoļu  baznīcu,  kā  dominanti 
apkārtējā ainavā no valsts vietējā autoceļa V580 Rēzekne – Ciskādi - Ružiņa un Ozolmuižas 
pagasta ceļa (kad. Nr. 7878 002 0299) puses.

714. Aizsardzības zonā nav pieļaujama kultūrvēsturiskai videi neraksturīgas blīvas, liela apjoma 
apbūves attīstīšana  zemes vienībās ar  kadastra  apzīmējumu 7878 002  0197,  7878 002 
0217, 7878 002 0209, 7878 002 0210, 7878 002 0293 un 7878 002 0345.

715. Ar  zemes ierīcību (zemes gabalu  dalīšana,  apvienošana,  robežu  pārkārtošana,  izmaiņas 
plānojuma struktūrā), būvniecību (jaunu ceļu un būvju būvniecību, ēku apjomu un apdares 
materiālu  izmaiņām,  ēku  funkcionālu  pārstrukturēšanu  vai  nojaukšanu,  un  tamlīdzīgi) 
saistītās darbības veicama tikai ar NKMP atļauju, to iepriekš saskaņojot.
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716. NKMP nav nepieciešams saskaņot  darbības,  kas saistītas ar  dzīves apstākļu  komfortam 
nepieciešamajiem uzlabojumiem esošajās ēkās, kas nemaina ēkas arhitektūru un to ārējo 
veidolu, ēku ārējā apdarē, izmantojot orģinālam atbilstošus materiālus.

717. NKMP saskaņojums nav nepieciešams darbībām,  kuras saistītas  ar  ikgadēju  nekustamo 
īpašumu apsaimniekošanu un kopšanu,  ieskaitot bīstamu, nokaltušu koku ciršanu,  kā arī 
valsts un pašvaldības ceļu uzturēšanu, tajā skaitā, vienkāršu ceļu seguma uzlabošanu.

7.3.15. Valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa “Pušas muižas parks” (Nr. 5846), 
vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļa “Pušas muižas kapela” (Nr. 5845) 

individuālās aizsargjoslas (aizsardzības zonas) uzturēšanas noteikumi

718. Kultūras pieminekļa apkārtnē saglabājama kultūrainava, respektējot Pušas, kā apdzīvotas 
vietas  vēsturisko  izveidojumu  sistēmu,  vēsturiski  nozīmīgā  plānojuma  un  arhitektoniski 
telpisko struktūru un kultūrvēsturisko vērtību kopuma radīto noskaņu.

719. Saglabājams un uzturams atvērts skats uz kultūras pieminekli no valsts reģionālā autoceļa 
P57 Malta – Sloboda (Pilskalna iela), un pašvaldības ceļa (Parka iela) puses.

720. Saglabājami  kultūrvēsturiski  vērtīgu  stādījumu  elementi,  (alejas,  koku  grupu  stādījumi, 
atsevišķi solīteri un atklātas lauces) nodrošinot to ilgtspējīgu uzturēšanu.

721. Aizsardzības zonā nav pieļaujama kultūrvēsturiskai videi neraksturīgas blīvas, liela apjoma 
apbūves  attīstīšana  un  esošā  reljefa  būtiska  pārveidošana  Pušas  ezera  krastā,  zemes 
vienībā  ar  kadastra  apzīmējumu  7880  004  0076,  ja  tā  nav  saistīta  ar  kultūrvēsturiskās 
ainavas atjaunošanu.

722. Aizsardzības  zonā  esošajām  ēkā  pieļaujama  ēku  funkcijas  maiņa,  ja  tas  nerada 
apdraudējumu kultūras pieminekļiem un kultūrvēsturiskajai videi kopumā.

723. Ar  zemes ierīcību (zemes gabalu  dalīšana,  apvienošana,  robežu  pārkārtošana,  izmaiņas 
plānojuma struktūrā), būvniecību (jaunu ceļu un būvju būvniecību, ēku apjomu un apdares 
materiālu  izmaiņām,  ēku  funkcionālu  pārstrukturēšanu  vai  nojaukšanu,  un  tamlīdzīgi) 
saistītās darbības veicama tikai ar NKMP atļauju, to iepriekš saskaņojot.

724. NKMP nav nepieciešams saskaņot  darbības,  kas saistītas ar  dzīves apstākļu  komfortam 
nepieciešamajiem uzlabojumiem esošajās ēkās, kas nemaina ēkas arhitektūru un to ārējo 
veidolu, ēku ārējā apdarē, izmantojot orģinālam atbilstošus materiālus.

725. NKMP saskaņojums nav nepieciešams darbībām,  kuras saistītas  ar  ikgadēju  nekustamo 
īpašumu apsaimniekošanu un kopšanu,  ieskaitot bīstamu, nokaltušu koku ciršanu,  kā arī 
valsts un pašvaldības ceļu uzturēšanu, tajā skaitā, vienkāršu ceļu seguma uzlabošanu.

7.3.16. Valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa “Pušas katoļu baznīca” (Nr. 5847), 
vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļa "Zvanu tornis" (Nr. 5848) individuālās 

aizsargjoslas (aizsardzības zonas) uzturēšanas noteikumi

726. Saglabājama kultūrvēsturisko vērtību kopuma radītā noskaņa, kā arī uzturams atvērts skats 
uz Pušas katoļu baznīcu, kā dominanti lauku ainavā no valsts reģionālā autoceļa P57 Malta 
– Sloboda (Pilskalna iela) un Puša pagasta ceļa (kad. Nr. 7880 004 0341) puses.
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727. Aizsardzības zonā nav pieļaujama kultūrvēsturiskai videi neraksturīgas blīvas, liela apjoma 
apbūves attīstīšana  zemes vienībās ar  kadastra  apzīmējumu 7880 004 0207,  7880 004 
0486, 7880 004 0159, 7880 004 0120, 7880 004 0157, 7880 004 0201, 7880 004 0198, 7880 
004 0123, 7880 004 0155, 7880 004 0104, 7880 004 0156.

728. Ar  zemes ierīcību (zemes gabalu  dalīšana,  apvienošana,  robežu  pārkārtošana,  izmaiņas 
plānojuma struktūrā), būvniecību (jaunu ceļu un būvju būvniecību, ēku apjomu un apdares 
materiālu  izmaiņām,  ēku  funkcionālu  pārstrukturēšanu  vai  nojaukšanu,  un  tamlīdzīgi) 
saistītās darbības veicama tikai ar NKMP atļauju, to iepriekš saskaņojot.

729. NKMP nav nepieciešams saskaņot  darbības,  kas saistītas ar  dzīves apstākļu  komfortam 
nepieciešamajiem uzlabojumiem esošajās ēkās, kas nemaina ēkas arhitektūru un to ārējo 
veidolu, ēku ārējā apdarē, izmantojot orģinālam atbilstošus materiālus.

730. NKMP saskaņojums nav nepieciešams darbībām,  kuras saistītas  ar  ikgadēju  nekustamo 
īpašumu apsaimniekošanu un kopšanu,  ieskaitot bīstamu, nokaltušu koku ciršanu,  kā arī 
valsts un pašvaldības ceļu uzturēšanu, tajā skaitā, vienkāršu ceļu seguma uzlabošanu.

7.3.17. Valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa “Rikavas katoļu baznīca” (Nr. 5860), 
valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa “Rikavas muižas apbūve” (Nr. 5856), 
valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa “Kungu māja, vēlāk skola” (Nr. 5857), 

vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļa “Pārvaldnieka māja” (Nr. 5858), 
vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļa “Parks” (Nr. 5859) individuālās 

aizsargjoslas (aizsardzības zonas) uzturēšanas noteikumi

731. Kultūras pieminekļa aizsardzības zonā saglabājama esošā kultūrainava, respektējot Rikavas, 
kā  apdzīvotas  vietas  vēsturisko  izveidojumu  sistēmu,  vēsturiski  nozīmīgā  plānojuma  un 
arhitektoniski telpisko struktūru un kultūrvēsturisko vērtību kopuma radīto noskaņu.

732. Saglabājams un uzturams atvērts skats uz Rikavas katoļu baznīcu, kā dominanti  esošajā 
ainavā  un  Rikavas  muižas  apbūvi  no  valsts  vietējā  autoceļa  V561  Gaigalava  -  Viļāni 
(Jaunības iela) un Rikavas pagasta ceļa (Skolas iela) (kad. Nr. 7882 007 0439) puses.

733. Ar  zemes ierīcību (zemes gabalu  dalīšana,  apvienošana,  robežu  pārkārtošana,  izmaiņas 
plānojuma struktūrā), būvniecību (jaunu ceļu un būvju būvniecību, ēku apjomu un apdares 
materiālu  izmaiņām,  ēku  funkcionālu  pārstrukturēšanu  vai  nojaukšanu,  un  tamlīdzīgi) 
saistītās darbības veicama tikai ar NKMP atļauju, to iepriekš saskaņojot.

734. Saglabājami  kultūrvēsturiski  vērtīgu  stādījumu  elementi,  (alejas,  koku  grupu  stādījumi, 
atsevišķi solīteri un atklātas lauces) nodrošinot to ilgtspējīgu uzturēšanu.

735. Aizsardzības zonā nav pieļaujama kultūrvēsturiskai videi neraksturīgas blīvas, liela apjoma 
apbūves attīstīšana  zemes vienībās ar  kadastra  apzīmējumu 7882 007  0242,  7882  007 
0509, 7882 007 0039, 7882 007 0079, 7882 007 0339, 7882 007 0154, 7882 007 0422, 7882 
007 0078, 7882 007 0194, 7882 007 0248, 7882 007 0804, 7882 007 0195, 7882 007 0297, 
7882 007 0457, 7882 007 0233, 7882 007 0456, 7882 007 0131, 7882 007 0247, 7882 007 
0399, 7882 007 0205, 7882 007 0180.

736. NKMP nav nepieciešams saskaņot  darbības,  kas saistītas ar  dzīves apstākļu  komfortam 
nepieciešamajiem uzlabojumiem esošajās ēkās, kas nemaina ēkas arhitektūru un to ārējo 
veidolu, ēku ārējā apdarē, izmantojot orģinālam atbilstošus materiālus.
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737. NKMP saskaņojums nav nepieciešams darbībām,  kuras saistītas  ar  ikgadēju  nekustamo 
īpašumu  apsaimniekošanu  un  kopšanu,  ieskaitot  bīstamu,  nokaltušu  koku  ciršanu, 
lauksaimniecības zemju apstrādi, kā arī valsts un pašvaldības ceļu uzturēšanu, tajā skaitā, 
vienkāršu ceļu seguma uzlabošanu.

7.3.18. Valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa “Ciskādu katoļu baznīca” (Nr. 5862), 
vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļa “Ciskādu (Vītolu) skola” (Nr. 5861) 

individuālās aizsargjoslas (aizsardzības zonas) uzturēšanas noteikumi

738. Kultūras  pieminekļa  aizsardzības  zonā  saglabājama  esošā  kultūrainava,  respektējot 
Ciskādu,  kā  apdzīvotas  vietas  vēsturisko  izveidojumu  sistēmu,  vēsturiski  nozīmīgā 
plānojuma  un  arhitektoniski  telpisko  struktūru  un  kultūrvēsturisko  vērtību  kopuma  radīto 
noskaņu, ko veido Baznīcas ielas vēsturiskā apbūve.

739. Saglabājams un uzturams atvērts skats uz Ciskādu katoļu baznīcu, kā dominanti esošajā 
ainavā no valsts vietējā autoceļa V580 Rēzekne – Ciskādi – Ružiņa (Baznīcas iela) puses.

740. Saglabājami  kultūrvēsturiski  vērtīgu  stādījumu  elementi,  (alejas,  koku  grupu  stādījumi, 
atsevišķi solīteri un atklātas lauces) nodrošinot to ilgtspējīgu uzturēšanu.

741. Ar  zemes ierīcību (zemes gabalu  dalīšana,  apvienošana,  robežu  pārkārtošana,  izmaiņas 
plānojuma struktūrā), būvniecību (jaunu ceļu un būvju būvniecību, ēku apjomu un apdares 
materiālu  izmaiņām,  ēku  funkcionālu  pārstrukturēšanu  vai  nojaukšanu,  un  tamlīdzīgi) 
saistītās darbības veicamas tikai ar NKMP atļauju, to iepriekš saskaņojot.

742. Nav  pieļaujama  sintētisku  un  dabīgu  apdares  materiālu  imitāciju  lietošana  veicot  ēku 
atjaunošanu, vai remontu.

743. NKMP nav nepieciešams saskaņot  darbības,  kas saistītas ar  dzīves apstākļu  komfortam 
nepieciešamajiem uzlabojumiem esošajās ēkās, kas nemaina ēkas arhitektūru un to ārējo 
veidolu. ēku ārējā apdarē izmantojot orģinālam atbilstošus materiālus.

744. NKMP saskaņojums nav nepieciešams darbībām,  kuras saistītas  ar  ikgadēju  nekustamo 
īpašumu  apsaimniekošanu  un  kopšanu,  ieskaitot  bīstamu,  nokaltušu  koku  ciršanu, 
lauksaimniecības  zemju  apstrādi,  privātu  īpašumu  labiekārtojumu,  kā  arī  valsts  un 
pašvaldības ceļu uzturēšanu, tajā skaitā, vienkāršu ceļu seguma uzlabošanu.

7.4. AIZSARGJOSLAS

7.4.1. Vispārīgie jautājumi

745. Aizsargjoslas un aprobežojumus tajās nosaka Aizsargjoslu likums. Teritorijas izmantošanā 
ievēro visu veidu aizsargjoslas un normatīvajos aktos tajās noteiktos apgrūtinājumus.

746. Grafiskajā daļā atbilstoši  Teritorijas plānojuma  mēroga  noteiktībai  attēlotas aizsargjoslas, 
kuru platums ir lielāks par 10 m (izņemot aizsargjoslas gar elektrisko tīklu gaisvadu līnijām ar 
nominālo  spriegumu 20  kV),  kā  arī  10  m virszemes  ūdens  objektu  aizsargjoslas  ciemu 
teritorijās un valsts nozīmes ūdensnoteku ekspluatācijas aizsargjoslas visā novada teritorijā. 

747. Visa  veida  aizsargjoslas  nosaka  vai  precizē  un  attēlo  lokālplānojumos,  detālplānojumos, 
zemes  ierīcības  projektos  un  būvniecības  ieceres  dokumentācijā,  atbilstoši  to  izstrādes 
mēroga noteiktībai un normatīvo aktu prasībām.
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748. Aizsargjoslas  atzīmē  apgrūtinājumu  plānos  un  ieraksta  zemesgrāmatā  normatīvajos 
aktos noteiktajā kārtībā.

749. Veicot rakšanas darbus inženiertīklu un objektu aizsargjoslās, saņem atļauju zemes darbiem  
Pašvaldības būvvaldē.

7.4.2. Vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas:

750. Virszemes ūdensobjektu aizsargjoslas:

750.1. Grafiskās  daļas  kartē  attēlotas  virszemes  ūdensobjektu  aizsargjoslas  saskaņā  ar 
pielikumu nr.7;

750.2. ūdenstecēm  un  ūdenstilpēm  ar  applūstošo  teritoriju  aizsargjosla  tiek  noteikta  ne 
mazāk kā  visas applūstošās teritorijas  platumā līdz  ūdens līmenim,  neatkarīgi  no 
pielikumā nr.7 noteiktā minimālā aizsargjoslu platuma;

750.3. zemes vienības vai to daļas, kas Teritorijas plānojuma Grafiskajā daļā noteiktas kā 
applūstošas,  atļauts  apbūvēt  atbilstoši  Teritorijas  plānojumam gadījumā,  ja 
lokālplānojumā, detālplānojumā vai zems vienības apgrūtinājumu plānā ir precizēta 
applūstošās  teritorijas  robeža  un  noteikta  atbilstoša  atļautā  izmantošana  ārpus 
applūstošās teritorijas – šādā gadījumā būvi izvieto ārpus applūstošās teritorijas.

751. Aizsargjoslas ap purviem: 

751.1. Grafiskajā  daļā  netiek  attēlotas  purvu  teritorijas.  Pirms  saimnieciskās  darbības 
veikšanas  Salas purvā, Ladušu purvā, Černostes purvā, Zosnas (Veczosnas) purvā,  
Harčenku purvā, Rukmonu purvā, Īdiņu purvā, Garanču purvā, Ļodānu - Sūļugala 
purvā, Tīrumnieku purvā,  Dorotpoles purvā, Losu (Kampišku) purvā, Soloviču purvā, 
Jūzupa  purvā, Strūžānu  purvā,  Zilajā  purvā, Zeļteņu  purvā u.c.  purvos  vai  zemes 
vienībās, kas robežojas ar to, būvniecības ieceres dokumentācijā tiek veikta purva 
teritorijas un aizsargjoslas noteikšana, atbilstoši Aizsargjoslu likumā noteiktajam. 

752. Aizsargjoslas (aizsardzības zonas) ap kultūras pieminekļiem:

752.1. Grafiskajā  daļā  attēlotas  aizsargjoslas  (aizsardzības  zonas)  ap  valsts 
aizsargājamajiem nekustamajiem kultūras pieminekļiem (skatīt pielikumu nr.9) ciemos 
un lauku teritorijā 500 m, kultūras pieminekļu individuālās aizsardzības zonas, kā arī 
kultūras pieminekļu aizsargjoslas, kas iestiepjas Rēzeknes novada teritorijā no blakus 
esošo novadu teritorijām;

752.2. kultūras  pieminekļiem,  kuriem  nav  noteiktas  individuālās  aizsardzības  zonas, 
normatīvajos  aktos  noteiktajā  kārtībā  var  tikt  izstrādāts  individuālās  aizsardzības 
zonas projekts, kurā aizsargjosla (aizsardzības zona) ap kultūras pieminekli var tikt 
samazināta vai paplašināta atbilstoši konkrētajai situācijai dabā;

752.3. visi  detālplānojumi  un  būvniecības  ieceres  dokumentācijas  kultūras  pieminekļu 
teritorijās un to aizsardzības zonās saskaņojami ar NKMP;

752.4. pēc valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu teritoriju digitalizācijas, kuras rezultātā 
var  mainīties  valsts  aizsargājamā  kultūras  pieminekļa  teritorija  un  aizsargjosla 
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(aizsardzības zona), norādītās izmaiņas nav uzskatāmas par Teritorijas plānojuma 
grozījumiem;

752.5. citas  prasības  kultūras  pieminekļu  un  to  aizsardzības  zonu  aizsardzībai  un 
izmantošanai skatīt 7.2. apakšnodaļā.

753. Aizsargjoslas ap ūdens ņemšanas vietām:

753.1. noteiktas  stingrā  režīma,  bakterioloģiskās  un  ķīmiskās  aizsargjoslas  ap  ūdens 
ņemšanas  vietām  saskaņā  ar  pielikumu  nr.8,  kas  aprēķinātas  centralizētās 
ūdensapgādes urbumiem, ņemot vērā ūdens ņemšanas vietas dabiskos apstākļus 
(ūdens nesošo horizontu aizsargātības no piesārņojuma pakāpi)  un prognozējamo 
ūdeņu  patēriņu.  Grafiskās  daļas  kartēs  attēlotas  bakterioloģiskās  un  ķīmiskās 
aizsargjoslas;

753.2. ap  akām,  urbumiem  un  avotiem,  kurus  saimniecībā  vai  dzeramā  ūdens  ieguvei 
izmanto  savām  vajadzībām  individuālie  ūdens  lietotāji  (fiziskās  personas), 
aizsargjoslas netiek  noteiktas,  ja  ir  veikta  labiekārtošana  un novērsta  notekūdeņu 
infiltrācija un ūdens piesārņošana.

754. Meža aizsargjosla ap pilsētu:

754.1. Grafiskajā daļā attēlota mežu aizsargjosla ap Rēzeknes pilsētu 172,63 ha platībā, tajā 
skaitā 17,22 ha meža Griškānu pagasta teritorijā un 61,7 ha meža Vērēmu pagasta 
teritorijā.

7.4.3. Ekspluatācijas aizsargjoslas

755. Aizsargjoslas gar ielām, autoceļiem un dzelzceļiem:

755.1. Grafiskajā  daļā  attēlotas aizsargjoslas  un nodalījuma joslas gar  valsts  autoceļiem 
(pielikums nr.6) un pašvaldības ceļiem;

755.2. ciemu teritorijās gar ielām, valsts autoceļiem un pašvaldības ceļiem aizsargjosla tiek 
noteikta kā sarkanā līnija. (pielikums nr.1)

755.3. sarkanās  līnijas  nosaka  vai  precizē  lokālplānojumos,  detālplānojumos,  zemes 
ierīcības projektos un/vai būvniecības ieceres dokumentācijā;

755.4. Grafiskajā  daļā  attēlotas  ekspluatācijas  aizsargjoslas  gar  publiskās  lietošanas 
stratēģiskās nozīmes I kategorijas dzelzceļa sliežu iecirkņiem Rēzekne I - Kārsava - 
valsts robeža, Krustpils - Rēzekne, Rēzekne II - Zilupe - valsts robeža un Rēzekne I - 
Daugavpils:  lauku teritorijā -  100 m aizsargjosla uz katru pusi no malējās sliedes, 
ciemu teritorijās - 50 m katrā pusē no malējās sliedes, bet ne mazāk kā dzelzceļa 
zemes nodalījuma joslas platums attiecīgajā pusē, gar dzelzceļa pievadceļiem - 25 m 
katrā pusē no malējās sliedes, bet ne mazāk kā dzelzceļa zemes nodalījuma joslas 
platums attiecīgajā pusē. Veidojot jaunus piebraucamos autoceļus, kuri robežojas vai 
ir  dzelzceļa  infrastruktūras  zemes  nodalījuma  joslā,  ir  jāsaņem  VAS  “LDZ” 
saskaņojums.

756. Aizsargjoslas ap valsts meteoroloģisko un hidroloģisko novērojumu stacijām un posteņiem 
un ap citiem stacionāriem valsts nozīmes monitoringa punktiem un posteņiem:
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756.1. Grafiskajā  daļā  attēlotas  aizsargjoslas  ap  valsts  nozīmes  meteoroloģisko  un 
hidroloģisko  novērojumu stacijām un citiem valsts  nozīmes monitoringa  punktiem: 
hidroloģisko staciju „Griškāni” - 5 m no stacijas ārējās robežas uz sauszemes, bet 
ūdenstilpnē 10 m uz abām pusēm no nosacītās līnijas, kas novilkta no hidrometriskās 
iekārtas GR-70 perpendikulāri ūdenstilpnes krastam līdz pretējā krasta trošu balstam, 
meteoroloģisko staciju „Rēzekne” - 200 m no novērojumu laukuma ārējās robežas, 
meteoroloģisko staciju „Griškāni” - 20 m no centra, pazemes ūdens staciju „Dricāni” 
(16 urbumi) - 10 m ap katru urbumu un hidroloģisko novērojumu staciju Kaunata – 
saskaņā ar Grafisko daļu.

