- 18 -

Apstiprināts
Burtnieku novada domes
2008.gada 14.maija sēdē (protokols Nr.5., 3§,)
Ar pielikumu Nr. 1

Matīšu pagasta Saistošie noteikumi Nr. 2

Matīšu pagasta, īpašuma
„Jaunozoli” detālplānojums
2.2.IZMANTOŠANAS UN APBŪVES NOTEIKUMI
2.2.1.Vispārīgie noteikumi
2.2.2.Nekustamo īpašumu lietojuma tiesību apgrūtinājumi
2.2.3.Teritorijas (atĜautā) plānotā izmantošana
2.2.4.Atsevišėu teritoriju apbūves un izmantošanas
noteikumi
2.2.4.1.Lauku apbūves teritorijas
2.2..4.2.Labiekārtojuma teritorijas
2.2.4.3.Satiksmes infrastruktūra
2.2.5.Papildus noteikumi
2.2.5.1. Teritorijas aizliegtā izmantošana
2.2.5.2.Zemes vienību sadalīšanas, apvienošanas un
robežu pārkārtošanas noteikumi
2.2.5.3.Inženiertehniskās apgādes risinājums
2.2.5.4.Augsnes virskārtas un koku saglabāšana
2.2.5.5.Aizsargjoslas

SIA ”Vidzemes mērnieks”/ Valmierā 2007.gadā

- 19 Pielikums Nr. 1

Apstiprināts
Burtnieku novada domes
2008.gada 14.maija sēdē (protokols Nr.5., 3§,)

Matīšu pagasta Saistošie noteikumi Nr. 2
Matīšu pagasta, īpašumu „Jaunozoli” detālplānojums

IZMANTOŠANAS UN APBŪVES NOTEIKUMI
PAPILDINĀJUMI(NOTEIKUMU DETALIZĀCIJA)
1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
1.1.

1.2.
1.3.
1.4.

1.5.
1.6.

Matīšu pagasta padomes 2005.gada 24.augusta saistošie noteikumi „Matīšu
pagasta teritorijas plānojumu (2005. – 2017.)” , „Matīšu pagasta teritorijas
apbūves noteikumi”, apstiprināti Matīšu pagasta padomes sēdē ar lēmums
24.08.05 protokola Nr. 3, §1 un šie izmantošanas un apbūves noteikumi
darbojas detālplānojuma teritorijā „Jaunozoli” ar kadastra Nr. 9670 003 0073 –
5.1ha platībā .
Šie apbūves noteikumi detalizē un papildina Matīšu pagasta izmatošanas un
apbūves noteikumus;
Saistošo noteikumu prasības ir spēkā visu īpašuma izmantošanas un
būvniecības laiku, neatkarīgi no īpašnieku maiĦas.
Šie apbūves noteikumi stājas spēkā līdz ar „Detālplānojuma Jaunozoli”
apstiprināšanu Burtnieku novada domē un saistošo noteikumu izsludināšanu
„Latvijas Vēstnesī”.
Ja tiesa kādu detālplānojuma apbūves noteikumu punktu atzīst par spēkā
neesošu, pārējā šo noteikumu daĜa saglabā spēku.
Apbūves noteikumu grozīšanu var veikt, izstrādājot detālplānojumu, ievērojot
publiskās izskatīšanas procedūru un likumīgo kārtību.

2. NEKUSTAMO ĪPAŠUMU LIETOJUMA TIESĪBU
APGRŪTINĀJUMI
1. Aizsargjoslas teritorija gar ūdensvadu līdz 2m
2. Aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu
3. Aizsargjoslas teritorija gar ielu - sarkanā līnija
4. Aizsargjoslas teritorija gar ielu - būvlaide
5.Aizsargjoslas teritorija gar pašvaldību autoceĜu
6. Aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeĜu
kanalizāciju
7. Aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līnijām līdz 20kV ārpus
pilsētām un pilsētu lauku teritorijās
8. Aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeĜu līnijām
9. Aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu transformatoru apakšstaciju
10. ZiemeĜvidzemes biosfēras rezervāta ainavu aizsardzības zona
2.1.
2.2.