757. Aizsargjoslas gar elektriskajiem tīkliem:

757.1. Grafiskajā  daļā  attēlotas  aizsargjoslas  gar  elektrisko  tīklu  gaisvadu  līnijām  ar 
nominālo spriegumu 110 kV ciemu teritorijā - 7 m attālumā no malējiem vadiem uz 
ārpusi no līnijas, lauku teritorijā - 30 m attālumā no malējiem vadiem uz ārpusi no 
līnijas;

757.2. Grafiskajā  daļā  netiek  uzrādītas  elektrisko  tīklu  gaisvadu  līnijas  ar  nominālo 
spriegumu  20  kV  un  to  aizsargjoslas. Pašvaldības struktūrvienības,  koordinējot 
apbūves  procesu  un  nosakot  turpmākās  tehniskās  prasības,  lai  saimnieciski 
izmantotu  teritoriju,  pie  detālplānojumu  un  būvniecības  dokumentācijas  ieceres 
izstrādes  iekļauj  prasību  saimnieciskās  darbības  veicējam  pārliecināties  par 
elektrolīniju atbilstību apdzīvotu vietu prasībām. Nepieciešamības gadījumā pārbūvē 
esošās elektrolīnijas,  pirms saimnieciskās darbības uzsākšanas saņemot  papildus 
tehniskos  noteikumus  no  elektrolīnijas  īpašnieka  un  atbilstoši  tiem  izstrādājot 
elektrolīnijas izmaiņu tehnisko shēmu. 

758. Aizsargjoslas ap meliorācijas būvēm un ierīcēm:

758.1. Grafiskajā daļā attēlotas ekspluatācijas aizsargjoslas ap valsts nozīmes meliorācijas 
ūdensnotekām - ūdensnotekas abās pusēs 10 m attālumā no ūdensnotekas krotes;

758.2. ekspluatācijas  aizsargjoslas  ap  konturgrāvjiem,  susinātājgrāvjiem,  viena  īpašuma 
ūdensnotekām lauksaimniecības zemē - ūdensnotekas abās pusēs 8 m attālumā no 
ūdensnotekas krotes un meža zemē atbērtnes pusē 8 m attālumā no ūdensnotekas 
krotes;

758.3. ekspluatācijas aizsargjoslas drenu sistēmām, to kolektoriem - 8 m aizsargjosla, 4 m 
uz  katru  pusi  no  kolektora  ass  līnijas,  drenāžas  akām  un  virszemes  ūdens 
uztvērējiem - 8 m aizsargjosla, apkārt būvei;

758.4. ja  notiek  lauksaimniecībā  izmantojamās  zemes  lietošanas  kategorijas  maiņa, 
izstrādājot detālplānojumu vai būvniecības ieceres dokumentāciju un saskaņojot ar 
meliorācijas sistēmu uzraugošo institūciju ekspluatācijas aizsargjoslas ap meliorācijas 
būvēm  platumu  atļauts  samazināt,  saglabājot  piekļūšanu  ūdensnotekas 
ekspluatācijai.

759. Aizsargjoslas ap ģeodēziskā tīkla punktiem:

759.1. noteiktas  aizsargjoslas  ap  valsts ģeodēziskā  tīkla  punktiem un  vietējā  ģeodēziskā 
tīkla punktiem  - 5 m rādiusā no ģeodēziskā punkta centra;
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759.2. veicot novada teritorijā jebkura veida būvniecību, tajā skaitā esošo ēku atjaunošanu 
un pārbūvi  inženiertīklu,  ceļu  un tiltu  būvniecību,  teritorijas  labiekārtošanu  un citu 
saimniecisko darbību, kas skar ģeodēziskā punkta aizsargjoslu, šo darbu projektētāji 
veic saskaņojums ar Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūru par darbiem valsts 
ģeodēziskā tīkla punktu aizsargjoslā,  Pašvaldībā - par darbiem vietējā ģeodēziskā 
tīkla punktu aizsargjoslā;

759.3. atjaunošanas projektus nepieciešams saskaņot ar ģeodēzisko punktu turētājiem, lai 
atjaunotu būvi, ģeodēziskie punkti, kas atrodas ēkās un būvēs (nivelēšanas sienas 
zīmes vai vietējā ģeodēziskā tīkla sienas zīmes) netiktu aizsegti, bojāti, iznīcināti vai 
padarīti nepieejami.

760. Aizsargjoslas ap gāzesvadiem:

760.1. Grafiskajā  daļā  attēlotas  ekspluatācijas  aizsargjoslas  ap  pārvades  gāzesvadu  ar 
spiedienu virs 1,6 MPa un diametru 323 mm “Preiļi - Rēzekne” - katrā pusē 15 m 
attālumā no gāzesvada ass un gāzes regulēšanas staciju (GRS) „Rēzekne” - 6 m 
attālumā no iežogojuma.

761. Aizsargjoslas ap navigācijas tehniskajiem līdzekļiem civilās aviācijas gaisa kuģu lidojumu 
drošības nodrošināšanai:

761.1. Grafiskajā  daļā  attēlota  ekspluatācijas  aizsargjosla  7  km  rādiusā  ap  valsts 
aizsardzības  vajadzībām  paredzēto  Audriņu  navigācijas  tehnisko  līdzekli  (būves 
kadastra apzīmējums 7842 005 0393 005).

762. Aizsargjoslas ap valsts aizsardzības objektiem:

762.1. Grafiskajā  daļā  attēlota  ekspluatācijas  aizsargjosla  ap  valsts  aizsardzības objektu 
“Lidlauks Rēzekne” (Kuciņi, Audriņu pagasts) – 25 m platumā no zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu 7842 005 0393 robežas.

7.4.4. Sanitārās aizsargjoslas

763. Grafiskajā daļā attēlotas aizsargjoslas ap kapsētām -  300 m no kapsētu teritoriju  robežu 
ārējās malas. (pielikums nr.11)

7.4.5. Drošības aizsargjoslas

764. Aizsargjoslas ap degvielas uzpildes stacijām:

764.1. Grafiskajā  daļā  attēlotas  drošības  aizsargjoslas  ap  degvielas  un  gāzes  uzpildes 
stacijām (DUS/GUS) - 25 m no tvertnēm un degvielas vai gāzes uzpildes iekārtām.

765. Aizsargjoslas ap gāzesvadiem ar spiedienu virs 1,6 MPa un ap gāzes regulēšanas stacijām:

765.1. Grafiskajā  daļā  attēlota  drošības  aizsargjosla  ap  pārvades  gāzesvadu  “Preiļi  – 
Rēzekne”  ar  spiedienu  virs  1,6  MPa  un  diametru  323  mm  100  m  attālumā  no 
gāzesvada ass.

766. Aizsargjoslas gar dzelzceļiem, pa kuriem pārvadā naftu, naftas produktus, bīstamas ķīmiskās 
vielas un produktus:
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766.1. Grafiskajā daļā attēlotas drošības aizsargjoslas gar publiskās lietošanas stratēģiskās 
nozīmes I kategorijas dzelzceļa sliežu iecirkņiem Rēzekne I - Kārsava - valsts robeža, 
Krustpils - Rēzekne, Rēzekne II - Zilupe - valsts robeža un Rēzekne I - Daugavpils: 
lauku teritorijā - 50 m aizsargjosla uz katru pusi no malējās sliedes, ciemu teritorijās -  
25 m katrā pusē no malējās sliedes, bet ne mazāk kā dzelzceļa zemes nodalījuma 
joslas platums attiecīgajā pusē.
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1. PIELIKUMS. IELU KLASIFIKĀCIJA UN IELU SARKANO LĪNIJU PLATUMS CIEMOS1 

 
Nosaukums 

 

Ceļa/ielas kategorija pēc 
nozīmes un funkcijas 

Sarkano līniju 
platums (m) 

LENDŽU PAGASTS 

LENDŽI 

 Valsts vietējais autoceļš V567 (Viraudas iela)  CIV  Pa zemes vienības 
robežu  

Dārzu iela  DIV  12 

Dierveņu iela  DIV  10 

Egļu iela  DV  12 

Ezera iela   DV  8 

Līvānu iela   DV  10 

Skolas iela  DV  12 

Valsts autoceļš ‐ "Ezerkalni" ‐ valsts autoceļš 6635 
(pašvaldības autoceļš)  

DIV  8 

Krasta iela  EV  8 

STOĻEROVAS PAGASTS 

STOĻEROVA 

Valsts vietējais autoceļš V579 (Rēzeknes iela)  CIII  17‐21 

Alejas iela  DIV  10 

Baznīcas iela  DIV  12‐15 

Ezera iela  DV  8 

Pasta iela  DV  10 

Skolas iela  DV  10 

Stadiona iela  DV  8 

Stārķu iela  DIV  8 

Tūju iela  DIV  8 

Upes iela  DIV 
DV 

10‐12 
6 

ROSICA 

Ceriņu iela  DV  8 

Liepu iela  DV  10 

Maija iela  DV  8 

Torņa iela  DIV  12 

Rosica ‐ Ostrovski 9208 (pašvaldības autoceļš)  DV  8 

BĒRZGALES PAGASTS 

BĒRZGALE 

Valsts vietējais autoceļš V600 (Ozolkalna iela)  CIII  19‐20 

Valsts vietējais autoceļš V600, V549 (Rītupes iela)  CIII  18‐28 

Valsts vietējais autoceļš V571 (Saules iela)  CIV  19‐32 

Bērzgale ‐ Červonka 4401 (pašvaldības autoceļš)  CIV  15 

Bērzgale – Čumine ‐ Meirāni 4408  
(pašvaldības autoceļš) 

CIV  12‐17 

Dārzu iela  DV  10 

Ezerkrasta iela  DIV  8‐12 

Klusā iela  DIV   8 ‐ 12 

Šķērsiela  DIV  8‐10 

  DV  8 

 
STRUŽĀNU PAGASTS 

 
1 tajā skaitā valsts autoceļu un pašvaldības ceļu posmiem ciemu teritoriju robežās 



 
Nosaukums 

 

Ceļa/ielas kategorija pēc 
nozīmes un funkcijas 

Sarkano līniju 
platums (m) 

STRŪŽĀNI 

Valsts vietējais autoceļš V557 (Miera iela)  CIII  19‐25  

Celtnieku iela  DIV 
DV 

8 ‐ 10 

Dārzu iela  DIV 
DV 

10 

Krasta iela  DIV  15 

Parka iela  DIV 
DV 

10‐21 

Pionieru iela   DIV  12 

Skolas iela  DIV  11 

Slimnīcas iela   DIV  10 

Smilšu iela  DIV 
DV 

15‐16 

Sporta iela  DIV  Pa zemes vienības 
robežu 

Piebraucamais ceļš stadionam un pagasta pārvaldei 
9402 (pašvaldības autoceļš) 

DIV  8 ‐ 10 

Miera iela ‐ ūdens rezervuārs 9403 
(pašvaldības autoceļš)  

DV  10 

Celtnieku iela ‐ Parka ielas turpinājums  9404 
(pašvaldības autoceļš) 

DV  8 ‐ 10 

ČORNAJAS PAGASTS 

ČORNAJA 

Valsts reģionālais autoceļš P55 (Kaunatas iela)  BII  23  
Pa zemes vienības 

robežu 

Ezera iela  DIV  15 

Gaismas iela  DIV  Pa zemes vienības 
robežu 

Miera iela   CIV  14 
Pa zemes vienības 

robežu 

Nākotnes iela  DV  8 

Zemnieku iela  CIV  15 

Žogotas – Bratova ‐ Mitri ‐ Čornaja 4621   CIV  12 

RATNIEKI 

 Valsts vietējais autoceļš V564 (Uzvaras iela)  CIV  19 

Uzvaras iela  DIV  8 

 Valsts vietējais autoceļš V564 (Rēzeknes iela)  CIV  19 – 23 

 Valsts vietējais autoceļš V578 ( Nākotnes iela)  CIV  Pa zemes vienības 
robežu 

Krasta iela  DIV 
DV 

8 – 14 

Liepu iela  CIV  15 
Pa zemes vienības 

robežu 

Komunālu iela   DIV 
DV 

6‐8 

Dārza iela  DIV  8 

KAUNATAS PAGASTS 



 
Nosaukums 

 

Ceļa/ielas kategorija pēc 
nozīmes un funkcijas 

Sarkano līniju 
platums (m) 

DUBUĻI 

 Valsts reģionālais autoceļš P55 (Ezera iela)  BII  19 – 41 

Avotu iela  DIV  8 – 16 

Kalna iela  DV  8 

Ķiršu iela  DIV  12 – 14 

Mazā Ķiršu iela  DIV  15 

Dubuļi – Černiki – Maļinovka 6277  
(pašvaldības autoceļš) 

DIV  15 

KAUNATA  

 Valsts vietējais autoceļš V579) (Rāznas iela)  CIII  15 – 25 
 

Rāznas iela  DIV  8 

Valsts vietējais autoceļš V566  CIV  Pa zemes vienības 
robežu 

Upes iela  DIV  10 – 12 

Skolas iela  DIV  10 

Ezera iela  DIV  12 

Jaunatnes iela  DIV  15 – 21 

Dārzu iela  DIV  8 – 15 

Ziedu iela  DIV  8 – 12 

“Muižas” ferma 6230 (pašvaldības autoceļš)  DV  10 

Dārzu iela – Banifatovka 6237 (pašvaldības autoceļš)  DIV  10 

Ziedu iela – Jaunatnes 6234 (pašvaldības autoceļš)  DIV  10 

V566 – Ziedu iela 6235 (pašvaldības autoceļš)  DIV  10 

Jaunatnes iela – Katkovski 6206 
(pašvaldības autoceļš) 

DIV  10 

NAGĻU PAGASTS 

NAGĻI 

Valsts vietējais autoceļš V592 Varakļāni‐Nagļi – 
Žogoti 

CIII  19  
Pa zemes vienības 

robežu 

Valsts vietējais autoceļš V573 Nagļi – Īdeņa  CIV  Pa zemes vienības 
robežu 

Voitānu ceļš 7409 (pašvaldības autoceļš)  DIV  8 

Zvejsalas ceļš 7425 (pašvaldības autoceļš)  DIV  15 

Ceļš uz gateri 7418 (pašvaldības autoceļš)   DV  10 

Kapu ceļš 7411  
(pašvaldības autoceļš) 

DIV 
DV 

10 

Ceļš uz Makužiem 7428 
(pašvaldības autoceļš) 

DIV  12 
Pa zemes vienības 

robežu 

Centra ceļš 7417 
(pašvaldības autoceļš) 

DIV  10 
Pa zemes vienības 

robežu 

Nagļi – Oragols – Orenīši 7429  DIV 
DV 

8 
Pa zemes vienības 

robežu 

OZOLMUIŽAS PAGASTS 

OZOLMUIŽA 

Ozolmuiža‐Laļi  7801   DIV  12 – 15 



 
Nosaukums 

 

Ceļa/ielas kategorija pēc 
nozīmes un funkcijas 

Sarkano līniju 
platums (m) 

(pašvaldības autoceļš)  DV 

Centrālā iela  DIV  12 – 18 

Parka iela  DIV  10 

Šķērsiela  DIV  8 
Pa zemes vienības 

robežu 

Ozolmuižas parks – Sakstagala pagasts 7812 
(pašvaldības autoceļš) 

DIV  8 – 10 

PUŠAS PAGASTS 

PUŠA 

 Valsts reģionālais autoceļš P57 (Pilskalna iela)  BII  Pa zemes vienības 
robežu 

 Valsts reģionālais autoceļš P57 (Avotu iela)  BII  Pa zemes vienības 
robežu 

Jaunatnes iela  DV  8 

Valsts vietējais autoceļš V597 (Jaunatnes iela)  CIV  Pa zemes vienības 
robežu 

Attīrīšanas iekārtas  8025 (pašvaldības autoceļš)  DV  8 

Ezera iela  DV  8 

Parka iela  DIV  8 

Puša – Virbuli 8017 (pašvaldības autoceļš)  DV  8 

NAUTRĒNU PAGASTS 

ROGOVKA 

Valsts vietējais autoceļš V529, V593 (Dzirnavu iela)  CIII  13 
Pa zemes vienības 

robežu 

Valsts vietējais autoceļš V549, V555 (Draudzības 
iela) 

CIII  15 
Pa zemes vienības 

robežu 

Jaunā iela  DIV  10 

Skolas iela  DV  12 
Pa zemes vienības 

robežu 

Saules iela  DIV  12 

Vēja iela  DV  10  
Pa zemes vienības 

robežu 

ŽOGOTAS‐RASNUPĻI  

Valsts vietējais autoceļš V555  CIII  Pa zemes vienības 
robežu 

Ābeļu iela  DIV  8 

Gulbju iela  DIV  12 

Rasnupļu kapi 7513 (pašvaldības autoceļš)  DIV  15 

Valsts vietējais autoceļš V528  CIV  Pa zemes vienības 
robežu 

Smilšu iela  DV  10 

Žogotas‐ Zuši 7516 (pašvaldības autoceļš)  DIV  10 

DEKTERI 

Valsts vietējais autoceļš V500  CIV  Pa zemes vienības 
robežu 



 
Nosaukums 

 

Ceļa/ielas kategorija pēc 
nozīmes un funkcijas 

Sarkano līniju 
platums (m) 

Valsts vietējais autoceļš V528  CIV  15 
Pa zemes vienības 

robežu 

Dekteri – Korklinīki – Bliseņi 7525  
(pašvaldības autoceļš) 

CIV  12 

Ičas iela  DIV  10 

Graudu iela  DIV  12 

Meža iela  DV  10 
 

GRIŠKĀNU PAGASTS 

JANOPOLE 

Robežsargu iela  DV  12 

Bērzu iela  DV  12 
Pa zemes vienības 

robežu 

Dīķu iela  DIV  10‐14 

Akmeņu iela  DV  8 

Priežu iela  DV  12 

Jaunā iela  DIV  10 – 12 
Pa zemes vienības 

robežu 

SPRŪŽEVA 

 Valsts vietējais autoceļš V579 (Centrālā iela) 
 

CIII 
 

Pa zemes vienības 
robežu 

Sprūževas iela  DV  8 

Valsts vietējais autoceļš V587 (Liepu iela)  CIV  Pa zemes vienības 
robežu 

Valsts vietējais autoceļš V563  CIII  Pa zemes vienības 
robežu 

Parka iela  DIV  12 

Jaunatnes iela  DV  10‐14 

  DV  8 

GREIŠKĀNI 

Valsts galvenais autoceļš A12  AI  Pa zemes vienības 
robežu 

Valsts vietējais autoceļš V563  CIV  Pa zemes vienības 
robežu 

Upes iela  DV  10 

Griškāni – Griškānu kapi 5624 (pašvaldības autoceļš)  DV  8 

Griškāni – Podberezje – Sprūževa 5617 
(pašvaldības autoceļš) 

DIV  8 

Griškāni – Podberezje 5633 (pašvaldības autoceļš)  DV  8 

Greiškāni – Podberezje 5663 (pašvaldības autoceļš)  DV  8 

JAUNIE ČAČI 

Valsts vietējais autoceļš V579  CIII  Pa zemes vienības 
robežu 

Vipinga – Dreizi 5625 (pašvaldības autoceļš)  DIV  8 
Pa zemes vienības 

robežu 

Vipinga – Vipingas ciems 5669 (pašvaldības 
autoceļš) 

DV  10 



 
Nosaukums 

 

Ceļa/ielas kategorija pēc 
nozīmes un funkcijas 

Sarkano līniju 
platums (m) 

Vipinga – Čači 5629 (pašvaldības autoceļš)  DV  8 
Pa zemes vienības 

robežu 

Valsts reģionālais autoceļš P55  BII  Pa zemes vienības 
robežu 

Pocelujevka – “Lapsu alas” 5655  
(pašvaldības autoceļš) 

DV  12 

Liepu iela – Čači 5626 (pašvaldības autoceļš)  DV  Pa zemes vienības 
robežu 

Čaču ciems 5638 (pašvaldības autoceļš)  DV  Pa zemes vienības 
robežu 

Liepu iela – Čači 1 5654 (pašvaldības autoceļš)  EV  Pa zemes vienības 
robežu 

Rēzekne – Liepu iela 5678 (pašvaldības autoceļš)  EV  Pa zemes vienības 
robežu 

Liepu iela – Račeva 5649 (pašvaldības autoceļš)   DV  8 

Čači – Račeva – Staroščiki 5602 (pašvaldības 
autoceļš) 

DIV  10 

Rēzeknes pilsēta – Čači 5637 (pašvaldības autoceļš)  DV  10 

Pocelujevka ‐ Šļahotska 5607 (pašvaldības autoceļš)  DIV  12 

Šļahotska ‐ Rēzeknes pilsēta 1.ceļš  5608 (pašvaldības 
autoceļš) 

DIV  12 

LIELIE DREIZI 

Valsts reģionālais autoceļš P54  BII  Pa zemes vienības 
robežu 

Jupatovkas iela  DIV  Pa zemes vienības 
robežu 

Litavnieki‐Jupatovka 5627 (pašvaldības autoceļš)  DIV  Pa zemes vienības 
robežu 

Atpūta 5680 (pašvaldības autoceļš)  DV  8 

     

LŪZNAVAS PAGASTS 

LŪZNAVA 

Rāznas iela 
 

DIV  10 
Pa zemes vienības 

robežu 

Bērzu aleja  DIV  10 

Egļu iela  DV  10 

Jaunatnes iela  DIV  Pa zemes vienības 
robežu 

Parka iela  DIV  10 

Rāznas iela  DIV  12 

Lūznava – Veczosna 6817 (pašvaldības autoceļš)  DIV  10 
Pa zemes vienības 

robežu 

Attīrīšanas iekārtas 6832 (pašvaldības autoceļš)  DV  8 

VECZOSNA 

Liepu iela  DIV  8 – 10 

Mediķu iela  DV  10 

VERTUKŠNE 

Centrālā iela  DIV  8 – 10 



 
Nosaukums 

 

Ceļa/ielas kategorija pēc 
nozīmes un funkcijas 

Sarkano līniju 
platums (m) 

Muižnieku iela  DIV 
DV 

8 – 10 

Valsts galvenais autoceļš A13  AI  Pa zemes vienības 
robežu 

Valsts vietējais autoceļš V551  CIV  Pa zemes vienības 
robežu 

Vertukšne – Pušbāri 6803 (pašvaldības autoceļš)  DIV  10 

Smilšu iela  DIV  12 

ZOSNA 

Valsts reģionālais autoceļš P56  BII  19‐24 

Valsts vietējais autoceļš V581 (Baznīcas iela)  CIII  Pa zemes vienības 
robežu 

Zosna – Tkačenki 6830 (pašvaldības autoceļš)  DIV  10 

Liepu iela  DIV  12 

Dārzu iela  DIV  10 
Pa zemes vienības 

robežu 

Ezera iela  DV  10 

Parka iela  DV  10 

OZOLAINES PAGASTS 

BEKŠI 

Valsts galvenais autoceļš A13  AI  22 
Pa zemes vienības 

robežu 

Bekšu centra iela  DIV  12 

Bekšu centra iela 1  DIV 
DV 

8 

Bekšu centra iela 2  DIV  8 

Bērnu iela  DV  8 

Līvānu iela  DIV  8 – 10 

A13 – Laizāni – Groverišķi – Pauliņi 7619 
(pašvaldības autoceļš) 

DIV  15 
Pa zemes vienības 

robežu 

Bekši – Dzeņi 7636 (pašvaldības autoceļš)  DIV  10 

A13 – Bekšu kapi 7623 (pašvaldības autoceļš)  DV  10 
Pa zemes vienības 

robežu 

PLEIKŠŅI 

Pleikšņu centra ceļš 7644 (pašvaldības autoceļš)   DIV  6 
Pa zemes vienības 

robežu 

Dzirksteles ceļš 7645(pašvaldības autoceļš)  DIV  Pa zemes vienības 
robežu 

Robežu ceļš 7646 (pašvaldības autoceļš)  DV  8‐12 

Saules ceļš 7637 (pašvaldības autoceļš)  DV  Pa zemes vienības 
robežu 

Ritiņi – Krūmkalne 7613 (pašvaldības autoceļš)  DV  Pa zemes vienības 
robežu 

Ritiņu kapi 7641 (pašvaldības autoceļš)  DV  Pa zemes vienības 
robežu 



 
Nosaukums 

 

Ceļa/ielas kategorija pēc 
nozīmes un funkcijas 

Sarkano līniju 
platums (m) 

Ritiņi – Pleikšņi  7601 (pašvaldības ceļš)  DIV  11 
Pa zemes vienības 

robežu 

A13 – Ritiņi – V581 7603 (pašvaldības ceļš)  DIV  Pa zemes vienības 
robežu 

Jusi – “Centība”  5661 (pašvaldības autoceļš)  DV  6,5‐10 
Pa zemes vienības 

robežu 

Kooperatīvs “Centība” 5672 (pašvaldības ceļš)  DV  Pa zemes vienības 
robežu 

ILZESKALNA PAGASTS 

ILZESKALNS 

Valsts vietējais autoceļš V562 (Ičas iela)  CIII  Pa zemes vienības 
robežu 

Valsts vietējais autoceļš V593 (Ilzes iela)  CIII  Pa zemes vienības 
robežu 

Centra iela  DIV  12 

Jaunatnes iela  DIV  10 

Kalna iela  DIV  10 

Liepu iela  DIV  12 

Parka iela  DIV  12 

Skolas iela  DIV  8 – 12 

Ilzeskalns – Zači 5829 (pašvaldības autoceļš)  DIV  8 

Ilzeskalns – Stogoršņi 5815 (pašvaldības autoceļš)   DIV  8 

MĀKOŅKALNA PAGASTS 

LIPUŠKI 

Valsts reģionālais autoceļš P56 (Rāznas iela)  BII  14 
Pa zemes vienības 

robežu 

Valsts reģionālais autoceļš P56  BII  14 
Pa zemes vienības 

robežu 

Valsts vietējais autoceļš V568 (Mākoņkalna iela)  CIII  19 

Līgo iela  DIV  12 
Pa zemes vienības 

robežu 

Baznīcas iela  DV  10 

Skolas iela  DIV  10 

Annas iela  DIV  8 

Lipušku ciemata ceļi 7229 (pašvaldības autoceļš)  DIV  10 

Dvarči – Dvarču kapsēta – Dvarči 7227  
(pašvaldības autoceļš) 

DIV 
DV 

10 

Dvarči – Vecstašuļi – Bereznīki 7243  
(pašvaldības autoceļš) 

DIV  12 

Valsts vietējais autoceļš V609  CIII  Pa zemes vienības 
robežu 

Škrjabi – Kozuliški 7209 (pašvaldības autoceļš)  DIV  8 

Škrjabi – Zelenpoles vecais ceļš 7210  
(pašvaldības autoceļš) 

DIV  8 

Lipušku centrs – A. Strogonova 7238 
(pašvaldības autoceļš)  

DIV  20‐23 



 
Nosaukums 

 

Ceļa/ielas kategorija pēc 
nozīmes un funkcijas 

Sarkano līniju 
platums (m) 

Dvarči – Grumuži 7225 (pašvaldības autoceļš)  DIV  8 

SILMALAS PAGASTS 

ROGOVIKI ‐ ŠTIKĀNI 

Valsts vietējais autoceļš V584 (Preiļu iela)  CIV  15 
Pa zemes vienības 

robežu 

Bišu iela  DIV  8 

Jaunā iela  DV  8 

Dārzu iela  DIV  Pa zemes vienības 
robežu 

Pļavu iela  DV  8 

Meža iela  DV  8 

Dīķu iela  DIV  10 

Štikāni – Indričāni 8850 (pašvaldības autoceļš)  DIV  10 

TISKĀDI 

Valsts reģionālais autoceļš P59 (Viļānu iela)  BII  15 
Pa zemes vienības 

robežu 

Valsts vietējais autoceļš V580 (Rēzeknes iela)  CIV  Pa zemes vienības 
robežu 

 Valsts vietējais autoceļš V553 ( Zemnieku iela)  CIV  15 
Pa zemes vienības 

robežu 

Bērzu iela  DIV  10 

Mednieku iela  DIV  10 

Groverišķi – Tiskādi 8827 (pašvaldības autoceļš)  DIV  8 

VECRUŽINA 

 Valsts reģionālais autoceļš P59 (Ezera iela)  BII  15 
Pa zemes vienības 

robežu 

Ezermalas iela  DIV  10 

Ošu iela  DIV  10 

Parka iela  DIV  8 

Lakstīgalu iela  DIV  8 

Kalnu iela  DV  8 

Jaunatnes iela  DIV  10 

Ābeļu iela  DIV  8 

Vecružina – Tarakanovka 8838 (pašvaldības 
autoceļš) 

DIV  10 

Ružinas kapi 8857 (pašvaldības autoceļš)  DV  8 

GORNICA 

 Valsts reģionālais autoceļš P59 ( Saules iela)  BII  Pa zemes vienības 
robežu 

Skolas iela  DV  8 

Ganību iela  DIV 
DV 

8 

Upmalas iela  DIV 
DV 

8 

Meža iela  DIV  8 

PREZMA 



 
Nosaukums 

 

Ceļa/ielas kategorija pēc 
nozīmes un funkcijas 

Sarkano līniju 
platums (m) 

 Valsts vietējais autoceļš V583 (Miera iela)  CIV  Pa zemes vienības 
robežu 

Baznīcas iela  DIV  10 

Dzirnavu iela  DV  8 

KRUKI 

 Valsts vietējie autoceļi V582, V553 (Miera iela)  CIV  Pa zemes vienības 
robežu 

Valsts vietējais autoceļš V553 (Viļānu iela)  CIV  10 
Pa zemes vienības 

robežu 

Viļānu iela  DIV  10 

Strādnieku iela  DV  8 

Bērzu iela  DV  8 

Lauku iela  DIV  10 

Jaunā iela  DIV 
DV 

6 – 8 

Aleksandra Kurašova iela  DIV  8 

Ziedu iela  DIV  8 

KANTINIEKU PAGASTS 

LIUŽA 

Valsts vietējais autoceļš V552 (Ciskādi‐Dricāni)  CIV  Pa zemes vienības 
robežu 

Liuža – Kantinieki 6010 (pašvaldības autoceļš)  DIV  10 

Liužas ciema ceļš 6008 (pašvaldības autoceļš)  DIV  10 

Liuža – ciemata kūtiņas 6022 (pašvaldības autoceļš)  DV  8 – 10 

Liužas ciema ceļš Nr.2 6021 (pašvaldības autoceļš)  DIV  8 

Liuža – Leimaņi 6018 (pašvaldības autoceļš)  DIV  8 

Liuža – Krisceļi 6006 (pašvaldības autoceļš)  DIV  8 

Leimaņi – Krisceļi 6007 (pašvaldības autoceļš)  DIV  8 

DRICĀNU PAGASTS 

DRICĀNI 

Valsts reģionālais autoceļš P36  BII  Pa zemes vienības 
robežu 

Valsts vietējais autoceļš V552  CIV  Pa zemes vienības 
robežu 

Valsts vietējais autoceļš V557  CIV  Pa zemes vienības 
robežu 

Valsts vietējais autoceļš V559  DV  15 

Dricāni – Raibie – Taunaga 5027  
(pašvaldības autoceļš) 

DIV   

P36‐Kamenes 5019 (pašvaldības autoceļš)  DIV  10 

P36‐V557 5016 (pašvaldības autoceļš)  DIV  10 
Pa zemes vienības 

robežu 

V557 – Dricānu kapi 5017 (pašvaldības autoceļš)  DIV  10 

V559 – Sūkņu stacija 5023 (pašvaldības autoceļš)  DV  8 – 10 

Bērziņi – Pelēči 5018 (pašvaldības autoceļš)  DIV  8 

P36 – Baznīca 5020 (pašvaldības autoceļš)  DIV  10 

Baznīca – Strūžānu ceļš 5021 (pašvaldības autoceļš)  DIV  8 

V552 – Saukavīšu kapi 5015 (pašvaldības autoceļš)   DIV  8 



 
Nosaukums 

 

Ceļa/ielas kategorija pēc 
nozīmes un funkcijas 

Sarkano līniju 
platums (m) 

V552 – Dižegles 5014 (pašvaldības autoceļš)  DIV  8 

Vējiņu māja – Kļavu māja 5012 (pašvaldības 
autoceļš) 

DIV  8 

Katlumāja – kūtiņas 5011 (pašvaldības autoceļš)  DV  8 – 10 

Pagasta administratīvā ēka – Jaunā māja 5013 
(pašvaldības autoceļš)  

DIV 
DV 

8 

P36 – Ozoli 5010 (pašvaldības autoceļš)  DV  Pa zemes vienības 
robežu 

Avotu māja – Krācīte 5022 (pašvaldības autoceļš)  DV  Pa zemes vienības 
robežu 

RIKAVAS PAGASTS 

RIKAVA 

Jaunības iela (valsts vietējais autoceļš V561)  CIV  Pa zemes vienības 
robežu 

Nākotnes iela  DIV  10 
Pa zemes vienības 

robežu 

Saulainā iela  DIV  8 

Parka iela  DIV  10 

Smilšu iela  DIV 
DV 

8 
Pa zemes vienības 

robežu 

Upes iela  DIV  10 
Pa zemes vienības 

robežu 

Meža iela  DIV  Pa zemes vienības 
robežu 

Skolas iela  DIV  10 
Pa zemes vienības 

robežu 

Tilta iela   DIV  10 
Pa zemes vienības 

robežu 

Baznīcas iela  DV  8 

Zemnieku iela  DIV  8 

8231 Upes iela – attīrīšanas iekārtas (ganību ceļš) 
(pašvaldības autoceļš) 

DV  10 

FEIMAŅU PAGASTS 

FEIMAŅI 

Valsts vietējais autoceļš V742  CIII  15 
Pa zemes vienības 

robežu 

Valsts vietējais autoceļš V577  CIII  15 
Pa zemes vienības 

robežu 

Feimaņu ciems – kapi 5233 (pašvaldības autoceļš)  DIV  10 

Feimaņi – Akmenīši 5219 (pašvaldības autoceļš)  DIV  10 

Feimaņu ciems – attīrīšanas stacija 5220 
(pašvaldības autoceļš) 

DV  12 

Kovališki – Feimaņi 5221 (pašvaldības autoceļš)  DV  10 

Pagasta iela  DV  8 – 10 



 
Nosaukums 

 

Ceļa/ielas kategorija pēc 
nozīmes un funkcijas 

Sarkano līniju 
platums (m) 

Speciālistu iela  DV  12 

Skolas iela  DV  8 

Preiļu iela  DV  8 

AUDRIŅU PAGASTS 

AUDRIŅI 

Valsts reģionālais autoceļš P36 (Rēzeknes iela)  BII  Pa zemes vienības 
robežu 

Piemiņas iela  DIV  12 
Pa zemes vienības 

robežu 

Kapu iela  DIV  10 
Pa zemes vienības 

robežu 

Dārzu iela  DIV  10 – 12 

Lidicas iela  DIV  12 
Pa zemes vienības 

robežu 

Krasuhas iela  DIV 
DV 

8‐10 
Pa zemes vienības 

robežu 

Saules iela  DV  8 

Audriņi – M.Puderova 4209 (pašvaldības autoceļš)   DIV  Pa zemes vienības 
robežu 

Attīrīšanas iekārtas 4246 (pašvaldības autoceļš)  DIV  10 

Audriņi – Kozlovka 4236 (pašvaldības autoceļš)  DIV  8 

KRUPI 

Valsts vietējais autoceļš V575  CIV  Pa zemes vienības 
robežu 

Silinīki – Mežāres 4214 (pašvaldības autoceļš)  DIV  10 
Pa zemes vienības 

robežu 

Krupi – Strankaļi 4224 (pašvaldības autoceļš)   DIV  10 

MALTAS PAGASTS 

MALTA 

Valsts galvenais autoceļš A13 (1. Maija iela)  AI  Pa zemes vienības 
robežu 

Valsts reģionālais autoceļš P57 (Andrupenes iela)  BII 
 

Pa zemes vienības 
robežu 

Valsts vietējais autoceļš V569 (Katrīnas iela)  CIV  Pa zemes vienības 
robežu 

Līvānu iela  DIV  12 

Kalnu iela  DIV  10 – 12 

Lauku iela   DIV  10 

Klāras Kondrovas iela  DIV  Pa zemes vienības 
robežu 

Raiņa iela  DIV  8 
Pa zemes vienības 

robežu 

Celtnieku iela  DIV  12 
Pa zemes vienības 

robežu 



 
Nosaukums 

 

Ceļa/ielas kategorija pēc 
nozīmes un funkcijas 

Sarkano līniju 
platums (m) 

Saules iela  DV  Pa zemes vienības 
robežu 

Meža iela  DIV  10 
Pa zemes vienības 

robežu 

Rozentovas iela  DIV  12 
Pa zemes vienības 

robežu 

Smilšu iela  DIV  12 
Pa zemes vienības 

robežu 

Ceriņu iela  DIV  10 

Krasta iela  DV  8 

Zaļā iela  DV  8 
Pa zemes vienības 

robežu 

Stacijas iela  DIV  12 
Pa zemes vienības 

robežu 

Brīvības iela  DIV  10 
Pa zemes vienības 

robežu 

Skolas iela  DIV 
DV 

10 
Pa zemes vienības 

robežu 

Sporta iela  DV  Pa zemes vienības 
robežu 

Viļānu iela  DIV  10 
Pa zemes vienības 

robežu 

Parka iela  DIV  10 
Pa zemes vienības 

robežu 

Dārzu iela  DIV  8 

Krišjāņa Barona iela  DIV  10 

Zamostjes iela  DIV  10 

Lidijas Samuilovas iela  DV  10 
Pa zemes vienības 

robežu 

Franča Trasūna iela  DIV 
DV 

12 
Pa zemes vienības 

robežu 

Jaunatnes iela  DIV 
 

10 
Pa zemes vienības 

robežu 

Upmalas iela  DIV  8 
Pa zemes vienības 

robežu 

Upmala ceļi 6827 (pašvaldības autoceļš)  DIV 
DV 

8 
Pa zemes vienības 

robežu 



 
Nosaukums 

 

Ceļa/ielas kategorija pēc 
nozīmes un funkcijas 

Sarkano līniju 
platums (m) 

SAKSTAGALA PAGASTS 

SAKSTAGALS 

Valsts vietējais autoceļš V552 (Skolas iela)  CIV  Pa zemes vienības 
robežu 

Stacijas iela  DIV 
DV 

8 – 14 

Zemnieku iela  DIV  10 – 12 

Centra iela  DIV  10 – 12 

Kalna iela  DIV  12 

Uļjanova ‐ Lielā Markovka ‐ Sakstagals 8602 
(pašvaldības autoceļš) 

DIV  10 

UĻJANOVA 

Jaunatnes iela  DIV 
DV 

8 ‐ 12 

Smilšu iela   CIV  10 
Pa zemes vienības 

robežu 

Liepu iela  DIV  8 

Uļjanova ‐ Lielā Markovka ‐ Sakstagals 8602 
(pašvaldības autoceļš) 

DIV  8‐10 

Uļjanova ‐ Vorkaļi 8603 (pašvaldības autoceļš)  DIV  Pa zemes vienības 
robežu 

Uļjanova ‐ Bondarevka 8619 (pašvaldības autoceļš)   DIV  10 

Uļjanova ‐ Rjabki 8632 (pašvaldības autoceļš)  DIV  10 

CISKĀDI 

Valsts vietējais autoceļš V580 (Baznīcas iela)  CIV  Pa zemes vienības 
robežu 

Aptiekas iela  DIV 
DV 

10 

Stadiona iela  DIV  10 

Līkā iela  DIV 
DV 

8 ‐ 10 

Zaļā iela  DIV  10 

GAIGALAVAS PAGASTS 

GAIGALAVA 

 Valsts vietējais autoceļš V556 (Meža iela) 
 

CIV 
 

Pa zemes vienības 
robežu 

Valsts vietējais autoceļš V561 (Dārza iela)  CIII  Pa zemes vienības 
robežu 

 Valsts vietējais autoceļš V556( Rēzeknes iela)  CIV  Pa zemes vienības 
robežu 

Miera iela  DIV  10 
Pa zemes vienības 

robežu 

Lazdu iela  DIV  10 

Upes iela  DIV  10 

Ābelītes iela  DIV  8 

Kūtiņu iela  DV  Pa zemes vienības 
robežu 

Stada apbraucamais ceļš 5407 (pašvaldības 
autoceļš) 

DIV  Pa zemes vienības 
robežu 



 
Nosaukums 

 

Ceļa/ielas kategorija pēc 
nozīmes un funkcijas 

Sarkano līniju 
platums (m) 

Bikava ‐ Ganības 5419 (pašvaldības autoceļš)  DV  8 

Bikava ‐ Ezermalas 5433 (pašvaldības autoceļš)  DV  8 

Centrs ‐ Bikavas ferma  
 

DV  8 
Pa zemes vienības 

robežu 

Gaigalava ‐ Dzirnavas  DV  Pa zemes vienības 
robežu 

Skolas iela  DIV  10 
Pa zemes vienības 

robežu 

Apbraucamā iela  DIV  10 

Attīrīšanas iekārtas  DIV  8 

Gaigalava ‐ Vilnauce 5422 (pašvaldības autoceļš)  DV  10 

Gaiļakalna iela  DV  Pa zemes vienības 
robežu 

STRŪŽĀNI 

Valsts vietējais autoceļš V555  CIV  Pa zemes vienības 
robežu 

Svētiņi ‐ Strūžāni 5401 (pašvaldības autoceļš)  DIV  Pa zemes vienības 
robežu 

Strūžānu skolas iela  DIV  8 
Pa zemes vienības 

robežu 

Baznīcas iela  DV  8 

Strūžāni ‐ Pokulnīca 5405 (pašvaldības autoceļš)   DIV  Pa zemes vienības 
robežu 

Strūžāni ‐ Laipurvs 5418 (pašvaldības autoceļš)  DIV  8 

VĒRĒMU PAGASTS 

SONDORI‐ ŠKEŅEVA 

Valsts vietējais autoceļš V586   CIV  Pa zemes vienības 
robežu 

Jāņa Zvīdra iela  DIV  10 
Pa zemes vienības 

robežu 

Sondori ‐ Krampova 9639 (pašvaldības autoceļš)   DIV  8 
Pa zemes vienības 

robežu 

Ezeru iela  DIV  8 
Pa zemes vienības 

robežu 

Saules iela  DV  8 

Škeņeva ‐ Gribuļi 9617 (pašvaldības autoceļš)    DIV  Pa zemes vienības 
robežu 

ADAMOVA 

Valsts galvenais autoceļš A13  AI  Pa zemes vienības 
robežu 

Adamova 9654 (pašvaldības autoceļš)  DIV  8 ‐ 10 

IUGULOVA 

Iugulova 9629 (pašvaldības autoceļš)  CIV  Pa zemes vienības 
robežu 

Iugulova ‐ Silinīki 9621 (pašvaldības autoceļš)  CIV  8 



 
Nosaukums 

 

Ceļa/ielas kategorija pēc 
nozīmes un funkcijas 

Sarkano līniju 
platums (m) 

Iugulova ‐ Jaunā skola 9655 (pašvaldības autoceļš)   DV  8 

DJOGI 

Valsts vietējais autoceļš V574  DIV  Pa zemes vienības 
robežu 

Iugulova ‐ Djogi ‐ Škierbinīki 9619  
(pašvaldības autoceļš) 

DIV  8 
Pa zemes vienības 

robežu 

Djogi ‐ Burzovas stacija 9652 
(pašvaldības autoceļš) 

DIV  8 
Pa zemes vienības 

robežu 
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4.PIELIKUMS. ĒKAS STĀVU SKAITA NOTEIKŠANA 

 

 
 
 

 

cokola augstums, izņemot apbūvei reljefā

1.6m augstumā no attiecīgā pārseguma 
(lietderīgā platība)



5.PIELIKUMS. PAGALMI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. PIELIKUMS. AUTOCEĻU AIZSARGJOSLAS 

Autoceļa nosaukums Minimālā 
ceļa zemes 
nodalījuma 

josla (m) 

Aizsargjosla 
no ceļa ass 

(m) 

Minimālā 
apbūves līnija 
no ceļa ass (m) 
lauku teritorijā 

Valsts galvenie autoceļi 

A12 Jēkabpils-Rēzekne-Ludza- Krievijas robeža 27 100 

 

100 

 

A13 Krievijas robeža – Rēzekne - Daugavpils-Lietuvas 
robeža 

31 100 100 

A15 Rēzeknes  apvedceļš 31 100 100 

Valsts reģionālie autoceļi 

P36 Rēzekne - Gulbene 22 60 30 

P54 Rēzekne - Greiškāni 22 60 30 

P55 Rēzekne - Dagda 22 60 30 

P56 Malta - Kaunata 22 60 30 

P57 Malta - Sloboda 22 60 30 

P59 Viļāni- Ružina-Malta 22 60 30 

Valsts vietējie autoceļi 

V499 Rogovka-Mežvidi-Pušmucova 19 30 30 

V500 Rogovka-Dekteri-Zobļeva 19 30 30 

V524 Nukši – Rosica 19 30 30 

V526 Rontorta - Auziņi - Stoļerova 19 30 30 

V528 Nautrēni-Dekteri 19 30 30 

V529 Rogovka-Zaļmuiža 19 30 30 

V530 Livzinīki–Krīvu Stiglova 19 30 30 

V549 Bērzgale-Rogovka 19 30 30 

V550 Bērzgale-Sarkaņi- Greiškāni 19 30 30 

V551 Bratova-Lūznava- Vertukšņa 19 30 30 

V552 Ciskādi-Dricēni 19 30 30 



Autoceļa nosaukums Minimālā 
ceļa zemes 
nodalījuma 

josla (m) 

Aizsargjosla 
no ceļa ass 

(m) 