Nekustamais īpašums „Jaunozoli 1”: 4., 6., 8., 10.
Nekustamais īpašums „Jaunozoli 2”: 4., 6., 7., 8., 10.
SIA ”Vidzemes mērnieks”/ Valmierā 2007.gadā

- 20 2.3. Nekustamais īpašums „Jaunozoli 3”: 4., 8., 10.
2.4. Nekustamais īpašums „Jaunozoli 4”: 4., 10.
2.5. Nekustamais īpašums „Jaunozoli 5”: 4., 8., 10.
2.6. Nekustamais īpašums „Jaunozoli 6”: 4., 10.
2.7. Nekustamais īpašums „Jaunozoli 7”: 4., 8., 10.
2.8. Nekustamais īpašums „Jaunozoli 8”: 4., 10.

3. TERITORIJU (ATěAUTĀ) PLĀNOTĀ IZMANTOŠANA
(zonējums)
N.p.k.

Teritorijas nosaukums

Krāsa

Apzīmējums

1.

LAUKU APBŪVES TERITORIJAS

Zilgana svītrota

LA

2.

LABIEKĀRTOJUMA
TERITORIJAS

Bēši zaĜa/
zaĜa

4.

SATIKSMES INFRASTRUKTŪRA
(iela, gājēju celiĦi)

Pelēka

3.1.

Šie apbūves noteikumi ir teritorijas „Jaunozoli” detālplānojuma sastāvdaĜa un
skatāmi kopā ar grafisko materiālu (Plānotā (atĜautā) izmantošana). Zonējuma
izvietojuma izmaiĦas pieĜaujamas tikai ar detālplānojuma grozījumiem.

3.2.

Teritorijas „Jaunozoli” (atĜautā) plānotā izmantošana ir Lauku apbūves
teritorijas pēc Matīšu pagasta izmatošanas un apbūves noteikumu 6. nodaĜas
6.4. punkta.

3.3.

Ielu sarkanās līnijas kalpo kā ceĜa zemes nodalījuma robeža, ja pašvaldība
pārĦems ielas tās īpašumā pēc ceĜu izbūves. Pašvaldībai ceĜus nepārĦemot, tie
paliek kā apsaimniekotāja īpašums.

3.4.

Īpašumu adresācijas priekšlikums(adresācija/platība): Jaunozoli 1/5725m2;
Jaunozoli 2/5249m2; Jaunozoli 3/5149m2; Jaunozoli 4/5652m2; Jaunozoli
5/5102m2; Jaunozoli 6/5358m2; Jaunozoli 7/5577m2; Jaunozoli 8/6284m2.
(skatīt plānoto (atĜauto) izmantošanu).

3.5.

Teritorijai
„Jaunozoli”
būvprojekti,
labiekārtojuma
projekti
un
apsaimniekošanas plāni jāsaskaĦo ar Valmieras rajona būvvaldi un attiecīgām
institūcijām.

3.6.