Minimālā 
apbūves līnija 
no ceļa ass (m) 
lauku teritorijā 

V553 Tiskādi-Kruki-Riebiņi 19 30 30 

V555 Dziļāri-Vecstružāni- Rogovka 19 30 30 

V556 Dziļāri-Gaigalava-Darvaskalns 19 30 30 

V557 Dricēni-Nautrēni 22 30 30 

V558 Dricēni-Pilcene 19 30 30 

V559 Dricēni- Dricēnu skola 19 30 30 

V560 Gaigalava-Kvāpāni-Degumnieki 22 30 30 

V561 Gaigalava-Viļāni 22 30 30 

V562 Greivuļi-Ilzeskalns 19 30 30 

V563 Greiškāni - Sprūževa 22 30 30 

V564 Janopole-Rozuļmuiža 19 30 30 

V565 Kantinieki-Kaulači 19 30 30 

V566 Kaunata-Rundāni 19 30 30 

V567 Krieviņi-Lendži 22 30 30 

V568 Lipušķi-Rukmaņi 19 30 30 

V569 Malta-Lazareva- Priežmale 19 30 30 

V570 Malta-Silajāņi 19 30 30 

V571 Marientāle- Bērzgale 19 30 30 

V572 Murāni-Mortišķi-Denelišķi 19 30 30 

V573 Nagļi-Īdeņi 19 30 30 

V574 Pievedceļš Burzavas ABR  19 30 30 

V575 Pievedceļš  lidlaukam 19 30 30 

V576 Pievedceļš Sakstagala stacijai 19 30 30 

V577 Puša-Krāce-Silajāņi- Riebiņi 19 30 30 

V578 Ratnieki-Baltiņi 19 30 30 

V579 Rēzekne-Stoļerova- Kaunata 22 30 30 



Autoceļa nosaukums Minimālā 
ceļa zemes 
nodalījuma 

josla (m) 

Aizsargjosla 
no ceļa ass 

(m) 

Minimālā 
apbūves līnija 
no ceļa ass (m) 
lauku teritorijā 

V580 Rēzekne-Ciskādi-Ružina 19 30 30 

V581 Ritiņi-Markovka-Zosna 22 30 30 

V582 Silmala-Kruki 19 30 30 

V583 Silmala-Prezma-Pušbori 19 30 30 

V584 Silmala-Štikāni-Saveļi 19 30 30 

V586 Sondori-Burzava 19 30 30 

V587 Staroščiki-Sprūževa 19 30 30 

V588 Subinaite-Pertniki-Dūņukrogs 22 30 30 

V589 Škūškova-Dricēni 19 30 30 

V590 Utāni-Virauda-Andrupene 19 30 30 

V591 Vainova-Rogozovka 19 30 30 

V592 Varakļāni-Nagļi-Žogoti 19 30 30 

V593 Verēmi-Rogovka 19 30 30 

V594 Viļāni-Gurilišķi- Mortišķi 19 30 30 

V596 Viļāni-Pilskalns-Nagļi 19 30 30 

V597 Priežmale – Puša 19 30 30 

V598 Zabolotje-Maltas Trūpi 19 30 30 

V599 Zosna-Puša 19 30 30 

V600 Zvirgzdene-Bērzgale- Brinģi 19 30 30 

V609 Sloboda – Rudiški – Zelenpole - Šļakoti 19 30 30 

V742 Preiļi – Gailīši – Krāces stacija 19 30 30 

 

 

 



 7. PIELIKUMS. VIRSZEMES ŪDENSOBJEKTU AIZSARGJOSLAS 
Ūdenstilpju aizsargjoslas 

Pamatnosaukums 
Objekta 

veids 
Platība (ha), 
garums (km) 

Aizsargjosla 
laukos 

Aizsargjosla 
ciemos (m) 

Ciemi Pagasts 

Ababļevas ezers  ezers  6,6 10     
Kaunatas 
pagasts 

Adamovas ezers 
(Odumovas ezers)  

ezers  186 300 10 Adamova 
Vērēmu 
pagasts 

Adateņš  ezers  1,7 10     
Mākoņkalna 
pagasts 

Akleits  ezers  5,8 10     
Gaigalavas 
pagasts 

Ancovas ezers  ezers  29 100     
Stoļerovas 
pagasts 

Antropovas ezers  ezers  15 50     
Kaunatas 
pagasts 

Aprūbs  ezers  1,7 10     
Stoļerovas 
pagasts 

Asticu ezers  ezers  1,9 10     
Kaunatas 
pagasts 

Audriņu ezeri  ezeru grupa  0,8 10     
Audriņu 
pagasts 

Baļinovas ezers  ezers  13,2 50     
Čornajas 
pagasts 

Baļucku ezers  ezers  2,8 10     
Silmalas 
pagasts 

Bandaru ezers  ezers  1,5 10     
Čornajas 
pagasts 

Bižu ezers  ezers  140 300     
Griškānu 
pagasts 

Boltais ezers  ezers  26 100     
Mākoņkalna 
pagasts 

Bondaru ezers  ezers  1,5 10     
Čornajas 
pagasts 

Brolišu ezers  ezers  3,2 10     
Čornajas 
pagasts 

Bungu ezers  ezers  1,2 10     
Mākoņkalna 
pagasts 

Cierveits  ezers  2,5 10     
Mākoņkalna 
pagasts 

Ciskodu (Tiskādu) 
ezers  

ezers  179,5 300 10 
Tiskādi, 
Vecružina 

Silmalas 
pagasts 

Černostes ezers  ezers  213,3 300     Maltas pagasts 

Čerstogas ezers  ezers  27,4 100     
Feimaņu 
pagasts 



Pamatnosaukums 
Objekta 

veids 
Platība (ha), 
garums (km) 

Aizsargjosla 
laukos 

Aizsargjosla 
ciemos (m) 

Ciemi Pagasts 

Čudarānu ezers  ezers  2,4 10     
Ilzeskalna 
pagasts 

Dansku ezers  ezers    10     
Lendžu 
pagasts 

Daņilovkas ezers  ezers  1,4 10     
Kaunatas 
pagasts 

Dielīņs  ezers  1,3 10     
Mākoņkalna 
pagasts 

Dubuļu ezers  ezers  10 50 10 Dubuļi 
Kaunatas 
pagasts 

Dudinkas ezers  ezers  4,3 10     
Griškānu 
pagasts 

Dupānu ezers  ezers  4,1 10     
Lūznavas 
pagasts 

Dziliukšņa ezers  ezers  11,5 50     
Feimaņu 
pagasts 

Dziļūts  ezers  33,1 100     
Stoļerovas 
pagasts 

Eļšinka  ezers  3,5 10 10 Dubuļi 
Kaunatas 
pagasts 

Feimaņu ezers  ezers  625,8 300 10 Feimaņi 
Feimaņu 
pagasts 

Gadrinkas ezers  ezers  34,2 100     
Feimaņu 
pagasts 

Gaiduļu ezers  ezers  66,1 100     
Ozolaines 
pagasts 

Gailumu ezers  ezers  24,4 50     
Ilzeskalna 
pagasts 

Galdacis  ezers  14,2 50     
Feimaņu 
pagasts 

Gluhoje  ezers  2,2 10     
Silmalas 
pagasts 

Grebla ezers  ezers    10     
Feimaņu 
pagasts 

Grigorija ezers  ezers  13,4 50     
Ozolaines 
pagasts 

Griščatu ezers  ezers  5,1 10     Maltas pagasts 

Guļbeits  ezers  5,5 10     
Gaigalavas 
pagasts 

Harčenku ezers  ezers  11,8 50     
Lūznavas 
pagasts 

Idzipoles ezers ezers  48 100     
Kaunatas 
pagasts 

Ilzas ezers  ezers  40 100     
Mākoņkalna 
pagasts 



Pamatnosaukums 
Objekta 

veids 
Platība (ha), 
garums (km) 

Aizsargjosla 
laukos 

Aizsargjosla 
ciemos (m) 

Ciemi Pagasts 

Ismeru ezers 
(Žogotu ezers)  

ezers  147 300     
Čornajas 
pagasts 

Iugulovas ezers  ezers  5 10 10 Iugulova 
Vērēmu 
pagasts 

Ižoru ezers  ezers  17,8 50     Pušas pagasts 

Īvušku ezers  ezers  1,9 10     
Čornajas 
pagasts 

Jerzovas ezers  ezers  4,2 10     
Silmalas 
pagasts 

Jiusers  ezers  13,3 50     
Audriņu 
pagasts 

Joniku ezers  ezers  5,7 10     
Kaunatas 
pagasts 

Jušu ezers  ezers  1,9 10     
Čornajas 
pagasts 

Kapineits ezers  8,4 10     
Bērzgales 
pagasts 

Kaugurs  ezers  52 100     
Mākoņkalna 
pagasts 

Kaulinkas ezers  ezers  4,6 10     

Ozolaines 
pagasts, 
Silmalas 
pagasts 

Kaunatas ezers  ezers  54,5 100 10 Kaunata 
Kaunatas 
pagasts 

Kiuku ezers  ezers  14,1 50     
Ozolaines 
pagasts 

Kiuleņu ezers  ezers  1 10     
Lūznavas 
pagasts 

Kodačka  ezers  1 10     
Feimaņu 
pagasts 

Kovališku ezers  ezers  11,4 50     
Feimaņu 
pagasts 

Krāku ezeri  ezeru grupa  15,3 50     
Mākoņkalna 
pagasts 

Krievu ezers  ezers  2 10     
Mākoņkalna 
pagasts 

Krievu Viraudas 
ezers  

ezers  1 10     
Mākoņkalna 
pagasts 

Krivojes ezers  ezers  4,9 10     
Ozolaines 
pagasts 

Krudzineits  ezers  1 10     Pušas pagasts 

Kuces ezers ezers  8,2 10     
Dricānu 
pagasts 



Pamatnosaukums 
Objekta 

veids 
Platība (ha), 
garums (km) 

Aizsargjosla 
laukos 

Aizsargjosla 
ciemos (m) 

Ciemi Pagasts 

Kugras ezers  ezers  11,8 50     
Ilzeskalna 
pagasts 

Kugreņu ezers  ezers  3,5 10     
Ozolaines 
pagasts 

Lapuka ezers  ezers  1,7 10     
Feimaņu 
pagasts 

Leidaceits  ezers  1,7 10     
Bērzgales 
pagasts 

Leidacis  ezers    10     
Feimaņu 
pagasts 

Leidacis  ezers  3,8 10     
Stoļerovas 
pagasts 

Lempu ezers  ezers  6,2 10     
Dricānu 
pagasts 

Lielais Kiuriņa ezers  ezers  65,8 100     
Gaigalavas 
pagasts 

Lielais Svieteņu 
ezers  

ezers  18,8 50     
Gaigalavas 
pagasts 

Liskas ezers  ezers  7,4 10     
Feimaņu 
pagasts 

Līdacītis  ezers  1,7 10     Maltas pagasts 

Līpukolna ezers  ezers  1 10     
Kaunatas 
pagasts 

Losu ezers (Lošu 
ezers)  

ezers  10,4 50     

Silmalas 
pagasts, 
Ozolaines 
pagasts 

Lubāns ezers  8210 500     

Nagļu pagasts, 
Gaigalavas 
pagasts, 
Madonas 
novada 
Barkavas 
pagasts un 
Ošupes 
pagasts 

Luboneņš  ezers  1,1 10     Maltas pagasts 

Luksteņš  ezers  1 10     
Vērēmu 
pagasts 

Ļaudiņu ezers  ezers  2,3 10     Maltas pagasts 

Maltečkas dzirnavu 
ezers  

dzirnavezers  2,5 10     
Mākoņkalna 
pagasts 

Marguču ezers  ezers  16 50     
Kaunatas 
pagasts 



Pamatnosaukums 
Objekta 

veids 
Platība (ha), 
garums (km) 

Aizsargjosla 
laukos 

Aizsargjosla 
ciemos (m) 

Ciemi Pagasts 

Marientāles ezers  ezers  2,9 10     
Bērzgales 
pagasts 

Martinopoles ezers  ezers  2,1 10     
Kaunatas 
pagasts 

Mazais Čakšu ezers  ezers  8,2 10     
Ilzeskalna 
pagasts 

Mazais Kiuriņa 
ezers  

ezers  16,8 50     
Gaigalavas 
pagasts 

Mazais Pārkiuņa 
ezers  

ezers    10     
Mākoņkalna 
pagasts 

Mazais Svieteņu 
ezers  

ezers  1,3 10     
Gaigalavas 
pagasts 

Meirānu ezers  ezers  114,7 300 10 Bērzgale 
Bērzgales 
pagasts 

Meirinka  ezers  16,6 50     
Feimaņu 
pagasts 

Meiruška  ezers  1,8 10     
Mākoņkalna 
pagasts 

Meža Krudzineits  ezers  1 10     Pušas pagasts 

Mežagaiļu ezers  ezers  5,6 10     
Lendžu 
pagasts 

Micānu ezers  ezers  142,8 300 10 Bērzgale 
Bērzgales 
pagasts 

Mozazars  ezers  3,4 10     
Nautrēnu 
pagasts 

Niperovas ezers  ezers  13,3 50     
Griškānu 
pagasts 

Nireišu ezers  ezers  1,3 10     
Bērzgales 
pagasts 

Nireits  ezers  2,4 10     
Vērēmu 
pagasts 

Noviku ezers  ezers  3,1 10     
Kaunatas 
pagasts 

Odumovas ezers 
(Adamovas ezers)  

ezers  186 300 10 Adamova 
Vērēmu 
pagasts 

Padieleits  ezers  3,5 10     
Mākoņkalna 
pagasts 

Pārkiuņa ezers  ezers  4,9 10     
Mākoņkalna 
pagasts 

Pārtovas ezers  ezers  83,5 100     
Kaunatas 
pagasts 

Piertnīku ezers  ezers  5,4 10     
Mākoņkalna 
pagasts 

Piliskolna ezers  ezers  4,5 10     
Nautrēnu 
pagasts 



Pamatnosaukums 
Objekta 

veids 
Platība (ha), 
garums (km) 

Aizsargjosla 
laukos 

Aizsargjosla 
ciemos (m) 

Ciemi Pagasts 

Piļveļu ezers  ezers  8,5 10     
Sakstagala 
pagasts 

Plovu ezers ezers  1,6 10     
Feimaņu 
pagasts 

Podberezjes ezers  ezers  1,6 10     
Ozolaines 
pagasts 

Prezmas ezers  ezers  3 10     
Silmalas 
pagasts 

Pujatu ezers  ezers  36,6 100     
Nautrēnu 
pagasts 

Purišs  ezers  10,1 50     Pušas pagasts 

Pušankas ezers  ezers  1,1 10     Maltas pagasts 

Pušas ezers  ezers  241,4 300 10 Puša Pušas pagasts 

Pūderovas ezers  ezers  9,6 10     
Audriņu 
pagasts 

Rāznas ezers  ezers  5756,4 500 10 
Čornaja, 
Zosna, 
Lipuški 

Mākoņkalna 
pagasts, 
Čornajas 
pagasts, 
Kaunatas 
pagasts, 
Lūznavas 
pagasts 

Rikopoles ezers  ezers  12,4 50     
Stoļerovas 
pagasts 

Ritiņu ezers  ezers  5,5 10     
Ozolaines 
pagasts 

Rubčinskas ezers  ezers  3,2 10     
Lūznavas 
pagasts 

Rubuļu ezers  ezers  1,5 10     
Ozolaines 
pagasts 

Rusišku ezers  ezers  1,7 10     
Mākoņkalna 
pagasts 

Rušons ezers  2373,1 500     

Feimaņu 
pagasts, 
Pušas pagasts, 
Riebiņu 
novada 
Rušonas 
pagasts 

Sauliku ezers  ezers  9,7   10 Malta Maltas pagasts 

Sedziers  ezers  57,7 100     
Lendžu 
pagasts 

Serpovkas ezers  ezers  1,3 10     
Lūznavas 
pagasts 



Pamatnosaukums 
Objekta 

veids 
Platība (ha), 
garums (km) 

Aizsargjosla 
laukos 

Aizsargjosla 
ciemos (m) 

Ciemi Pagasts 

Siemineits ezers  1,7 10     
Bērzgales 
pagasts 

Silvestrinas ezers  ezers  3 10     
Kaunatas 
pagasts 

Služevas ezers  ezers  6,2 10     
Stoļerovas 
pagasts 

Sļepoje  ezers  2,5 10     
Silmalas 
pagasts 

Smagaņu ezers  ezers  3 10     
Mākoņkalna 
pagasts 

Sokorņu ezers  ezers  7,6 10     
Čornajas 
pagasts 

Solojs  ezers  174,7 300     
Mākoņkalna 
pagasts 

Sološnīku ezers  ezers  82,2 100     
Dricānu 
pagasts 

Sološu (Zelteņu) 
ezers  

ezers  66,2 100     

Lendžu 
pagasts, 
Vērēmu 
pagasts 

Soročkas ezers  ezers  11,4 50     
Mākoņkalna 
pagasts 

Spičiņa ezers  ezers  1 10     
Kaunatas 
pagasts 

Sprestišku ezers  ezers  3,5 10     
Kaunatas 
pagasts 

Stībraišs  ezers  45 100     
Mākoņkalna 
pagasts 

Stogoršņu ezers  ezers  19,3 50     
Ilzeskalna 
pagasts 

Stoļerovas ezers  ezers  16,7 50 10 Stoļerova 
Stoļerovas 
pagasts 

Svātovas ezers  ezers  133,3 300     Pušas pagasts 

Svetļiņkais ezers  ezers  4,3 10     

Kaunatas 
pagasts,  
Dagdas 
novada 
Ezernieku 
pagasts 

Širinu ezers  ezers  2,6 10     
Kaunatas 
pagasts 

Škeņevas ezers  ezers  6,8 10 10 
Sondori-
Škeņeva, 
Adamova 

Vērēmu 
pagasts 

Škierzlata ezers  ezers  2,7 10     Maltas pagasts 



Pamatnosaukums 
Objekta 

veids 
Platība (ha), 
garums (km) 

Aizsargjosla 
laukos 

Aizsargjosla 
ciemos (m) 

Ciemi Pagasts 

Šostu ezers  ezers  17,2 50     
Stoļerovas 
pagasts 

Špieļu ezers  ezers  18,8 50     Maltas pagasts 

Špogu ezers ezers  4,3 10     
Lūznavas 
pagasts 

Tarakanovkas ezers  ezers  12,7 50     
Silmalas 
pagasts 

Teirumnīku ezers  ezers  9,9 10     Nagļu pagasts 

Tievanānu ezers 
(Tēviņu ezers) 

ezers  1,5 10     
Ozolaines 
pagasts 

Timseņš  ezers  1,2 10     
Silmalas 
pagasts 

Tulinska ezers  ezers  4,5 10     Maltas pagasts 

Ubogovas ezers  ezers  5,2 10     
Mākoņkalna 
pagasts 

Umaņu ezers  ezers  56,5 100     Pušas pagasts 

Ūsveišu ezers  ezers  1,7 10     
Ozolaines 
pagasts 

Ūzulišku ezers  ezers  4,3 10     
Lūznavas 
pagasts 

Vaišļu ezers  ezers  29,2 100     
Kaunatas 
pagasts 

Valnāns  ezers  0,6 10     
Vērēmu 
pagasts 

Veduščeje  ezers  7,6 10     
Silmalas 
pagasts 

Viecinu ezers  ezers  14,9 50     

Stoļerovas 
pagasts, 
Ludzas novada 
Pureņu 
pagasts 

Viertiukšņa ezers  ezers  52,8 100 10 Vertukšne 
Lūznavas 
pagasts 

Vieveru ezers  ezers  8,1 10     
Feimaņu 
pagasts 

Viraudas ezers  ezers  95,4 100 10 Lendži 
Lendžu 
pagasts 

Viraudas ezers  ezers  124,1 300     
Mākoņkalna 
pagasts 

Virvuļs  ezers  3,3 10     
Lendžu 
pagasts 

Vizuleitis  ezers  11,6 50     
Vērēmu 
pagasts 



Pamatnosaukums 
Objekta 

veids 
Platība (ha), 
garums (km) 

Aizsargjosla 
laukos 

Aizsargjosla 
ciemos (m) 

Ciemi Pagasts 

Voskānu ezers ezers  4,3 10     
Lendžu 
pagasts 

Zabeļjes ezers  ezers  6,7 10     
Kaunatas 
pagasts 

Zileņu ezers  ezers  2,8 10     
Dricānu 
pagasts 

Zosnas ezers ezers  156,5 300 10 
Veczosna, 
Zosna 

Lūznavas 
pagasts 

Zverincu ezers  ezers  7,5 10     
Stoļerovas 
pagasts 

Žierkleits  ezers  20,3 50     Pušas pagasts 

Zolvas ezers ezers  364,7 300     

Feimaņu 
pagasts 
(iestiepjas 
aizsargjosla), 
Riebiņu 
novada 
Rušonas 
pagasts 

Sekstu ezers ezers  17,6 50     

Feimaņu 
pagasts 
(iestiepjas 
aizsargjosla),  
Riebiņu 
novada 
Rušonas 
pagasts 

Ustobnīks ezers  3,9 10     

Pušas pagasts  
(iestiepjas 
aizsargjosla), 
Aglonas 
novada 
Kastuļinas 
pagasts 

Dubuļa ezers 
(Dubuļš) 

ezers  10,2 50     

Pušas pagasts 
(iestiepjas 
aizsargjosla), 
Dagdas 
novada 
Andrupenes 
pagasts 

Gostiuns ezers  26 100     

Kaunatas 
pagasts 
(iestiepjas 
aizsargjosla), 



Pamatnosaukums 
Objekta 

veids 
Platība (ha), 
garums (km) 

Aizsargjosla 
laukos 

Aizsargjosla 
ciemos (m) 

Ciemi Pagasts 

Dagdas 
novada 
Andzeļu 
pagasts 

Bižas ezers ezers  166,3 300     

Kaunatas 
pagasts 
(iestiepjas 
aizsargjosla), 
Ludzas novada 
Rundēnu 
pagasts 

Opolais Snidzins ezers  46,9 100     

Kaunatas 
pagasts 
(iestiepjas 
aizsargjosla), 
Stoļerovas 
pagasts, 
Ludzas novada 
Ņukšu pagasts 

Križutu ezers ezers  67,1 100     

Griškānu 
pagasts 
(iestiepjas 
aizsargjosla),  
Ludzas novada 
Cirmas pagasts 

Cirma ezers ezers  1261,2 500     

Lendžu 
pagasts 
(iestiepjas 
aizsargjosla), 
Ludzas novada 
Cirmas pagasts 

 

 

  



Ūdensteču aizsargjoslas 

Pamatnosaukums 
Objekta 

veids 
Garums 

(km) 
Kategorija VNŪ 

Aizsargjosla 
laukos (m) 

Aizsargjosla 
ciemos (m) 