Teritorijas apbūves un izmantošanas noteikumi attiecas uz visiem no jauna
veidotajiem nekustamiem īpašumiem detālplānojuma teritorijā: Jaunozoli 1;
Jaunozoli 2; Jaunozoli 3; Jaunozoli 4; Jaunozoli 5; Jaunozoli 6; Jaunozoli 7;
Jaunozoli 8.
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4. ATSEVIŠĖU TERITORIJU APBŪVES un IZMANTOŠANAS
NOTEIKUMI
4.1.LAUKU APBŪVES TERITORIJAS
4.1.1. Definīcija. Apbūves noteikumos lauku apbūves teritorijas (LA) nozīmē
zemesgabalu, kur primārais zemes izmantošanas veids ir savrupmāja (ăimenes
māja) ar piemājas saimniecību, bet papildus atĜautas arī citas izmantošanas.
4.1.2. AtĜautā izmantošana. Nolūki, kādos atĜauts izmantot zemi, būvēt, pārbūvēt,
ierīkot vai izmantot ēkas un būves uz zemes, kas paredzēta mazsaimniecībām
( MA ) ir:
o dārzeĦkopība;
o sakĦkopība;
o augĜkopība;
o dekoratīvā dārzkopība;
o lauku sēta:
� savrupmāja;
� saimniecības ēkas, tai skaitā, klēts, šėūnis,
nojume, pirts, siltumnīcas, lecekts, pagrabs, suĦu
aploks vai būda, pagalms, aka;
o savrupmāja;
o telpas individuālam darbam.
4.1.3. Zemesgabala minimālais platums – 25m.
4.1.4. Zemes vienības izmantošanai minimālā zemes vienības platība – 5000m2
4.1.5. Zemesgabala maksimālais apbūves blīvums - 20%, kas nepārsniedz
maksimālo apbūves laukumu 0,12 ha.
4.1.6. Minimālā brīvā teritorija 60%.
4.1.7. Stāvu skaits. Maksimālais stāvu skaits – 2 stāvi un bēniĦu izbūve.
4.1.8. Būvju maksimālais augstums – 9m.
4.1.9. Ēku skaits. Dzīvojamo ēku skaits uz zemesgabala – 1 , saimniecības ēka – 1
bez 4.1.2. punktā - lauku sēta – saimniecības ēka, tai skaitā uzskaitītām
būvēm.
4.1.10. Ēku un būvju attālums no zemesgabala robežām. Nevienu ēku vai būvi
nedrīkst ierīkot tuvāk par pieĜauto attālumu no autoceĜiem un tuvāk par 4 m no
zemesgabala robežas. Atbilstoši šo noteikumu 4.1.12. un 4.1.13. punktam un
Plānotai (atĜautai) izmantošanas shēmai.
4.1.11. Aizliegts ierīkot kūti, kūtsmēslu glabātuvi un vircas bedri.
4.1.12. Būvlaide 6 metri ir minimālais attālums.
4.1.13. Apbūves līnija 4 metri ir minimālais attālums, mazākā attālumā kā 4 m no
zemesgabala robežām vai tieši pie robežām, ja tiek ievērotas ugunsdrošības un
sanitārās normas, ēku un zemesgabalu insolācijas prasības, kā arī, ja ir
attiecīgā kaimiĦa rakstiska piekrišana, kuru tas apliecina ar personisku
parakstu uz zemesgabala ăenerālā plāna plānojuma lapas, kas ir saistoša arī
īpašnieka maiĦas gadījumā.
Ja ēka vai būve izvietota tieši pie kaimiĦa zemesgabala robežas, tad ēkas vai
būves sienai, kas atrodas uz robežas jābūt veidotai kā pretugunsmūrim ar
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ar kritumu uz sava zemes gabala pusi.
4.1.14. Sarkano līniju izvietojums ir pa īpašumu robežām.
4.1.15. Plānotās apbūves izvietojumu projektēt saskaĦā ar funkcionālo
nepieciešamību un ievērojot āderu izvietojumu zemes gabalā, kā arī estētisko
izvietoju pret autoceĜiem.
4.1.16. Galvenajai ēkai uz zemesgabala atkarībā no apbūves veida ir viens vai vairāki
pagalmi (priekšpagalms, iekšējais sānpagalms, ārējais sānpagalms, aizmugures
pagalms), kas shematiski attēloti 1.zīmējumā.
4.1.17. Viena zemesgabala pagalma daĜu nedrīkst uzskatīt par otra zemesgabala
pagalma daĜu.
4.1.18. Starp dzīvojamās ēkas frontālo fasādi un sarkano līniju – priekšpagalmā, kas
izveidojas ēkas priekšā, veidojams priekšdārziĦš, kurš katram zemesgabala
īpašniekam jāuztur kārtībā.
4.1.19. Zemesgabala daĜu starp būvlaidi un ielas sarkano līniju nedrīkst apbūvēt.
4.1.20. Dzīvojamās ēkas galveno fasādi izvieto pret būvlaidi, nav obligāti paralēli.
4.1.21. Dzīvojamās ēkas izskats:
• Pamati no akmens vai akmens apdares;
• Ieteicamā fasādes apdare no koka;
• Fasādes aizliegtā apdare no plastmasa un metāla;
• Jumta segumā izmantot pelēcīgu vai tumšāk brūnu dakstiĦu
atdarinājumu;
• Citas detaĜas saskaĦotas ar ēkas apdari.
4.1.22. Ēku un būvju fasādes krāsojuma, apdares materiālu un jumta seguma detaĜas
saskaĦojams ar Valmieras rajona būvvaldi.
4.1.23. Ievērot Matīšu pagasta izmantošanas un apbūves noteikumu 4.16. un 4.17.
punktus.
4.1.24. Garāžai, saimniecības ēkai un citām būvēm jāveido vienots ansamblis ar
dzīvojamo ēku.
4.1.25. Saimniecības ēku apdare saskaĦota ar dzīvojamo ēku, aizliegta apdare no
plastmasa un metāla.
4.1.26. Minimālais attālums no dzīvojamo telpu logiem līdz saimniecības ēkām
blakus zemesgabalos nedrīkst būt mazāks par 6 m, ja citas būvnormas
nenosaka citādi.
4.1.27. Ievērot Matīšu pagasta apbūves noteikumu 4.nodaĜu „Noteikumi visām
teritorijām”.
4.1.28. Katrā īpašumā nodrošināt atkritumu savākšanu un utilizāciju, slēdzot līgumu
ar kādu no licencētām savākšanas firmām vai sabiedrībām.
4.1.29. Īpašumā paredzēta vieta 1-2 automašīnu stāvlaukumam vai nojumei, ja nav
garāžas, veidojot vienotu ansambli ar dzīvojamo ēku un pārējām būvēm.

4.2.LABIEKĀRTOJUMA TERITORIJAS
4.2.1. DEFINĪCIJA. Labiekārtojuma teritorijas(Detālplānojumā atzīmētas bēši
zaĜā, zaĜā krāsā) nozīmē zemes gabalus (vai to daĜas), kas ietver šādas
teritorijas:
- labiekārtotas koplietošanas teritorijas(zaĜā krāsā)
- labiekārtota teritorija zemes īpašumā(bēši zaĜā krāsā)
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- 23 4.2.2. Turpmāko noteikumu punktus saskaĦot ar Valmieras rajona būvvaldi,
izstrādājot apsaimniekošanas plānu un labiekārtošanas projektu.
4.2.3. Labiekārtojuma projekti izstrādājami pēc topogrāfiskās uzmērīšanas.
4.2.4. Labiekārtojuma
koplietošanas
teritoriju
projektiem
izstrādājami
apsaimniekošanas plāni, kuros ietverta arī regulāra apkope pēc sertificēta
speciālista norādījumiem un tikai pēc to izstrādes labiekārtojuma teritorijas
pieĦemt ekspluatācijā.
4.2.5. Ievērot Matīšu pagasta izmantošanas un apbūves noteikumu 4.18. punktu
„Skatlogi, reklāmas, mazās arhitektūras formas”.
4.2.6. Ārtelpas elementus izvietot atbilstoši funkcionālajai vajadzībai, saskaĦotus ar
ēku un citu ārtelpu elementu dizainu.
4.2.7. LABIEKĀRTOTAS KOPLIETOŠANAS TERITORIJAS – ir kā ielas
estētiskās puses uzturētājs.
(1)
Izmantošanas veids – ielu apstādījumi.
(2)
Minimālā zemes vienības platība: plānotā (atĜautā) izmantošanā
norādītā.
(3)
ApzaĜumošanas labiekārtojumam izstrādāt labiekārtojuma projektu,
atbilstoši funkcionālajai nepieciešamībai, pie sertificēta speciālista. Augu
sugas izvēli veidot, tā, lai tā būtu izturīga pret izplūdes gāzēm, sāli un būtu
vizuāli dekoratīvi. Projektēt viegli kopjamus un zemus augus.
(4)
Apgaismes ėermeĦi tiek projektēti kopā ar inženierkomunikācijām
un ceĜu projektu, dizainu saskaĦojot ar ēku un citiem ārtelpu elementiem.
CeĜa apgaismojums iespējams izvietot arī no katra atsevišėa īpašuma individuāli.
(5)
Apsaimniekošanas plānā paredzēt līdzekĜus bojāto ārtelpas
elementu un apzaĜumošanas augu sakārtošanai vai aizvietošanai
(nomaiĦai).
(6)
Nodrošināt atkritumu savākšanu un utilizāciju, slēdzot līgumu ar kādu
no licencētām savākšanas firmām vai sabiedrībām. Ievērot Matīšu pagasta
apbūves noteikumu 4.27.1. punktu.
(7)
Ievērot vides pieejamību pēc Latvijas republikas normatīviem.
4.2.8. LABIEKĀRTOTA TERITORIJA ZEMES ĪPAŠUMĀ– nodrošina sakārtotu
vidi katra īpašnieka īpašumā.
Apbūve atbilstoši šo noteikumu 4.1. punktam Lauku apbūves
teritorijas.
(2)
Labiekārtojumu projektu izstrādāt katram īpašniekam individuāli vai
sertificēta speciālista vadībā.
(3)
Priekšdārzus veidot estētiskus (Aizliegts veidot saimniecisko zonu).
Priekšdārzs ir teritorija starp sarkano līniju un dzīvojamās ēkas fasādi. Kā arī
veidot estētisku vidi starp esošo pagasta ceĜu uz BauĦiem un apbūves līniju.
(4)
AtĜauti visu veidu dārzi personiskām vajadzībām, atbilstoši šo
noteikumu 4.1.2 punktam.
(5)
Īpašumā drīkst stādīt 1 -3 kokus, kas augstāki par 3m, ievērojot
insolācijas prasības.
(6)
Īpašumā „Jaunozoli 7” ievērot plānotā (atĜautā) izmantošanas shēmā
lietotās piezīmes.
(7)
Siltumnīcas izvietot aizmugures pagalmos - skatīt att. zemāk.
(1)
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4.3.SATIKSMES INFRASTRUKTŪRA
4.3.1. DEFINĪCIJA. Satiksmes infrastruktūra(Detālplānojumā atzīmētas pelēkā
krāsā) nozīmē sabiedrībai brīvi pieejamas satiksmes infrastruktūras teritorijas,
kurās galvenais zemju izmantošanas veids ir ceĜu zemju, gājēju celiĦu
izvietojums.
4.3.2. Turpmāko noteikumu punktus saskaĦot ar Valmieras rajona būvvaldi,
izstrādājot būvprojektu un apsaimniekošanas plānu.