Ciemi 

Ainaseņš  upe  9 4 Ir 10 10 Malta 

Aiviekste  upe  114 1   300     

Ancovas upīte  upe  5 4 Ir 10     

Aukstie avoti 
(Holodnijs) 

strauts 4   Ir 10     

Balda  upe  24 2 Ir 100     

Batņu grāvis grāvis     Ir 10     

Ciskoda upe  15 3 Ir 50     

Čečora upe  19 2 Ir 100 10 Uļjanova 

Červonkas upīte  upe  7 4 Ir 10     

Čornaja  upe  10 3 Ir 50     

Dasas upīte (strauts) upe  10 4 Ir 10     

Daukstu strauts       Ir 10     

Deimanka  upe  11,9 3 Ir 50 10 Bekši 

Deimankas 3.grāvis       Ir 10     

Draudzības grāvis       Ir 10     

Feimanka  upe  72 2 Ir 100     

Geikinu upīte (strauts) strauts 12 3 Ir 50 10 Janopole 

Iča  upe  68 2 Ir 100 10 Ilzeskalns 

Ismeru upīte (strauts) strauts 6 4 Ir 10     

Iudrupe (Rītupe)  upe  176 2 Ir 100 10 Bērzgale 

Jaunive  upe  8 4 Ir 10     

Jūzupeite  upe  5   Ir 10     

Kovšupe  upe  10 3   50 10 Pleikšņi 

Kozupe  upe  2,3 3 Ir 50     

Kozupe  upe  3,9   Ir 10     

Krēsle  upe  11 3 Ir 50 10 Gaigalava 

Križutu upīte (strauts) strauts 2,5 4 Ir 10     

Leičupe  upe  12 4 Ir 10     

Leidaceite  upe  2,2 4 Ir 10     

Liska  upe  18 3 Ir 50 10 
Rogoviki- 
Štikāni 

Liužonka  upe  26 2 Ir 100 10 
Rikava, 
Liuža, 
Audriņi 

Lozdu strauts       Ir 10     

Lozdupeite  upe  4,1     10     

Malta  upe  105 1 Ir 300 10 
Nagļi, Kruki, 
Malta 

Medine  upe  10 3 Ir 50     



Pamatnosaukums 
Objekta 

veids 
Garums 

(km) 
Kategorija VNŪ 

Aizsargjosla 
laukos (m) 

Aizsargjosla 
ciemos (m) 

Ciemi 

Mozgupe upe  10 3 Ir 50 10 Gornica 

Moziča  upe  38 2 Ir 100 10 Strūžāni 

Murdiuls grāvis 5 4 Ir 10     

N-2 grāvis     Ir 10     

N-2 (133) grāvis     Ir 10     

N-I grāvis     Ir 10     

N-III grāvis     Ir 10     

Orehovka  upe  3 4 Ir 10     

Pārtova  upe  8 3 Ir 50 10 Kaunata 

Piļveļu grāvis grāvis 5 4 Ir 10     

Prezma  upe  5 4 Ir 10 10 Prezma 

Pušica  upe  11 3 Ir 50     

Raudas strauts       Ir 10     

Reva  upe  9 4 Ir 10     

Rēzekne  upe  116 1 Ir 300 10 

Rikava, 
Lielie Dreizi, 
Greiškāni, 
Stoļerova, 
Kaunata 

Rēzeknīte  upe  6 4 Ir 10 10 Nagļi 

Rubčinskas upīte 
(strauts) 

strauts 5 4 Ir 10     

Solas-Ruskulovas upīte  upe  19 3   50     

Starica  upe  8,7 3 Ir 50     

Strodu upīte (strauts) upe  15 4 Ir 10     

Suļka  upe  7,9 4 Ir 10     

Sūļupe  upe  14 3 Ir 50     

Šaloņa upe  7 4 Ir 10 10 
Rogoviki- 
Štikāni 

Tarasīne  upe  10,4 3 Ir 50     

Taudejānu upīte 
(strauts) 

upe  6 4 Ir 10     

Ūdzins grāvis 10 4 Ir 10     

Vaguļu upīte (strauts) strauts 8 4 Ir 10     

Vecmalta  upe  4 4 Ir 10 10 Nagļi 

Viertiukšne  upe  14 3 Ir 50 10 Lūznava 

Vozņankas strauts       Ir 10     

Zušupe  upe  14 3 Ir 50 10 
Žogotas- 
Rasnupļi 

 



8. PIELIKUMS. CENTRALIZĒTĀS ŪDENSAPGĀDES URBUMI UN TO AIZSARGJOSLAS1 

Ūdensapgādes urbuma 
atrašanās vieta (pagasts) 

 

LVĢMC 
DB nr. 

Stingrā režīma 
aizsargjosla 
(rādiuss m) 

Bakterioloģiskā 

aizsargjosla 

(rādiuss m) 

Ķīmiskā 

aizsargjosla 

(rādiuss m) 

Audriņi (Audriņu pagasts) 13988 10 nav nepieciešama 1055 

Krupi (Audriņu pagasts) 14259 10 nav nepieciešama 780 

Bērzgale (Bērzgales pagasts) 7981 10 nav nepieciešama 590 

Marientāle (Bērzgales pagasts) 23733 10 nav nepieciešama 130 

Čornaja (Čornajas pagasts) 13959 10 nav nepieciešama 
320 pie patēriņa 

30000 m3/gadā, pie 
patēriņa 4 l/s -660 

Rečeņi (Čornajas pagasts) 17172 10 nav nepieciešama 
155 pie patēriņa 

10 000 m3/gadā, pie 
patēriņa 5 l/s - 630  

Ratnieki (Čornajas pagasts) 13960 10 nav nepieciešama 

390 pie ūdens 
patēriņa 50000 

m3/gadā, 620 - pie 
ūdens patēriņa 4 l/s 

Dricāni (Dricānu pagasts) 
7365 10 24 293 

7366 10 nav nepieciešama 84 

Pilcene (Dricānu pagasts) 7367 
 

10 

 

nav nepieciešama 
44 

Pilcene (Dricānu pagasts) 7937 10 nav nepieciešama nav nepieciešama 

Feimaņi (Feimaņu pagasts) 12338 10 nav nepieciešama 
424 pie urbuma 

debita 80 m3/dnn 

Gaigalava (Gaigalavas pagasts) 
14268 

 

10 - 30 

 

nav nepieciešama 

 

420 pie ūdens 
patēriņa 100 m3/dnn, 

615 - pie ūdens 
patēriņa 216 m3/dnn 

(2,5 l/s) 

 
1 Rēzeknes novada pašvaldības informācija (Ūdens ņemšanas vietu (ūdensapgādes urbumu) tehniskās pases) 



Ūdensapgādes urbuma 
atrašanās vieta (pagasts) 

 

LVĢMC 
DB nr. 

Stingrā režīma 
aizsargjosla 
(rādiuss m) 

Bakterioloģiskā 

aizsargjosla 

(rādiuss m) 

Ķīmiskā 

aizsargjosla 

(rādiuss m) 

13962 10 - 30 
nav nepieciešama 

 

335 pie ūdens 
patēriņa 100 m3/dnn, 

455 m pie ūdens 
patēriņa 172,8 
m3/dnn (2 l/s) 

Strūžāni (Gaigalavas pagasts) 23629 10 nav nepieciešama - 

Sprūževa (Griškānu pagasts) 6948 10 nav nepieciešama 
1,5 l/s-505, 415 - pie 
patēriņa 31800 m2/ 
gadā, 50,76 m3/dnn 

Janopole (Griškānu pagasts) 14764 10 nav nepieciešama 

439 pie ūdens 
patēriņa 25,10 
m3/dnn, 9160 

m2/gadā 

Griškāni (Griškānu pagasts) 13749 10 nav nepieciešama 

1 l/sek – 425 m, 
ūdens patēriņa 10,89 

m3/dnn 3976 
m2/gadā 

Dreizi2 (Griškānu pagasts) 
1; 2; 3; 4 
urbumi 

10 - 30 nav nepieciešama 4764 ha 

Ilzeskalns (Ilzeskalna pagasts) 
25897 10 nav nepieciešama 487 

13954 10 nav nepieciešama 440 

Liuža (Kantinieki) (Kantinieku 
pagasts) 

13957 10 attiecīgi 25 vai 15  

495 pie ūdens 
patēriņa 1.5 l/s m vai 

345 - pie ūdens 
patēriņa 23180 

m3/gadā 

Liuža (Kantinieki) (Kantinieku 
pagasts) 

11920 10 nav nepieciešama 
502 pie ūdens 

patēriņa 96 m3/dnn 

Kaunata (Kaunatas pagasts) 13963 10 nav nepieciešama 530 

Dubuļi (Kaunatas pagasts) 13965 10 nav nepieciešama 450 

 

2 SIA „Rēzeknes ūdens”, izmanto Rēzeknes pilsētas ūdensapgādei 



Ūdensapgādes urbuma 
atrašanās vieta (pagasts) 

 

LVĢMC 
DB nr. 

Stingrā režīma 
aizsargjosla 
(rādiuss m) 

Bakterioloģiskā 

aizsargjosla 

(rādiuss m) 

Ķīmiskā 

aizsargjosla 

(rādiuss m) 

Lendži (Lendžu pagasts) 25281 10 nav nepieciešama 
884 pie ūdens 
patēriņa 5 l/s 

Lūznava (Lūznavas pagasts) 6786 10 nav nepieciešama 

390 pie ūdens 
patēriņa 53000 

m3/gadā, 1100 - pie 
ūdens patēriņa 11 l/s 

Vertukšne (Lūznavas pagasts) 6785 10 nav nepieciešama 41 

Zosna (Lūznavas pagasts) 14006 10 nav nepieciešama 43 

Veczosna (Lūznavas pagasts) 13967 10 nav nepieciešama 361 

Veczosna (Lūznavas pagasts) 13966 10 nav nepieciešama 359 

Lipuški (Mākoņkalna pagasts) 

14273 10 nav nepieciešama 

310 pie ūdens 
patēriņa 89 m3/dnn, 

705 - pie ūdens 
patēriņa 5 l/s 

14644 10 nav nepieciešama 

321 pie ūdens 
patēriņa 78,4 

m3/dnn, 362 - pie 
ūdens patēriņa 99,9 

m3/dnn 

Malta (Maltas pagasts) 

7027 10 nav nepieciešama 

375 pēc uzņēmuma 
norādītajiem patēriņa 

datiem, 970 - pēc 
urbuma pases 
norādītajiem 

debitiem 

7028 10 nav nepieciešama 

380 pēc uzņēmuma 
norādītajiem patēriņa 

datiem, 460 - pēc 
urbuma pases 
norādītajiem 

debitiem 



Ūdensapgādes urbuma 
atrašanās vieta (pagasts) 

 

LVĢMC 
DB nr. 

Stingrā režīma 
aizsargjosla 
(rādiuss m) 

Bakterioloģiskā 

aizsargjosla 

(rādiuss m) 

Ķīmiskā 

aizsargjosla 

(rādiuss m) 

Rozentova (Maltas pagasts) 7047 10 nav nepieciešama 

280 pēc uzņēmuma 
norādītajiem patēriņa 

datiem, 630 - pēc 
urbuma pases 
norādītajiem 

debitiem 

Nagļi (Nagļu pagasts) 13971 30 nav nepieciešama 374 

Nagļi (Nagļu pagasts) 6777 30 75 670 

Rogovka (Nautrēnu pagasts) 13942 10 nav nepieciešama 295 

Dekteri (Nautrēnu pagasts) 13943 10 32 232 

Bekši (Ozolaines pagasts) 14227 10 nav nepieciešama 455 

Ritiņi (Ozolaines pagasts) 11942 10 nav nepieciešama 376 

Ozolmuiža (Ozolmuižas 
pagasts) 

14251 30 nav nepieciešama 335 

Puša (Pušas pagasts) 7045 10 40 555 

Puša (Pušas pagasts) 7046 10 nav noteikta nav noteikta3  

Rikava (Rikavas pagasts) 
13401 

 
30 - 50 nav nepieciešama 1175 

Uļjanova (Sakstagala pagasts) 13972 10  95 215 

Ciskādi (Sakstagala pagasts) 12666 10 nav nepieciešama 376 

Sakstagals (Sakstagala 
pagasts) 

14228 10 nav nepieciešama 228 

Vecružina (Silmalas pagasts) 
6784 10 nav nepieciešama 490 

6782 10 nav nepieciešama 560 

Gornica (Silmalas pagasts) 14123 10 45 200 

 

3 tuvāko 5 gadu laikā gatavojas tamponēt 



Ūdensapgādes urbuma 
atrašanās vieta (pagasts) 

 

LVĢMC 
DB nr. 

Stingrā režīma 
aizsargjosla 
(rādiuss m) 

Bakterioloģiskā 

aizsargjosla 

(rādiuss m) 

Ķīmiskā 

aizsargjosla 

(rādiuss m) 

24848 10 nav nepieciešama 201 

Rogoviki- Štikāni (Silmalas 
pagasts) 

14125 20 nav nepieciešama 400 

Kruki (Silmalas pagasts) 13950 30 nav nepieciešama 420 

Stoļerova (Stoļerovas pagasts) 13951 10 nav nepieciešama 

145 pie patēriņa 31,5 
m3/dnn, 420 - pie 

patēriņa 216 m3/dnn 
(2,5 l/s) 

Rosica (Stoļerovas pagasts) 13952 10 nav nepieciešama 
500 pie patēriņa 2 l/s, 
90 - pie patēriņa 2500 

m3/gadā 

Strūžāni (Strūžānu pagasts) 

7062 50 145 

45 - pie patēriņa 86,3 
m3/ dnn, 145 - pie 

ūdens patēriņa 11,7 
l/s,  290 m pie 
patēriņa 86,3 

m3/dnn, 990 pie 
patēriņa 11,7 l/s 

7063 30 nav nepieciešama 

pie ūdens 

patēriņa 86,3 m3/ 
dnn ir 235 m, pie 

ūdens patēriņa 10,6 
l/s - 925 

Sondori-Škeņeva (Vērēmu 
pagasts) 

7029 10 nav nepieciešama 780 

14263 10 nav nepieciešama 1006 

Iugulova (Vērēmu pagasts) 12544 10 nav nepieciešama 577 

Adamova (Vērēmu pagasts) 

 
14121 10 nav nepieciešama 

815 m pie ūdens 
patēriņa 5 l/s, 185 pie 
ūdens patēriņa 22,8 

m3/dnn 

 



9. PIELIKUMS. VALSTS AIZSARGĀJAMIE KULTŪRAS PIEMINEKĻI UN TO AIZSARDZĪBAS ZONAS 
 

Nr. 
p. k. 

Aizsardz. 
Nr. 

Vērtības 
grupa/ 

Pieminekļu 
veids 

Pieminekļa 
nosaukums 

Pieminekļa atrašanās vieta. 
Kadastra apzīmējums. 
Pieminekļa datējums. 

Aizsargjosla, 
m/ 

individuālā 
aizsardzības 

zona 

1.  9245 
Valsts 

nozīmes 
Kiuku pilskalns 

Rēzeknes novads, Ozolaines pagasts, 
Kivki, "Jāņkrasti" Kiuku ezera D krastā pie 
Marimonta; 
7876 003 0124; 
Datējums 12.–13. gs. 

Individuālā 
aizsardzības 

zona 

2.  9193 
Vietējās 
nozīmes 

Babru muižas 
kungu māja 

Rēzeknes novads, Pušas pagasts, Babri; 
"Babri"; 
7880 003 0206 001; 
Datējums 19.gs. 

Individuālā 
aizsardzības 

zona 

3.  9186 
Vietējās 
nozīmes 

Riku dzimtas 
kapliča 

Rēzeknes novads, Rikavas pagasts; 
Rikavas kapos; 
7882 007 0536; 
Datējums 19.gs. I.p. 

Individuālā 
aizsardzības 

zona 

4.  9092 
Vietējās 
nozīmes 

Obelisks "Krusta 
nesējs" 

Rēzeknes novads, Feimaņu pagasts, 
Feimaņi; 
7852 006 0442; 
Datējums 1825. 

Individuālā 
aizsardzības 

zona 

5.  9091 
Vietējās 
nozīmes 

Krucifiksa nojume 

Rēzeknes novads, Feimaņu pagasts, 
Feimaņi; 
7852 006 0405; 
Datējums 18.gs. b./19.gs. s. 

Individuālā 
aizsardzības 

zona 

6.  9090 
Vietējās 
nozīmes 

Kapela 

Rēzeknes novads, Feimaņu pagasts, 
Feimaņi; 
7852 006 0125 002; 
Datējums 1806. 

Individuālā 
aizsardzības 

zona 

7.  8900 
Vietējās 
nozīmes 

Zemnieku sēta (bij. 
skola) "Osīši" 

Rēzeknes novads, Dricānu pagasts; 
7850 007 0078; 
Datējums 19.gs./20.gs. s., 1910. 

Individuālā 
aizsardzības 

zona 

8.  8325 
Vietējās 
nozīmes 

Zvanu tornis un 
vārti 

Rēzeknes novads, Lūznavas pagasts, 
Zosna; 
7868 006 0033; 
Datējums 19.gs. 1.p. 

Individuālā 
aizsardzības 

zona 

9.  6131 
Valsts 

nozīmes 
Leimanišķu 
krucifikss 

Rēzeknes novads, Kantinieku pagasts, 
Leimaņi;  (Leimanišķos); 
7860 006 0051; 
Datējums 19.gs. 1.p. 

500 

10.  5872 
Valsts 

nozīmes 
Žogs ar vārtiem 

Rēzeknes novads, Stoļerovas pagasts, 
Stoļerova; 
7892 002 0215; 
Datējums 19. gs. 1.p. 

500 

11.  5871 
Valsts 

nozīmes 
Stoļerovas katoļu 

kapela 

Rēzeknes novads, Stoļerovas pagasts, 
Stoļerova; 
7892 002 0215 002; 
Datējums 18. gs. b. 

500 



Nr. 
p. k. 

Aizsardz. 
Nr. 

Vērtības 
grupa/ 

Pieminekļu 
veids 

Pieminekļa 
nosaukums 

Pieminekļa atrašanās vieta. 
Kadastra apzīmējums. 
Pieminekļa datējums. 

Aizsargjosla, 
m/ 

individuālā 
aizsardzības 

zona 

12.  5870 
Vietējās 
nozīmes 

Tiskādu 
vecticībnieku 

kopienas lūgšanu 
nams 

Rēzeknes novads, Silmalas pagasts, 
Tiskādi; 
7888 003 0250 001; 
Datējums 18. gs. 1.p. 

500 

13.  5867 
Vietējās 
nozīmes 

Parks 

Rēzeknes novads, Silmalas pagasts;  
Prezmas muižā; 
7888 010 0162; 7888 010 0094; 
Datējums 19. gs. 2.p. 

500 

14.  5866 
Valsts 

nozīmes 
Prezmas katoļu 

baznīca 

Rēzeknes novads, Silmalas pagasts, 
Prezma; 
7888 010 0142 001; 
Datējums 1856. -1859. 

500 

15.  5863 
Vietējās 
nozīmes 

Uļjanovas 
vecticībnieku 

kopienas lūgšanu 
nams 

Rēzeknes novads, Sakstagala pagasts, 
Uļjanova; 
7886 002 0373 001; 
Datējums 1860. 

500 

16.  5862 
Valsts 

nozīmes 
Ciskādu katoļu 

baznīca 

Rēzeknes novads, Sakstagala pagasts, 
Ciskādi; 
7886 006 0147 001; 
Datējums 1900. 

Individuālā 
aizsardzības 

zona 

17.  5861 
Vietējās 
nozīmes 

Ciskādu (Vītolu) 
skola 

Rēzeknes novads, Sakstagala pagasts, 
Ciskādi; 
7886 006 0499 001; 
Datējums 1930. 

Individuālā 
aizsardzības 

zona 

18.  5860 
Valsts 

nozīmes 
Rikavas katoļu 

baznīca 

Rēzeknes novads, Rikavas pagasts;  
Rikavā; 
7882 007 0078 001; 
Datējums 1822. 1829. 

Individuālā 
aizsardzības 

zona 

19.  5859 
Vietējās 
nozīmes 

Parks 

Rēzeknes novads, Rikavas pagasts;  
Rikavā; 
7882 007 0309; 7882 007 0360;  
7882 007 0282; 7882 007 0439;  
7882 007 0510; 
Datējums 19. gs. 2.p. 

Individuālā 
aizsardzības 

zona 

20.  5858 
Vietējās 
nozīmes 

Pārvaldnieka māja 

Rēzeknes novads, Rikavas pagasts;  
Rikavā; 
7882 007 0359 001; 
Datējums 19. gs. 1.p. 

Individuālā 
aizsardzības 

zona 

21.  5857 
Valsts 

nozīmes 
Kungu māja, vēlāk 

skola 

Rēzeknes novads, Rikavas pagasts;  
Rikavā; 
7882 007 0309 001; 
Datējums 19. gs. 70.g. 1926. -1927. 

Individuālā 
aizsardzības 

zona 

22.  5856 
Valsts 

nozīmes 
Rikavas muižas 

apbūve 

Rēzeknes novads, Rikavas pagasts;  
Rikavā; 
7882 007 0309; 7882 007 0360;  
7882 007 0282; 7882 007 0439;  
7882 007 0359; 7882 007 0509; 

Individuālā 
aizsardzības 

zona 



Nr. 
p. k. 

Aizsardz. 
Nr. 

Vērtības 
grupa/ 

Pieminekļu 
veids 

Pieminekļa 
nosaukums 

Pieminekļa atrašanās vieta. 
Kadastra apzīmējums. 
Pieminekļa datējums. 

Aizsargjosla, 
m/ 

individuālā 
aizsardzības 

zona 

7882 007 0510; 7882 007 0309 001; 
7882 007 0309 003; 7882 007 0309 004; 
7882 007 0359 001;  
7882 007 0509 001; 7882 007 0509 002 
Datējums 19. gs. s. 19. gs. 70.g. 

23.  5855 
Valsts 

nozīmes 

Loboržu muižas 
parks ar 

vēsturiskajām 
apbūves paliekām 

Rēzeknes novads, Vērēmu pagasts;  
Labvāržos (Lobvoržos), Loboržu muižā; 
7896 004 0055; 7896 001 0016; 
Datējums 19. gs. 

500 

24.  5850 
Valsts 

nozīmes 
Adamovas muižas 

dzīvojamā ēka 

Rēzeknes novads, Vērēmu pagasts;  
Adamovas muižā; 
7896 005 0243; 
Datējums 19. gs. 2.p. 

Individuālā 
aizsardzības 

zona 

25.  5848 
Vietējās 
nozīmes 

Zvanu tornis 

Rēzeknes novads, Pušas pagasts;  Pušas 
katoļu baznīcas terit.; 
7880 004 0316 002; 
Datējums 19. gs. 1.p. 

Individuālā 
aizsardzības 

zona 

26.  5847 
Valsts 

nozīmes 
Pušas katoļu 

baznīca 

Rēzeknes novads, Pušas pagasts, Puša; 
7880 004 0316 001; 
Datējums 1743. 

Individuālā 
aizsardzības 

zona 

27.  5846 
Valsts 

nozīmes 
Pušas muižas parks 

Rēzeknes novads, Pušas pagasts, Puša; 
7880 004 0358; 7880 004 0362;  
7880 004 0363; 
Datējums 19. gs. v. 

Individuālā 
aizsardzības 

zona 

28.  5845 
Vietējās 
nozīmes 

Pušas muižas 
kapella 

Rēzeknes novads, Pušas pagasts, Puša; 
7880 004 0313 005; 
Datējums 18. gs. b. 

Individuālā 
aizsardzības 

zona 

29.  5844 
Vietējās 
nozīmes 

Baldas 
ūdensdzirnavas 

Rēzeknes novads, Pušas pagasts, Puša; 
7880 001 0013 001; 7880 001 0013 002; 
Datējums 19. gs. 1.p. 20. gs. s. 

500 

30.  5843 
Valsts 

nozīmes 
Zvanu tornis un 

vārti 

Rēzeknes novads, Ozolmuižas pagasts, 
Ozolmuiža; 
7878 002 0197; 
Datējums 19. gs. 1.p. 

Individuālā 
aizsardzības 

zona 

31.  5842 
Valsts 

nozīmes 
Ozolmuižas katoļu 

baznīca 

Rēzeknes novads, Ozolmuižas pagasts, 
Ozolmuiža; 
7878 002 0197 001; 
Datējums 1820. 

Individuālā 
aizsardzības 

zona 

32.  5841 
Vietējās 
nozīmes 

Ozolmuižas kapliča 

Rēzeknes novads, Ozolmuižas pagasts, 
Ozolmuiža; 
7878 002 0159 001; 
Datējums 19. gs. 2.p. 

Individuālā 
aizsardzības 

zona 

33.  5840 
Vietējās 
nozīmes 

Kampišķu 
vecticībnieku 

kopienas lūgšanu 
nams 

Rēzeknes novads, Ozolaines pagasts;  
Kampišķos; 
7876 002 0214 001; 
Datējums 19. gs. b. 

500 



Nr. 
p. k. 

Aizsardz. 
Nr. 

Vērtības 
grupa/ 

Pieminekļu 
veids 

Pieminekļa 
nosaukums 

Pieminekļa atrašanās vieta. 
Kadastra apzīmējums. 
Pieminekļa datējums. 

Aizsargjosla, 
m/ 

individuālā 
aizsardzības 

zona 

34.  5839 
Vietējās 
nozīmes 

Nagļu katoļu 
baznīca 

Rēzeknes novads, Nagļu pagasts, Nagļi; 
7874 005 0307 001; 
Datējums 1863. 1919. 

500 

35.  5838 
Vietējās 
nozīmes 

Kapu vārti 
Rēzeknes novads, Nagļu pagasts, Nagļi; 
7874 005 0307; 
Datējums 20. gs. s. 

500 

36.  5837 
Vietējās 
nozīmes 

Zvanu tornis 

Rēzeknes novads, Maltas pagasts, Malta, 
Rozentovas iela 4; 
7870 003 0638 002; 
Datējums 19. gs. 2.p. 

Individuālā 
aizsardzības 

zona 

37.  5836 
Valsts 

nozīmes 

Rozentovas 
(Maltas) katoļu 

baznīca 

Rēzeknes novads, Maltas pagasts, Malta, 
Rozentovas iela 4; 
7870 003 0638 001; 
Datējums 1780. -1782. 1842. 1906. 

Individuālā 
aizsardzības 

zona 

38.  5835 
Vietējās 
nozīmes 

Maltas zirgu pasta 
stacija 

Rēzeknes novads, Maltas pagasts, Malta, 
1. maija iela 44; 
7870 003 1025 001; 7870 003 1025 002; 
7870 003 1025 003; 7870 003 1025 004; 
Datējums 19. gs. v. 

Individuālā 
aizsardzības 

zona 

39.  5834 
Vietējās 
nozīmes 

Maltas 
(Rozentovas) 

Visusvēto 
pareizticīgo baznīca 

Rēzeknes novads, Maltas pagasts, Malta; 
7870 004 0581; 
Datējums 1928. 

Individuālā 
aizsardzības 

zona 

40.  5833 
Vietējās 
nozīmes 

Maltas (Borovkas) 
vecticībnieku 

kopienas lūgšanu 
nams 

Rēzeknes novads, Maltas pagasts, Malta; 
7870 003 0637 001; 
Datējums 20. gs. s. 

Individuālā 
aizsardzības 

zona 

41.  5832 
Valsts 

nozīmes 

Volkenbergas 
(Mākoņkalna) 

pilsdrupas 

Rēzeknes novads, Mākoņkalna pagasts;  
starp Ļipuškiem un Vēveriem; 
7872 007 0087; 
Datējums 1250. -1252. 

500 

42.  5830 
Vietējās 
nozīmes 

Lipušku 
vecticībnieku 

kopienas lūgšanu 
nams 

Rēzeknes novads, Mākoņkalna pagasts, 
Lipuški; 
7872 008 0316 001; 
Datējums 1895. 

Individuālā 
aizsardzības 

zona 

43.  5829 
Vietējās 
nozīmes 

Parks 

Rēzeknes novads, Lūznavas pagasts, 
Zosna;  Zosnas muižā; 
7868 006 0032; 
Datējums 19. gs. 2.p. 

Individuālā 
aizsardzības 

zona 

44.  5828 
Vietējās 
nozīmes 

Pārvaldnieka māja 

Rēzeknes novads, Lūznavas pagasts, 
Zosna;  Zosnas muižā; 
7868 006 0032 001; 
Datējums 1880. 

Individuālā 
aizsardzības 

zona 

45.  5827 
Valsts 

nozīmes 
Kungu māja 

Rēzeknes novads, Lūznavas pagasts, 
Zosna;  Zosnas muižā; 
7868 006 0032 002; 
Datējums 1870. 20. gs. s. 

Individuālā 
aizsardzības 

zona 



Nr. 
p. k. 

Aizsardz. 
Nr. 

Vērtības 
grupa/ 

Pieminekļu 
veids 

Pieminekļa 
nosaukums 

Pieminekļa atrašanās vieta. 
Kadastra apzīmējums. 
Pieminekļa datējums. 

Aizsargjosla, 
m/ 

individuālā 
aizsardzības 

zona 

46.  5826 
Valsts 

nozīmes 
Zosnas muižas 

apbūve 

Rēzeknes novads, Lūznavas pagasts, 
Zosna;  Zosnas muižā; 
7868 006 0032; 7868 006 0215;  
7868 006 0281; 7868 006 0020;  
7868 006 0040; 7868 006 0259;  
7868 006 0270; 7868 006 0032 001; 
7868 006 0032 002; 7868 006 0020 001; 
7868 006 0020 002; 7868 006 0032 008; 
7868 006 0040 001; 7868 006 0259 001; 
Datējums 19. gs. s. 1870. 20. gs. s. 

Individuālā 
aizsardzības 

zona 

47.  5825 
Vietējās 
nozīmes 

Zosnas katoļu 
baznīca 

Rēzeknes novads, Lūznavas pagasts, 
Zosna; 
7868 006 0033; 
Datējums 1800.(?) 1825. 

Individuālā 
aizsardzības 

zona 

48.  5824 
Vietējās 
nozīmes 

Sanatorija "Rāzna" 

Rēzeknes novads, Lūznavas pagasts, 
Veczosna; 
7868 004 0012 001; 
Datējums 1909. 1939. -1942. 

500 

49.  5823 
Valsts 

nozīmes 
Parks 

Rēzeknes novads, Lūznavas pagasts;  
Lūznavas muižā; 
7868 002 0094; 7868 002 0068;  
7868 002 0069; 7868 002 0070;  
7868 002 0071; 7868 002 0361;  
7868 002 0401; 7868 002 0410;  
7868 002 0512; 7868 002 0513;  
7868 002 0518; 
Datējums 19./20. gs. 

Individuālā 
aizsardzības 

zona 

50.  5822 
Valsts 

nozīmes 
Klēts 

Rēzeknes novads, Lūznavas pagasts;  
Lūznavas muižā; 
7868 002 0070 001; 
Datējums 19. gs. b. 

Individuālā 
aizsardzības 

zona 

51.  5821 
Vietējās 
nozīmes 

Saimniecības ēka 

Rēzeknes novads, Lūznavas pagasts;  
Lūznavas muižā; 
7868 002 0069 005; 
Datējums 19. gs. b. 

Individuālā 
aizsardzības 

zona 

52.  5820 
Valsts 

nozīmes 
Kungu māja (Jaunā 

pils) 

Rēzeknes novads, Lūznavas pagasts;  
Lūznavas muižā; 
7868 002 0069 001; 
Datējums 1905. -1911. 

Individuālā 
aizsardzības 

zona 

53.  5819 
Valsts 

nozīmes 

Lūznavas 
(Glužņevas) muižas 

apbūve 

Rēzeknes novads, Lūznavas pagasts;  
Lūznavas muižā; 
7868 002 0069; 7868 002 0094;  
7868 002 0113; 7868 002 0068;  
7868 002 0070; 7868 002 0071;  
7868 002 0361; 7868 002 0370;  
7868 002 0401; 7868 002 0410;  
7868 002 0412; 7868 002 0512;  
7868 002 0513; 7868 002 0517;  

Individuālā 
aizsardzības 

zona 



Nr. 
p. k. 

Aizsardz. 
Nr. 

Vērtības 
grupa/ 

Pieminekļu 
veids 

Pieminekļa 
nosaukums 

Pieminekļa atrašanās vieta. 
Kadastra apzīmējums. 
Pieminekļa datējums. 

Aizsargjosla, 
m/ 

individuālā 
aizsardzības 

zona 

7868 002 0518; 7868 002 0069 001; 
7868 002 0069 005; 7868 002 0070 001; 
7868 002 0361 001; 7868 002 0069 004; 
7868 002 0113 005; 7868 002 0370 001; 
Datējums 19. gs. b. 1905. -1911. 

54.  5818 
Vietējās 
nozīmes 

Ismeru 
vecticībnieku 

kopienas lūgšanu 
nams 

Rēzeknes novads, Lūznavas pagasts, 
Ismeri; 
7868 003 0032; 
Datējums 1812. 20. gs. s. 

500 

55.  5817 
Valsts 

nozīmes 
Zvanu tornis - 

kapliča 

Rēzeknes novads, Lendžu pagasts, 
Sarkaņi; 
7866 005 0056 003; 
Datējums 19. gs. b. 

500 

56.  5816 
Valsts 

nozīmes 
Sarkaņu katoļu 

baznīca 

Rēzeknes novads, Lendžu pagasts, 
Sarkaņi; 
7866 005 0056 001; 
Datējums 1830. 

500 

57.  5815 
Vietējās 
nozīmes 

Kaunatas katoļu 
baznīca 

Rēzeknes novads, Kaunatas pagasts, 
Kaunata; 
7862 005 0303 007; 
 Datējums 1852. 

500 

58.  5814 
Valsts 

nozīmes 

Ilzeskalna 
(Kuļņevas) 

pareizticīgo baznīca 
- kapliča 

Rēzeknes novads, Ilzeskalna pagasts, 
Ilzeskalns; 
7858 005 0275 001; 
Datējums 1832. 1863. 

500 

59.  5813 
Vietējās 
nozīmes 

Strūžānu muižas 
parks 

Rēzeknes novads, Gaigalavas pagasts, 
Strūžāni; 
7854 007 0163; 7854 007 0165;  
7854 007 0009; 7854 007 0249;  
7854 007 0164; 7854 007 0338;  
7854 007 0403; 
Datējums 19. gs. b. 

Individuālā 
aizsardzības 

zona 

60.  5812 
Vietējās 
nozīmes 

Strūžānu luterāņu 
baznīca 

Rēzeknes novads, Gaigalavas pagasts, 
Strūžāni; 
7854 007 0334; 
Datējums 1873. 

Individuālā 
aizsardzības 

zona 

61.  5811 
Vietējās 
nozīmes 

Parks 

Rēzeknes novads, Gaigalavas pagasts;  
Bikavas muižā; 
7854 005 0288; 
Datējums 19. gs. 2.p. 

Individuālā 
aizsardzības 

zona 

62.  5810 
Vietējās 
nozīmes 

Pārvaldnieka māja 

Rēzeknes novads, Gaigalavas pagasts;  
Bikavas muižā; 
7854 005 0288 009; 
Datējums 19. gs. b. 

Individuālā 
aizsardzības 

zona 

63.  5809 
Vietējās 
nozīmes 

Bikavas muižas 
apbūve 

Rēzeknes novads, Gaigalavas pagasts;  
Bikavas muižā; 

Individuālā 
aizsardzības 

zona 



Nr. 
p. k. 

Aizsardz. 
Nr. 

Vērtības 
grupa/ 

Pieminekļu 
veids 

Pieminekļa 
nosaukums 

Pieminekļa atrašanās vieta. 
Kadastra apzīmējums. 
Pieminekļa datējums. 

Aizsargjosla, 
m/ 

individuālā 
aizsardzības 

zona 

7854 005 0288; 7854 005 0288 009; 
7854 005 0288 001; 7854 005 0288 002; 
Datējums 19. gs. 1.p. 20. gs. 30.g. 

64.  5808 
Vietējās 
nozīmes 

Bikavas katoļu 
baznīca 

Rēzeknes novads, Gaigalavas pagasts, 
Gaigalava; 
7854 005 0221 007; 
Datējums 1850. 1904. 

Individuālā 
aizsardzības 

zona 

65.  5807 
Vietējās 
nozīmes 

Feimaņu katoļu 
baznīcas zvanu 

tornis 

Rēzeknes novads, Feimaņu pagasts, 
Feimaņi; 
7852 006 0156 003; 
Datējums 19. gs. s. 

500 

66.  5806 
Vietējās 
nozīmes 

Feimaņu muižas 
parks 

Rēzeknes novads, Feimaņu pagasts, 
Feimaņi; 
7852 006 0006; 
Datējums 19. gs. v. 

500 

67.  5805 
Valsts 

nozīmes 
Feimaņu katoļu 

baznīca 

Rēzeknes novads, Feimaņu pagasts, 
Feimaņi; 
7852 006 0156 001; 
Datējums 1756. -1760. 

500 

68.  5804 
Vietējās 
nozīmes 

Rečinas 
vecticībnieku 

kopienas lūgšanu 
nams 

Rēzeknes novads, Čornajas pagasts, 
Rečeņi; 
7846 004 0235 001; 
Datējums 19. gs. b. 

500 

69.  5803 
Vietējās 
nozīmes 

Melnā Dukstigala 
katoļu baznīca 

Rēzeknes novads, Čornajas pagasts;  
Čornajā; 
7846 007 0077 001; 
Datējums 1776. 1947. 

500 

70.  5802 
Valsts 

nozīmes 
Pilcenes katoļu 

baznīca 

Rēzeknes novads, Dricānu pagasts, 
Piļcine; 
7850 007 0247 001; 
Datējums 1670. 1772. 19. gs. 1.p. 

500 

71.  5801 
Valsts 

nozīmes 
Dricēnu katoļu 

baznīca 

Rēzeknes novads, Dricānu pagasts, 
Dricāni; 
7850 005 0305 001; 
Datējums 1859. -1860. 

Individuālā 
aizsardzības 

zona 

72.  5800 
Vietējās 
nozīmes 

Bērzgales muižas 
kungu māja, vēlāk 

skola 

Rēzeknes novads, Bērzgales pagasts, 
Bērzgale; 
7844 002 0212 001; 
Datējums 1878. 1927. 

Individuālā 
aizsardzības 

zona 

73.  5799 
Valsts 

nozīmes 
Bērzgales katoļu 

baznīca 

Rēzeknes novads, Bērzgales pagasts, 
Bērzgale; 
7844 002 0215 001; 
Datējums 1770. 19. gs. 2.p. 

Individuālā 
aizsardzības 

zona 

74.  5798 
Vietējās 
nozīmes 

Puderovas 
vecticībnieku 

kopienas lūgšanu 
nams 

Rēzeknes novads, Audriņu pagasts;  
Puderovā; 
7842 003 0203 001; 
Datējums 18. gs. 2.p. 

500 



Nr. 
p. k. 

Aizsardz. 
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veids 

Pieminekļa 
nosaukums 

Pieminekļa atrašanās vieta. 
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m/ 
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75.  4176 
Valsts 

nozīmes 
Ērģeles 

Rēzeknes novads, Sakstagala pagasts, 
Ciskādi;  Ciskādu katoļu baznīcā; 
Datējums 1908. 

“0” 

76.  4174 
Valsts 

nozīmes 
Sānu altāri (2) 

Rēzeknes novads, Pušas pagasts, Puša;  
Pušas katoļu baznīcā; 
Datējums 18.gs.v. 

“0” 

77.  4170 
Valsts 

nozīmes 
Ērģeles 

Rēzeknes novads, Pušas pagasts, Puša;  
Pušas katoļu baznīcā; 
Datējums 20.gs. Ic. 

“0” 

78.  4169 
Valsts 

nozīmes 
Altāris ar gleznu 

Rēzeknes novads, Pušas pagasts, Puša;  
Pušas katoļu baznīcā; 
Datējums 18.gs. v. 19.gs. 

“0” 

79.  4160 
Valsts 

nozīmes 
Ikonostass 

Rēzeknes novads, Ilzeskalna pagasts, 
Ilzeskalns;  Ilzeskalna (Kuļņevas) 
pareizticīgo baznīcā – kapličā; 
7858 005 0275 001; 
Datējums 19.gs. Ip. 

“0” 

80.  4157 
Valsts 

nozīmes 
Altāris ar gleznām 

(2) 

Rēzeknes novads, Feimaņu pagasts, 
Feimaņi;  Freimaņu katoļu baznīcā; 
7852 006 0156 001; 
Datējums 18.gs. v. 

“0” 

81.  4154 
Valsts 

nozīmes 
Sānu altāri (2) 

Rēzeknes novads, Feimaņu pagasts, 
Feimaņi;  Feimaņu katoļu baznīcā; 
7852 006 0156 001; 
Datējums 19.gs. s. 

“0” 

82.  4144 
Valsts 

nozīmes 
Ērģeļu prospekts 

Rēzeknes novads, Feimaņu pagasts, 
Feimaņi;  Feimaņu katoļu baznīcā; 
7852 006 0156 001; 
Datējums 18.gs. IIp. 

“0” 

83.  4000 
Valsts 

nozīmes 
Ērģeles 

Rēzeknes novads, Nautrēnu pagasts, 
Rogovka;  Rogovkas katoļu baznīcā; 
Datējums 1939. 

Pa ēkas 
perimetru 

84.  2612 
Valsts 

nozīmes 

Franča Trasuna 
dzīves vieta 
"Kolnasāta" 

Rēzeknes novads, Sakstagala pagasts, 
Sakstagals, Kalna iela 3; 
7886 003 0478 001; 7886 003 0478 002; 
7886 003 0478 010; 
Datējums 1864. 

Individuālā 
aizsardzības 

zona 

85.  2066 
Vietējās 
nozīmes 

Sondaru viduslaiku 
kapsēta 

Rēzeknes novads, Vērēmu pagasts, 
Sondori;  Šķeņevu ezera Z krastā; 
7896 004 0124; 7896 004 0413;  
7896 004 0412; 
Datējums nav. 

500 

86.  2065 
Valsts 

nozīmes 
Rūdžu senkapi 

(Kara kapi) 

Rēzeknes novads, Vērēmu pagasts, 
Rūdzes; 
7896 006 0111; 
Datējums nav. 

500 
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87.  2064 
Valsts 

nozīmes 
Plikpurmaļu 

senkapi (Kara kapi) 

Rēzeknes novads, Vērēmu pagasts, 
Plikpūrmaļi;  Adamovas ezera Z krastā; 
7896 004 0104; 
Datējums nav. 

500 

88.  2063 
Vietējās 
nozīmes 

Greivuļu senkapi 
(Kapu sils) 

Rēzeknes novads, Vērēmu pagasts;  
Makarovkā (Greivuļos); 
7896 002 0050; 7896 002 0051; 
Datējums nav. 

500 

89.  2062 
Vietējās 
nozīmes 

Lobvoržu senkapi 
(Kara kapi) 

Rēzeknes novads, Vērēmu pagasts;  
Labvāržos (Lobvoržos); 
7896 004 0096; 7896 004 0097; 
Datējums nav. 

500 

90.  2061 
Vietējās 
nozīmes 

Krieviņu senkapi 
(Kara kapi) 

Rēzeknes novads, Vērēmu pagasts;  
Krieviņos; 
7896 005 0126; 
Datējums nav. 

500 

91.  2060 
Valsts 

nozīmes 
Gribuļu pilskalns un 

senkapi 

Rēzeknes novads, Vērēmu pagasts, 
Gribuļi; 
7896 001 0138; 
Datējums nav. 

500 

92.  2059 
Valsts 

nozīmes 
Rikopoles senkapi 

(Kara kapi) 

Rēzeknes novads, Stoļerovas pagasts;  
starp Rikopoli un Zatišji; 
7892 005 0414; 
Datējums nav. 

500 

93.  2058 
Vietējās 
nozīmes 

Rudzātu viduslaiku 
kapsēta (Vecie 

kapi) 

Rēzeknes novads, Stoļerovas pagasts, 
Rudzāti; 
7892 005 0166; 
Datējums nav. 

500 

94.  2057 
Valsts 

nozīmes 
Gerardovas senkapi 

Rēzeknes novads, Stoļerovas pagasts, 
Gerardovo;  (bij. Rozenmuižā); 
7892 002 0321; 7892 002 0055; 
Datējums nav. 

500 

95.  2056 
Valsts 

nozīmes 
Lošu pilskalns 

Rēzeknes novads, Silmalas pagasts, Loša; 
7888 011 0066; 
Datējums nav. 

500 

96.  2055 
Valsts 

nozīmes 
Subinaites senkapi 

(Kara kapi) 

Rēzeknes novads, Sakstagala pagasts, 
Subinaite; 
7886 001 0037; 7886 001 0065; 
Datējums nav. 

500 

97.  2054 
Valsts 

nozīmes 
Pleskavas pilskalns 

Rēzeknes novads, Rikavas pagasts;  starp 
Pilskalni un Pleskavu (Pļuskavu); 
7882 005 0068; 
Datējums nav. 

500 

98.  2053 
Vietējās 
nozīmes 

Kaļvu viduslaiku 
kapsēta 

Rēzeknes novads, Rikavas pagasts, Kaļvi; 
7882 006 0037; 7882 006 0077; 
Datējums nav. 

500 
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99.  2052 
Vietējās 
nozīmes 

Žerkļu viduslaiku 
kapsēta (Vecie 

kapi) 

Rēzeknes novads, Pušas pagasts, Žērkļi; 
7880 005 0087; 
Datējums nav. 

500 

100.  2051 
Valsts 

nozīmes 
Ošuru senkapi 

Rēzeknes novads, Pušas pagasts;  ZR no 
Ošuru ezera; 
7880 002 0150; 
Datējums nav. 

500 

101.  2050 
Valsts 

nozīmes 
Silgaļu senkapi 

(Kara kapi) 

Rēzeknes novads, Pušas pagasts, Siugaļi;  
pie kapsētas; 
7880 003 0194; 7880 003 0030; 
Datējums nav. 

500 

102.  2049 
Valsts 

nozīmes 
Pušas pilskalns II 

Rēzeknes novads, Pušas pagasts, Puša; 
7880 004 0408; 7880 004 0198;  
7880 004 0152; 
Datējums nav. 

500 

103.  2048 
Valsts 

nozīmes 
Pušas pilskalns I 

Rēzeknes novads, Pušas pagasts, Puša; 
7880 004 0426; 7880 004 0441; 
Datējums nav. 

500 

104.  2047 
Vietējās 
nozīmes 

Pīrāgu viduslaiku 
kapsēta 

Rēzeknes novads, Pušas pagasts, Peirāgi; 
7880 004 0001; 
Datējums nav. 

500 

105.  2046 
Valsts 

nozīmes 
Patmaļnieku 

senkapi 

Rēzeknes novads, Pušas pagasts, 
Patmaļnīki;  pie kapsētas; 
7880 006 0097; 
Datējums nav. 

500 

106.  2045 
Vietējās 
nozīmes 

Livku senkapi 
(Moskaļu kapi) 

Rēzeknes novads, Pušas pagasts, Liuki; 
7880 006 0294; 
Datējums nav. 

500 

107.  2044 
Valsts 

nozīmes 
Babru senkapi 

(Kara kapi) 

Rēzeknes novads, Pušas pagasts, Babri;  
Pušas ezera R krastā; 
7880 005 0034; 7880 005 0035; 
Datējums nav. 

500 

108.  2043 
Vietējās 
nozīmes 

Voronovas senkapi 

Rēzeknes novads, Ozolmuižas pagasts, 
Voronova; 
7878 001 0042; 
Datējums nav. 

500 

109.  2042 
Valsts 

nozīmes 

Pilskalnes Spriņģu 
pilskalns 

(Golberova gora) 

Rēzeknes novads, Ozolmuižas pagasts, 
Pilskalns; 
7878 001 0172; 
Datējums nav. 

500 

110.  2041 
Vietējās 
nozīmes 

Gaiduļu viduslaiku 
kapsēta 

Rēzeknes novads, Ozolaines pagasts, 
Gaiduļi; Gaiduļu ezera Z krastā; 
7876 004 0129; 7876 004 0094;  
7876 004 0078; 7876 004 0109; 
Datējums nav. 

500 

111.  2040 
Valsts 

nozīmes 
Zvejsalu apmetne 

Rēzeknes novads, Nagļu pagasts, 
Zvejsola; 

500 
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Nr. 
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7874 005 0391; 7874 005 0385; 
Datējums nav. 

112.  2039 
Valsts 

nozīmes 
Sūļagala apmetne 

Rēzeknes novads, Nagļu pagasts;  
Sūļagalā, Suļkas upītes krastā; 
7874 004 0019; 
Datējums nav. 

500 

113.  2038 
Valsts 

nozīmes 

Lazdavnieku 
senkapi 

(Kundziņkalns) 

Rēzeknes novads, Nagļu pagasts, Nagļi;  
(Lazdavniekos); 
7874 005 0383; 
Datējums nav. 

500 

114.  2037 
Valsts 

nozīmes 
Ideņu pilskalns un 
senkapi (Kara kapi) 

Rēzeknes novads, Nagļu pagasts, Īdeņa; 
7874 002 0039; 7874 002 0038;  
7874 002 0167; 
Datējums nav. 

500 

115.  2036 
Vietējās 
nozīmes 

Ašu sila apmetne 
Rēzeknes novads, Nagļu pagasts, Īdeņa; 
7874 002 0023; 
Datējums nav. 

500 

116.  2035 
Vietējās 
nozīmes 

Rozentovas senkapi 
(Kara kapi) 

Rēzeknes novads, Maltas pagasts, 
Rozentova; 
7870 003 3007; 7870 003 0115; 
Datējums nav. 

500 

117.  2034 
Valsts 

nozīmes 
Lopatišķu Karņecka 

kalns - pilskalns 

Rēzeknes novads, Maltas pagasts, 
Lapatiški; 
7870 007 0071; 7870 007 0054; 
Datējums nav. 

500 

118.  2033 
Valsts 

nozīmes 

Leimanišķu 
Baterijas kalns - 

pilskalns 

Rēzeknes novads, Maltas pagasts, 
Leimaniški; 
7870 008 0046; 
Datējums nav. 

500 

119.  2032 
Valsts 

nozīmes 
Leimanišķu 

apmetne 

Rēzeknes novads, Maltas pagasts, 
Leimaniški; 
7870 005 0027; 7870 008 0040;  
7870 008 0032; 7870 008 0012; 
Datējums nav. 

500 

120.  2031 
Valsts 

nozīmes 

Leimanišķu 
pilskalns (Barsu 

alas) 

Rēzeknes novads, Maltas pagasts, 
Leimaniški; 
7870 008 0046; 
Datējums nav. 

500 

121.  2030 
Valsts 

nozīmes 
Zeļonku senkapi 

(Kapu kalns) 

Rēzeknes novads, Mākoņkalna pagasts, 
Zeļonki;  Viraudas ezera A krastā; 
7872 010 0153; 
Datējums nav. 

500 

122.  2029 
Valsts 

nozīmes 

Zeļenopoles 
Karātavu kalns 

(Viseļņica) - 
pilskalns 

Rēzeknes novads, Mākoņkalna pagasts, 
Zelenpole;  Rāznas ezera D krastā; 
7872 009 0010; 7872 009 0013;  
7872 009 0035; 7872 009 0192; 
Datējums nav. 

500 
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123.  2028 
Valsts 

nozīmes 
Vecstašuļu senkapi 

Rēzeknes novads, Mākoņkalna pagasts, 
Vecstašuļi;  Rāznas ezera DR krastā; 
7872 003 0119; 7872 004 0007; 
Datējums nav. 

500 

124.  2027 
Vietējās 
nozīmes 

Ubagovas Velna 
akmens - kulta 

vieta 

Rēzeknes novads, Mākoņkalna pagasts, 
Ubogova;  pie kapsētas; 
7872 008 0245; 
Datējums nav. 

500 

125.  2026 
Valsts 

nozīmes 
Stikutu senkapi 

(Zviedru, Kara kapi) 

Rēzeknes novads, Mākoņkalna pagasts, 
Stikuti;  pie kapsētas; 
7872 006 0131; 
Datējums nav. 

500 

126.  2025 
Vietējās 
nozīmes 

Zundu senkapi 
Rēzeknes novads, Mākoņkalna pagasts;  
starp Zundiem un Kazulišķiem; 
Datējums nav. 

500 

127.  2024 
Valsts 

nozīmes 

Padebešu kalna 
(Mākoņkalna, 
Volkenbergas) 
viduslaiku pils 

Rēzeknes novads, Mākoņkalna pagasts;  
starp Ļipuškiem un Vēveriem; 
7872 007 0003; 7872 007 0033; 
7872 007 0074; 7872 007 0084;  
7872 007 0119; 
Datējums nav. 

500 

128.  2023 
Valsts 

nozīmes 
Balbīte - pilskalns 

Rēzeknes novads, Mākoņkalna pagasts;  
Rāznas ezera salā; 
7872 004 0001; 
Datējums nav. 

500 

129.  2022 
Valsts 

nozīmes 
Milkas pilskalns 

Rēzeknes novads, Mākoņkalna pagasts, 
Milka;  starp Viraudas un Salāju ezeriem 
7872 010 0162 
Datējums nav. 

500 

130.  2021 
Valsts 

nozīmes 
Malūkstu senkapi 

Rēzeknes novads, Mākoņkalna pagasts, 
Malukšta;  Rāznas ezera D krastā; 
7872 009 0007; 
Datējums nav. 

500 

131.  2020 
Valsts 

nozīmes 

Jaunstašuļu Velna 
pēdas akmens - 

kulta vieta 

Rēzeknes novads, Mākoņkalna pagasts, 
Jaunstašuļi; 
7872 002 0096; 
Datējums nav. 

500 

132.  2019 
Valsts 

nozīmes 

Jaunstašuļu 
senkapi (Kapu 

kalns) 

Rēzeknes novads, Mākoņkalna pagasts, 
Jaunstašuļi; 
7872 002 0108; 
Datējums nav. 

500 

133.  2018 
Valsts 

nozīmes 
Giņēviču senkapi 

Rēzeknes novads, Mākoņkalna pagasts, 
Gineviči; 
7872 003 0006; 7872 003 0107; 
Datējums nav. 

500 

134.  2017 
Valsts 

nozīmes 
Škrabu senkapi I, II 

Rēzeknes novads, Mākoņkalna pagasts, 
Škrjabi; 

500 



Nr. 
p. k. 

Aizsardz. 
Nr. 
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7872 008 0097; 7872 008 0001;  
7872 008 0184; 7872 008 0408; 
Datējums nav. 

135.  2016 
Vietējās 
nozīmes 

Dvarču senkapi 
(Dvarču kalns) 

Rēzeknes novads, Mākoņkalna pagasts, 
Dvarči;  Rāznas ezera D krastā; 
7872 008 0473; 
Datējums nav. 

500 

136.  2015 
Valsts 

nozīmes 
Smaganu pilskalns 

Rēzeknes novads, Mākoņkalna pagasts, 
Bondari;  (Martušovkā); 
7872 002 0092; 
Datējums nav. 

500 

137.  2014 
Valsts 

nozīmes 
Bondaru pilskalns 

ar apmetni 

Rēzeknes novads, Mākoņkalna pagasts, 
Bondari; 
7872 002 0043; 7872 002 0111;  
7872 002 0112; 
Datējums nav. 

500 

138.  2013 
Valsts 

nozīmes 
Višķeru senkapi 

Rēzeknes novads, Lūznavas pagasts, 
Višķeri;  Rāznas ezera R krastā; 
7868 005 0097; 7868 005 3003;  
7868 005 0162; 
Datējums nav. 

500 

139.  2012 
Vietējās 
nozīmes 

Križanu senkapi 
(Moku saliņa) 

Rēzeknes novads, Lendžu pagasts, 
Križini; 
7866 003 0017; 
Datējums nav. 

500 

140.  2011 
Valsts 

nozīmes 
Veresovkas senkapi 

Rēzeknes novads, Kaunatas pagasts;  
Veresovkā 
7862 001 0131 
Datējums nav. 

500 

141.  2010 
Vietējās 
nozīmes 

Barku senkapi 

Rēzeknes novads, Kaunatas pagasts, 
Vecsloboda;  pie Barku kapsētas; 
7862 002 0272; 
Datējums nav. 

500 

142.  2009 
Valsts 

nozīmes 

Vecslobodas 
pilskalns un 

senkapi (Kara kapi) 

Rēzeknes novads, Kaunatas pagasts, 
Vecsloboda; 
7862 002 0118; 7862 002 0306; 
Datējums nav. 

500 

143.  2008 
Valsts 

nozīmes 
Antropovas senkapi 

(Zaļais kalns) 

Rēzeknes novads, Kaunatas pagasts;  
starp Antropovu un Gališevku; 
7862 006 0255; 7862 006 0256; 
Datējums nav. 

500 

144.  2007 
Vietējās 
nozīmes 

Kušneru senkapi 
(Kapu kalns) 

Rēzeknes novads, Kaunatas pagasts, 
Kušneri; 
7862 002 0125; 
Datējums nav. 

500 

145.  2006 
Vietējās 
nozīmes 

Kaunatas senkapi 
Rēzeknes novads, Kaunatas pagasts, 
Kaunata 

500 



Nr. 
p. k. 

Aizsardz. 
Nr. 

Vērtības 
grupa/ 

Pieminekļu 
veids 

Pieminekļa 
nosaukums 

Pieminekļa atrašanās vieta. 
Kadastra apzīmējums. 
Pieminekļa datējums. 

Aizsargjosla, 
m/ 

individuālā 
aizsardzības 

zona 

7862 005 0392; 7862 005 0138;  
7862 005 0127; 
Datējums nav. 

146.  2005 
Valsts 

nozīmes 
Dzirkaļu (Gorku) 

pilskalns 

Rēzeknes novads, Kaunatas pagasts;  
Gorkos; 
7862 012 0360; 7862 012 0361; 
Datējums nav. 

500 

147.  2004 
Valsts 

nozīmes 

Batņu senkapi 
(Kapu kalns, Kara 

kapi) 

Rēzeknes novads, Kaunatas pagasts, 
Batņi; 
7862 002 0033; 7862 002 0035;  
7862 002 0038; 
Datējums Vēlais dzelzs laikmets (10.–12. 
gs.) 

Individuālā 
aizsardzības 

zona 

148.  2003 
Vietējās 
nozīmes 

Asticu viduslaiku 
kapsēta 

Rēzeknes novads, Kaunatas pagasts, 
Astici; 
7862 006 0307; 
Datējums nav. 

500 

149.  2002 
Vietējās 
nozīmes 

Pauru viduslaiku 
kapsēta 

Rēzeknes novads, Kantinieku pagasts, 
Pauri; 
7860 003 0040; 7860 003 0303; 
Datējums nav. 

500 

150.  2001 
Valsts 

nozīmes 
Kantinieku senkapi 

(Kara kapi) 

Rēzeknes novads, Kantinieku pagasts, 
Kantinīki; 
7860 004 0222; 7860 004 0231; 
Datējums nav. 

500 

151.  2000 
Valsts 

nozīmes 
Kantinieku pilskalns 

Rēzeknes novads, Kantinieku pagasts, 
Kantinīki; 
7860 004 0146; 7860 004 0015; 
Datējums nav. 

500 

152.  1999 
Valsts 

nozīmes 
Žagatu senkapi I 

Rēzeknes novads, Ilzeskalna pagasts, 
Žogoti;   Gailumu ezera A krastā; 
7858 002 0162; 7858 002 0015; 
Datējums nav. 

500 

153.  1998 
Vietējās 
nozīmes 

Žagatu senkapi II 

Rēzeknes novads, Ilzeskalna pagasts, 
Žogoti;  pie kapsētas; 
7858 002 0040; 7858 002 0052;  
7858 002 0117; 7858 002 0115; 
Datējums nav. 

500 

154.  1997 
Valsts 

nozīmes 

Ivānu senkapi 
(Zviedru kapi, Kara 

kalns) 

Rēzeknes novads, Ilzeskalna pagasts, 
Īvoni; 
7858 006 0257; 
Datējums nav. 

500 

155.  1996 
Valsts 

nozīmes 
Čudarānu senkapi 

Rēzeknes novads, Ilzeskalna pagasts, 
Čudarāni;  uz Z no Čudarānu ezera; 
7858 002 0169; 
Datējums nav. 

500 



Nr. 
p. k. 

Aizsardz. 
Nr. 

Vērtības 
grupa/ 

Pieminekļu 
veids 

Pieminekļa 
nosaukums 

Pieminekļa atrašanās vieta. 
Kadastra apzīmējums. 
Pieminekļa datējums. 

Aizsargjosla, 
m/ 

individuālā 
aizsardzības 

zona 

156.  1995 
Valsts 

nozīmes 
Danču senkapi 

Rēzeknes novads, Ilzeskalna pagasts, 
Danči; 
7858 001 0190; 
Datējums nav. 

500 

157.  1994 
Valsts 

nozīmes 
Janopoles Upuru 

vīksna - kulta vieta 

Rēzeknes novads, Griškānu pagasts, 
Janopole; 
7856 006 0040; 
Datējums nav. 

500 

158.  1993 
Vietējās 
nozīmes 

Janopoles senkapi 

Rēzeknes novads, Griškānu pagasts, 
Janopole; 
7856 006 0050; 7856 006 0435;  
7856 006 0176; 
Datējums nav. 

500 

159.  1992 
Vietējās 
nozīmes 

Žagatu senkapi 

Rēzeknes novads, Gaigalavas pagasts, 
Žogotas;  Rēzeknes upes labajā krastā; 
7854 009 0042; 
Datējums nav. 

500 

160.  1991 
Valsts 

nozīmes 
Kvāpānu senkapi II 

Rēzeknes novads, Gaigalavas pagasts;  
Kvāpānos, uz ZA no Kvāpānu senkapiem 
I; 
7854 001 0019; 
Datējums nav. 

500 

161.  1990 
Valsts 

nozīmes 
Kvāpānu senkapi I 

Rēzeknes novads, Gaigalavas pagasts;  
Kvāpānos, Rēzeknes upes labajā krastā; 
7854 001 0042; 
Datējums nav. 

500 

162.  1989 
Valsts 

nozīmes 
Kuderu senkapi 

Rēzeknes novads, Gaigalavas pagasts, 
Kuderi;  Ičas upes kreisajā krastā; 
7854 004 0051; 
Datējums nav. 

500 

163.  1988 
Valsts 

nozīmes 
Karitonu senkapi 

Rēzeknes novads, Gaigalavas pagasts, 
Karitoni; 
7854 007 0079; 
Datējums nav. 

500 

164.  1987 
Vietējās 
nozīmes 

Dziļāru viduslaiku 
kapsēta 

Rēzeknes novads, Gaigalavas pagasts, 
Dziļāri; 
7854 008 0156; 
Datējums nav. 

500 

165.  1986 
Valsts 

nozīmes 
Dervanienas 

senkapi 

Rēzeknes novads, Gaigalavas pagasts, 
Dērvaniene; 
7854 005 0177; 
Datējums nav. 

500 

166.  1985 
Vietējās 
nozīmes 

Feimaņu viduslaiku 
kapsēta 

Rēzeknes novads, Feimaņu pagasts;  pie 
Feimaņu skolas; 
7852 006 0006; 
Datējums nav. 

500 



Nr. 
p. k. 

Aizsardz. 
Nr. 

Vērtības 
grupa/ 

Pieminekļu 
veids 

Pieminekļa 
nosaukums 

Pieminekļa atrašanās vieta. 
Kadastra apzīmējums. 
Pieminekļa datējums. 

Aizsargjosla, 
m/ 

individuālā 
aizsardzības 

zona 

167.  1984 
Valsts 

nozīmes 
Leiņukalna senkapi 

Rēzeknes novads, Feimaņu pagasts, 
Leiņakolns;  Feimankas upītes labajā 
krastā; 
7852 003 0020; 7852 003 0018; 
Datējums nav. 

500 

168.  1983 
Valsts 

nozīmes 
Krupenišķu senkapi 

(Kara kapi) 

Rēzeknes novads, Feimaņu pagasts, 
Krupeniški;  Zalvu ezera A krastā; 
7852 009 0073; 7852 009 0091;  
7852 009 0035; 
Datējums nav. 

500 

169.  1982 
Valsts 

nozīmes 
Vinmines pilskalns 

Rēzeknes novads, Feimaņu pagasts, 
Kovališki; 
7852 006 0135; 
Datējums nav. 

500 

170.  1981 
Vietējās 
nozīmes 

Kavališķu senkapi 
(Krievu kapi) 

Rēzeknes novads, Feimaņu pagasts, 
Kovališki; 
7852 007 0130; 
Datējums nav. 

500 

171.  1980 
Valsts 

nozīmes 
Ezergailīšu senkapi 

(Priedes kalns) 

Rēzeknes novads, Feimaņu pagasts, 
Ezergailīši;  Feimaņu ezera Z krastā; 
7852 004 0230; 7852 004 0030; 
Datējums nav. 

500 

172.  1979 
Valsts 

nozīmes 

Ezergailīšu Velna 
akmens - kulta 

vieta 

Rēzeknes novads, Feimaņu pagasts, 
Ezergailīši; 
7852 004 0015; 
Datējums nav. 

500 

173.  1978 
Valsts 

nozīmes 
Jāņsalu senkapi 
(Ivanov ostrov) 

Rēzeknes novads, Feimaņu pagasts, 
Černoste;  Černostes ezera R krastā; 
7852 007 0116; 
Datējums nav. 

500 

174.  1977 
Vietējās 
nozīmes 

Vagaļu senkapi 

Rēzeknes novads, Čornajas pagasts, 
Vagaļi; 
7846 005 0041; 7846 005 0042; 
Datējums nav. 

500 

175.  1976 
Valsts 

nozīmes 
Ladušu pilskalns 

(Gorodok) 

Rēzeknes novads, Čornajas pagasts;  
starp Ladušiem un Lociem; 
7846 006 0005; 
Datējums nav. 

500 

176.  1975 
Valsts 

nozīmes 
Puncuļu senkapi 

(Kara kapi) 

Rēzeknes novads, Čornajas pagasts, 
Puncuļi; 
7846 007 0074; 7846 007 0150; 
Datējums nav. 

500 

177.  1974 
Valsts 

nozīmes 
Balteņu senkapi 

(Kara kapi) 

Rēzeknes novads, Čornajas pagasts;  
Balteņos; 
7846 008 0103; 
Datējums nav. 

500 



Nr. 
p. k. 

Aizsardz. 
Nr. 

Vērtības 
grupa/ 

Pieminekļu 
veids 

Pieminekļa 
nosaukums 

Pieminekļa atrašanās vieta. 
Kadastra apzīmējums. 
Pieminekļa datējums. 

Aizsargjosla, 
m/ 

individuālā 
aizsardzības 

zona 

178.  1973 
Valsts 

nozīmes 
Balteņu pilskalns 

Rēzeknes novads, Čornajas pagasts;  
Balteņos; 
7846 008 0106; 7846 008 0049; 
7846 008 0001; 
Datējums nav. 

500 

179.  1972 
Vietējās 
nozīmes 

Zuiču senkapi (Kara 
kapi) 

Rēzeknes novads, Dricānu pagasts, Zuiči; 
7850 003 0009; 7850 003 0030; 
Datējums nav. 

500 

180.  1971 
Vietējās 
nozīmes 

Raibu senkapi (Kara 
kapi) 

Rēzeknes novads, Dricānu pagasts, 
Raibie; 
7850 003 0235; 7850 003 0300;  
7850 003 0264; 
Datējums nav. 

500 

181.  1970 
Vietējās 
nozīmes 

Kūzmu senkapi 

Rēzeknes novads, Dricānu pagasts, 
Kūzmi; 
7850 005 0070; 
Datējums nav. 

500 

182.  1969 
Valsts 

nozīmes 
Kakarviešu senkapi 

(Kara kapi) 

Rēzeknes novads, Dricānu pagasts, 
Kakarvīši; 
7850 008 0092; 7850 008 0091; 
Datējums nav. 

500 

183.  1968 
Valsts 

nozīmes 
Kakarviešu 

pilskalns 

Rēzeknes novads, Dricānu pagasts, 
Kakarvīši; 
7850 008 0032; 
Datējums nav. 

500 

184.  1964 
Vietējās 
nozīmes 

Uļjanovas senkapi 

Rēzeknes novads, Bērzgales pagasts, 
Uļinova;  starp Strodiem un Pekšiem; 
7844 004 0083; 7844 004 0020;  
7844 004 0068; 
Datējums nav. 

500 

185.  1963 
Valsts 

nozīmes 
Micānu Kirkas kalns 

- pilskalns 

Rēzeknes novads, Bērzgales pagasts, 
Micāni; 
7844 002 0227; 
Datējums nav. 

500 

186.  1962 
Vietējās 
nozīmes 

Meirānu viduslaiku 
kapsēta 

Rēzeknes novads, Bērzgales pagasts, 
Meirāni; 
7844 002 0238; 7844 002 0387;  
7844 002 0329; 7844 002 0073; 
7844 002 0362; 
Datējums nav. 

500 

187.  1961 
Valsts 

nozīmes 

Kuciņu senkapi 
(Kara kapi, Zviedru 

kapi) 

Rēzeknes novads, Audriņu pagasts, 
Kuciņi;  pie kapsētas; 
7842 005 0309; 7842 005 0327; 
Datējums nav. 

500 

188.  1558 
Valsts 

nozīmes 
Salenieku senkapi 

Rēzeknes novads, Nautrēnu pagasts;  
starp Saleniekiem un Obermaņiem, 
Obermaņu mežā; 

500 



Nr. 
p. k. 

Aizsardz. 
Nr. 

Vērtības 
grupa/ 

Pieminekļu 
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aizsardzības 

zona 

6876 003 0044; 
Datējums nav. 

189.  1557 
Valsts 

nozīmes 
Smiltaine - senkapi 

Rēzeknes novads, Nautrēnu pagasts;  
starp Laiziņiem (Laizāniem) un Zušiem; 
6876 004 0135; 
Datējums nav. 

500 

190.  1556 
Valsts 

nozīmes 
Rasnupļu (Opinku, 
Žogotu) pilskalns 

Rēzeknes novads, Nautrēnu pagasts;  pie 
Opinkiem; 
6876 005 0007; 6876 005 0058;  
6876 005 0062; 6876 005 0147;  
6876 005 0297; 
Datējums nav. 

500 

191.  1555 
Valsts 

nozīmes 
Mazpujātu senkapi 

(Akmens klēpis) 

Rēzeknes novads, Nautrēnu pagasts;  
Mazpujātos; 
6876 005 0091; 
Datējums nav. 

500 

192.  1554 
Vietējās 
nozīmes 

Lielpujātu senkapi 

Rēzeknes novads, Nautrēnu pagasts;  
Lielpujātos, Mazezera D galā; 
6876 005 0165; 6876 005 0306; 
Datējums nav. 

500 

193.  1553 
Valsts 

nozīmes 
Brožagala senkapi 

(Kara kapi) 

Rēzeknes novads, Nautrēnu pagasts, 
Brožgola; 
6876 003 0174; 
Datējums nav. 

500 

194.  1550 
Valsts 

nozīmes 
Dunduru senkapi 

(Kara kapi) 

Kārsavas novads, Mežvidu pagasts; 
Rēzeknes novads, Bērzgales pagasts;  pie 
Kapenīšu ezera; 
6870 010 0163; 6870 010 0181;  
7844 002 0069; 7844 002 0070 
Datējums nav. 

500 

195.  50 
Valsts 

nozīmes 

Audriņu ciema 
iedzīvotāju 

piemiņas vieta 

Rēzeknes novads, Audriņu pagasts, 
Audriņi; 
7842 004 0487 
Datējums 1942. 

Individuālā 
aizsardzības 

zona 

 



10. PIELIKUMS. CENTRALIZĒTĀS NOTEKŪDEŅU ATTĪRĪŠANAS IETAISES (NAI) UN TO AIZSARGJOSLAS1 

Atrašanās vieta (pagasts) NAI nosaukums, jauda Aizsargjosla (m) 

Audriņi (Audriņu pagasts) BIO 200, 200 m3/dnn 200 

Audriņu pagasts Rēzeknes pilsētas NAI 200 

Bērzgale (Bērzgales pagasts) BB 70, 70 m3 dnn 200 

Čornaja (Čornajas pagasts) BIO M-22,5, 45 m3/dnn 200 

Ratnieki (Čornajas pagasts) BIO M-30, 60 m3/dnn 200 

Dricāni (Dricānu pagasts) BIO 200, 200 m3/dnn 200 

Pilcene (Dricānu pagasts) ASD PCK 2,0-20, 5 m3/dnn 50 

Feimaņi (Feimaņu pagasts) BIO M-50, līdz 50 m3/dnn 50 

Gaigalava (Gaigalavas pagasts) BIO 100, 100 m3/dnn 200 

Janopole (Griškānu pagasts) BIO DRY –S-30, 30 m3/dnn 50 

Sprūževa (Griškānu pagasts) BIO 100, 200 m3/dnn 200 

Ilzeskalns (Ilzeskalna pagasts) BIO DRY –S-50, 50 m3/dnn 200 

Liuža (Kantinieku pagasts) BIO M-50, 50 m3/dnn 50 

Kaunata (Kaunatas pagasts) BIO M-83, 83 m3/dnn 200 

Dubuļi (Kaunatas pagasts) BCTS 30, 30 m3/dnn 200 

Lendži (Lendžu pagasts) BIO M-35, 35 m3/dnn 100 

Lūznava (Lūznavas pagasts) NAI – BCTS 30x20, 76 m3/ dnn 200 

Veczosna (Lūznavas pagasts) BIO, 200 m3/dnn 200 

Lipuški (Mākoņkalna pagasts) BIO DRY–S-50, 50 m3/dnn 50 

Malta (Maltas pagasts) BIO-200, 200 m3/dnn 200 

Rozentova (Maltas pagasts) BIO-200, 200 m3/dnn 200 

Nagļi (Nagļu pagasts)  BIO M-65, 65 m3/dnn 200 

 
1 Rēzeknes novada pašvaldības informācija (NAI tehniskās pases) 



Atrašanās vieta (pagasts) NAI nosaukums, jauda Aizsargjosla (m) 

Nagļi (Nagļu pagasts) Nr.2 BIO CE 175, 35 m3/dnn 200 

Rogovka (Nautrēnu pagasts) BIO EKO 75-50/60, 75 m3/dnn 100 

Bekši (Ozolaines pagasts) BIO 200, 200 m3/dnn 200       

Ozolmuiža (Ozolmuižas pagasts)  BIO II 300, 200 m3/dnn 200 

Puša (Pušas pagasts) BioDRY-S-80, 40 m3/dnn 200 

Rikava (Rikavas pagasts) NAI 902- 3-16, 100 m3/dnn 200 

Rikava (Rikavas pagasts) ASD 3BH-30, 4,2-8,4 m3/dnn 50 

Sakstagals (Sakstagala pagasts) EKO BIO-35, jauda 35 m3/dnn 50  

Uļjanova (Sakstagala pagasts) NAI 902–3–16, jauda 100 m3/dnn 200 

Ciskādi (Sakstagala pagasts) BIO-ASD PC-50 15m3/dnn 100 

Vecružina (Silmalas pagasts) BIO 200, 200 m3/dnn 200 

Gornica (Silmalas pagasts) BIO 160, 160 m3/dnn 200 

Rogoviki- Štikāni (Silmalas pagasts) BIO 100, 100 m3/dnn 200 

Kruki (Silmalas pagasts) BIO 200, 200 m3/dnn 200 

Stoļerova (Stoļerovas pagasts) BIO 200, 200 m3/dnn 200 

Strūžāni (Stružānu pagasts) BIO-400, 400m3/dnn 100 

Sondori-Škeņeva (Vērēmu pagasts) BIO-200, 200 m3/dnn 200 

Iugulova ( Vērēmu pagasts) BIO M - 10, 15 m3/dnn 50 

Adamova (Vērēmu pagasts) Bio 50, 50 m3/dnn 200 

 

 

 



11. PIELIKUMS. AIZSARGJOSLAS AP KAPSĒTĀM 

Pagasts Kapsētas nosaukums Aizsargjosla (m) 

Audriņu pagasts 

Audriņu kapi 300 

Drebu kapi 300  

Fiļkinas kapi 300 

Hvorobinas kapi 300 

Kuciņu kapi 300  

Mežāru kapi 300 

Puderovas kapi 300 

Strankaļu kapi 300  

Skredeļu kapi 300 

Staudžu kapi 300 

Vabaļu kapi 300  

Jiuseru kapi 300 

 Bērzgales pagasts 

Bērzgales kapi 300 

Grebeižu kapi 300 

Brāļu kapi 300 

Čornajas pagasts 

Anču kapi 300  

Baltiņu kapi 300 

Spruktu kapi 300 

Bondaru kapi 300  

Bratovas kapi 300 

Brolišu kapi 300 

Dukstigala kapi 300  



Pagasts Kapsētas nosaukums Aizsargjosla (m) 

Foļvarkovas kapi 300 

Īvušku kapi 300 

Kalnatūču kapi 300 

Karpuškinas-Dergilovas kapi 300 

Kazeiku kapi 300 

Kovaļu kapi 300 

Ladusu kapi 300 

Lipušku kapi 300 

Mazo Bareisu kapi 300 

Mahoņinas kapi 300 

Mitru kapi 300 

Osinovkas kapi 300 

Puncuļu kapi 300 

Putrīšu kapi 300 

Ratnieku kapi 300 

Rečeņu kapi 300 

Pavro kapi 300 

Sokorņu kapi 300 

Balbišu kapi 300 

 Dricānu pagasts 

Dricānu kapi 300  

Dzeņagola kapi 300 

Lempu kapi 300 

Piļcines jaunie kapi 300 



Pagasts Kapsētas nosaukums Aizsargjosla (m) 

Piļcines vecie kapi 300  

Taunagas jaunie kapi 300 

Taunagas miura kapi 300 

Rubuļu kapi - 

Feimaņu pagasts 

Adamišku kapi 300 

Černostes kapi 300 

Dudaru kapi 300 

Feimaņu kapi 300 

Kancānu kapi 300 

Krupenišku kapi 300  

Maļinovkas kapi 300 

Novokirilinas kapi 300 

Petrovkas kapi 300 

Timošišku kapi 300 

Vainovas kapi 300 

Gaigalavas pagasts 

Bikavas kapi  300 

Beidziņu kapi 300 

Svieteņu kapi 300 

Čakšu kapi 300 

Griškānu pagasts 

Čapkovas kapi 1 300 

Čapkovas kapi 2 300 

Dreizu kapi 300  

Dudinkas kapi 300 



Pagasts Kapsētas nosaukums Aizsargjosla (m) 

Greiškānu kapi 300 

Smuškovas kapi 300 

Staroščiku kapi 300 

Tuču kapi 300 

Bižu kapi (Ludzas novada 
teritorijā) 

aizsargjosla iestiepjas Griškānu 
pagasta teritorijā 

Ilzeskalna pagasts 

Gailumu kapi 300 

Jaunslobodas kapi 300  

Kuļnevas kapi 300 

Sološnieku kapi 300 

Stogoršņu kapi 300  

Sutrovas kapi 300 

Vorkaļu kapi 300 

Žogotu kapi 300 

Kantinieku pagasts 

Borovajas kapi 300  

Kantinīku kapi  300 

Kašu kapi 300 

Mīzānu kapi 300 

Pauru kapi 300 

Zirkovas kapi 300 

Bancuļu kapi 300 

Zjabku kapi 300 

 

Kaunatas pagasts 

Sprestišku kapi 300 

Baranova kapi 300 



Pagasts Kapsētas nosaukums Aizsargjosla (m) 

Dubuļu kapi 300 

Dzierkaļu kapi 300 

Izotu kapi 300 

Jaunslobodas kapi 300 

Kaunatas kapi 300 

Lesinsku kapi 300 

Mozgu kapi 300 

Vaišļu kapi 300 

Veresovkas kapi 300 

Vilkakroga kapi 300 

Škrjabu kapi 300 

Kaļinovkas kapi 300 

Skadeņu kapi 300 

Barku kapi 300 

Grovīšu kapi (Ludzas novada 
teritorijā) 

aizsargjosla iestiepjas Kaunatas 
pagasta teritorijā 

Lendžu pagasts 

Ceplīšu kapi 300 

Lešku kapi 300 

Veclešku kapi 300 

Liuzas kapi 300 

Sarkaņu kapi  300 

Zeltiņu kapi 300 

Bižu kapi (Ludzas novada 
teritorijā) 

aizsargjosla iestiepjas Lendžu 
pagasta teritorijā 



Pagasts Kapsētas nosaukums Aizsargjosla (m) 

Lūznavas pagasts 

Grumužu kapi  300 

Gudeļu kapi 300 

Ismeru kapi 300 

Rubčinskas kapi 300 

Serpovkas kapi 300 

Turčānu kapi 300 

Ūzulišku kapi 300 

Veczosnas kapi 300 

Miera kapi 300 

Mākoņkalna pagasts 

Zubkovas kapi  300 

Bungu kapi 300 

Dvarču kapi  300 

Bereznīku kapi 300 

Pavloviču kapi - 

Pavloviču kapi - 

Gineviču kapi 300 

Krievu Viraudas kapi 300 

Latviešu Viraudas kapi 300 

Pirmie Lipušku kapi 300 

Otrie Lipušku kapi 300 

Trešie Lipušku kapi 300 

Lucišku kapi (katoļu) 300 

Lucišku pareizticīgo kapi 300 



Pagasts Kapsētas nosaukums Aizsargjosla (m) 

Novajas kapi 300 

Pozņaku kapi 300 

Rabskovas kapi - 

Rukmonu kapi 300 

Starajas kapi 300 

Piertnīku kapi 300 

Škrjabu kapi  300 

Ubogovas kapi 300 

Utānu kapi 300 

Vecstašuļu kapi 300 

Voveru kapi 300 

Zastenku kapi 300 

Zelenpoles kapi 300 

Jegorovas kapi - 

Maltas pagasts 

Maltas kapi 300 

Rozentovas kapi (katoļu un 
pareizticīgo) 

300 

Dzementovas kapi 300 

Dzenišku kapi 300 

Lapatišku kapi 300 

Paškeviču kapi 300 

Pinku kapi 300 

Drozdovkas kapi 300 

Nagļu pagasts Nagļu jaunie kapi  300 



Pagasts Kapsētas nosaukums Aizsargjosla (m) 

Īdeņas kapi 300 

Ļodānu kapi (katoļu) 300 

Ļodānu kapi (vecticībnieku) 300 

Nagļu vecie kapi 300 

Nautrēnu pagasts 

Desetnīku kapi 300 

Jaundzemļu kapi 300 

Laizānu kapi 300 

Obrumānu kapi 300 

Pintānu kapi 300 

Rasnupļu kapi 300 

Sārņu kapi 300 

Žogotu kapi 300 

Vilkadūbīšu kapi 300 

Ozolaines pagasts 

Balbišu kapi 300 

Bekšu kapi 300 

Blinu kapi 300 

Deimaņu kapi 300 

Dzeņu kapi 300 

Groverišku kapi 300 

Slobodas kapi 300 

Jeroščenku kapi  300 

Andronovas-Kampišku kapi 300 

Barkānu kapi 300 



Pagasts Kapsētas nosaukums Aizsargjosla (m) 

Kivku kapi 300 

Križevņiku kapi 300 

Laizānu kapi  300 

Losu kapi 300 

Pleikšņu kapi 300 

Ritiņu kapi 300 

Ruņču kapi 300 

Skuju kapi 300 

Škvarku kapi  300 

Tēviņu kapi 300 

Usvīšu kapi 300 

Ozolmuižas pagasts 

Vecie Ozolmuižas kapi  - 

Laļu kapi 300 

Lielo Garanču kapi 300 

Ozolmuižas kapi 300 

Pušas pagasts 

Baldas kapi 300 

Kirkilišku kapi 300 

Patmaļnīku kapi 300 

Pušas kapi 300 

Siugaļu kapi 300 

Svātovas kapi 300 

Žierkļu kapi 300 

Rikavas pagasts Asņīnu kapi  300 



Pagasts Kapsētas nosaukums Aizsargjosla (m) 

Baļtinas kapi 300 

Jokstu kapi 300 

Makužu kapi 300 

Medinsku kapi 300 

Murānu kapi 300 

Pļuskovas kapi 300 

Rikavas kapi 300 

Brikuļu kapi 300 

Sakstagala pagasts 

Bolbišu kapi 300 

Pedeļu kapi 300 

Jaunie Pedeļu kapi 300 

Ciskādu kapi 300 

Kolna Slobodas kapi 300 

Kukuču kapi 300 

Lielās Markovkas kapi 300 

Mazās Markovkas kapi 300 

Mortišku kapi 300 

Piertnīku kapi 300 

Rjabku kapi 300 

Skromelišku kapi 300 

Subinaites kapi 300 

Uļjanovas kapi  300 

Vorkaļu kapi 300 



Pagasts Kapsētas nosaukums Aizsargjosla (m) 

Silmalas pagasts 

Baļucku kapi 300 

Barzovkas kapi 300 

Beloglazovkas kapi 300 

Borisovkas kapi 300 

Trūpu Čaču kapi 300 

Danilovkas kapi 300 

Denelišku kapi 300 

Hatku kapi 300 

Ostrovsku kapi 300 

Paramonovkas kapi 300 

Patrejevkas kapi 300 

Prezmas kapi 300 

Pustinkas kapi 300 

Silmalas kapi 300 

Sopru kapi  300 

Sprindas kapi 300 

Štikānu kapi 300 

Peikstuļu kapi 300 

Tarakanovku kapi 300 

Tiskādu kapi 300 

Trūpu-Zamožu kapi 300 

Ružinas kapi 300 

Zabalotjes kapi 300 



Pagasts Kapsētas nosaukums Aizsargjosla (m) 

Zuju kapi 300 

Stoļerovas pagasts 

Doroškeviču kapi 300 

Fomkinu kapi  300 

Kovaļku kapi 300 

Poludņu kapi 300 

Rikopoles kapi  300 

Rosicas kapi 300 

Vecie Rosicas kapi 300 

Stoļerovas kapi 300 

Višu kapi 300 

Vērēmu pagasts 

Škeņevas kapi  300 

Lejas Ančupānu kapi 300 

Obricku kapi 300 

Plikpūrmaļu kapi 300 

Taudejāņu kapi 300 

Vecborisovas kapi 300 

Veremu kapi 300 

Zeļteņu kapi 300 

Kolna Ančupānu kapi 300 

 



12. PIELIKUMS. VALSTS ĢEODĒZISKĀ TĪKLA PUNKTI1 

Nr. 

p.k. 

Punkta 

nosaukums 

Punkta 

identifikators 

Klase Teritoriālā adrese Koordinātes LKS92 TM 

x (m) y (m) 

1. Dzerkaļi GP35140076 G1 Kaunatas pagasts 242240.491 726266.866 

2. 2914 GP34440038 G2 Rikavas pagasts 281894.117 681652.901 

3. Balda GP34240060 G2 Pušas pagasts 240114.505 699437.986 

4. Ezermala GP34420017 G2 Silmalas pagasts, Baļucki 252948.378 692682.170 

5. Gornica GP34420012 G2 Silmalas pagasts, Gornica 251822.095 693833.307 

6. Grūževa GP35310069 G2 Griškānu pagasts, Sprūževa 265529.942 711506.128 

7. Janopole GP35310057 G2 Griškānu pagasts, Janopole 262512.763 708321.313 

8. Kantinieki GP34420130 G2 Kantinieku pagasts 271914.794 693660.160 

9. Kraukļi GP34440077 G2 Gaigalavas pagasts, 

Gaigalava 

291731.817 687564.937 

10. Krepši GP35130054 G2 Mākoņkalna pagasts 239308.738 717168.655 

11. Liepziedi GP35330035 G2 Bērzgales pagasts, Bērzgale 281621.205 715160.945 

12. Mihaļina GP35310052 G2 Stoļerovas pagasts 262160.158 719099.652 

13. Ozolsala GP44220002 G2 Gaigalavas pagasts 300150.251 688997.051 

14. Rp.248 (248) GP34240078 G2, 

N2 

Feimaņu pagasts 243923.317 690980.863 

15. Snaudži GP34440034 G2 Dricānu pagasts 280467.602 692962.398 

16. Sosiņi GP35330082 G2 Nautrēnu pagasts 291080.614 705915.547 

17. Stružāni GP34440064 G2 Stružānu pagasts, Strūžāni 287818.853 697696.922 

18. Tehnikums GP35310005 G2 Lūznavas pagasts 251362.282 701340.940 

19. Vecmalta GP34440072 G2 Nagļu pagasts, Zvejsala 290290.767 675662.067 

20. Vecstašuļi GP35130081 G2  Mākoņkalna pagasts 246324.278 710324.723 

21. Vilkakrogs GP35130095 G2 Kaunatas pagasts 249342.405 717106.488 

22. 0550 GP34420111 N1 Sakstagala pagasts, Sakstagals 270290 693761 

23. 1068 GP34420118 N1 Sakstagala pagasts 270877 691466 

24. 1128b (1128) GP34420108 N1 Sakstagala pagasts 269926 697508 

25. 1129b (1129) GP35310108 N1 Ozolmuižas pagasts 269918 701340 

26. 1140 GP35310096 N1 Griškānu pagasts, Griškāni 268610 710616 

27. 1143 GP34420129 N1 Sakstagala pagasts 271856 690051 

 
1 https://geodezija.lgia.gov.lv/ 



Nr. 

p.k. 

Punkta 

nosaukums 

Punkta 

identifikators 

Klase Teritoriālā adrese Koordinātes LKS92 TM 

x (m) y (m) 

28. 1158 GP35310088 N1 Griškānu pagasts 268365 712461 

29. 1164 GP34420135 N1 Sakstagala pagasts 272608 688003 

30. 1202 GP34420110 N1 Ozolmuižas pagasts 270117 699904 

31. 1206 GP34420109 N1 Sakstagala pagasts 269941 695179 

32. 1231 GP35310098 N1 Griškānu pagasts 268726 714475 

33. 1480a (1480) GP34420132 N1 Sakstagala pagasts 272294 686389 

34. 606 GP34420117 N1 Sakstagala pagasts, Sakstagals 270729 693196 

35. 659 GP35310102 N1 Ozolmuižas pagasts 268961 703341 

36. Griškāni GP35310085 N1 Griškānu pagasts, Greiškāni 268113 711297 

37. 0589 GP34440099 N2 Rikavas pagasts, Rikava 279407 686864 

38. 0660 GP34240115 N2 Maltas pagasts, Malta 248897 695258 

39. 0663 GP34240117 N2 Maltas pagasts 244583 698221 

40. 0664 GP34240118 N2 Pušas pagasts 241102 698881 

41. 0665 GP34240119 N2 Pušas pagasts 237555 698956 

42. 0682 GP35330120 N2 Bērzgales pagasts 285197 712038 

43. 1081b (1081) GP34440100 N2 Gaigalavas pagasts 296333 689711 

44. 1083b (1083) GP34440101 N2 Rikavas pagasts 282605 685171 

45. 238 GP35330119 N2 Ilzeskalna pagasts 278685 707769 

46. 239b (239) GP34240110 N2 Feimaņu pagasts 239027 686949 

47. 24d GP34440102 N2 Rikavas pagasts 279749 686686 

48. 25b (25) GP34440098 N2 Gaigalavas pagasts 285389 684869 

49. 250a (250) GP34240113 N2 Maltas pagasts 249631 693170 

50. 26 GP34440097 N2 Gaigalavas pagasts, Gaigalava 292385 687619 

51. 3764 GP35330118 N2 Vērēmu pagasts 275461 704850 

52. 557b (557) GP35310101 N2 Ozolmuižas pagasts 268961.600 703340.800 

53. 608b (608) GP34240111 N2 Feimaņu pagasts 240586 688937 

54. 6210 GP34240124 N2 Maltas pagasts, Malta 249630 695929 

55. 657b (657) GP34420158 N2 Ozolaines pagasts 254781 696978 

56. 661c GP35310137 N2 Ozolaines pagasts 260475 700888 
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