4.3.3. PiekĜūšanas noteikumi :
4.3.3.1.Drīkst izmantot tikai tādu zemes gabalu, kuram ir nodrošināta piebraukšana,
arī pie katras plānotās ēkas ieejas un komunikācijām.
4.3.3.2.Apbūves zonās būvēm jāparedz piebrauktuves vai caurbrauktuves
ugunsdzēsības un glābšanas tehnikai. To parametri jāpieĦem atbilstoši
attiecīgo būvju projektēšanas būvnormatīviem saskaĦā ar LBN 100 un LBN
201 – 96 „Ugunsdrošības normas”. Kā arī atbilstoši Matīšu pagasta
izmantošanas un apbūves noteikumu 4.4. punktam „PiekĜūšanas noteikumi.
4.3.4. Nepieciešamo autostāvvietu un to izvietojumu projektēt atbilstoši
funkcionālajai nepieciešamībai. Ievērot Matīšu pagasta izmantošanas un
apbūves noteikumu 5.2. punktu „Noteikumi autostāvvietām, velosipēdu
novietnēm” un šo noteikumu 4.3.5. punktu.
4.3.5. Katrā īpašumā paredzētā automašīnu stāvvietu skaits 1-2.
4.3.6. Būvprojektā paredzēt projektēto koplietošanas un sabiedriska teritoriju
apgaismojumu.
4.3.7. Ielu, ietvju, stāvlaukumu vai citam satiksmes infrastruktūras laukumam
izmantot
kvalitatīvu
cieto
iesegumu
atbilstoši
funkcionālajai
nepieciešamībai. Ievērot Matīšu pagasta izmantošanas un apbūves noteikumu
6.15. punktu „Līnijbūvju apbūves teritorija”.
4.3.8. Detālplānojumā norādītās nobrauktuves izvietotas nosacīti, precizējamas
konkrētā dzīvojamās ēkas izbūves gadījumā.
4.3.9. Ietvi atdalīt ar betona apmalīti.
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5. PAPILDUS NOTEIKUMI:
5.1.TERITORIJAS AIZLIEGTĀ IZMANTOŠANA:
5.1.1. Ievērot pēc Matīšu pagasta teritorijas un apbūves noteikumu 4.3. punkta
„Visās teritorijās aizliegtā izmantošana”.
5.1.2. Nevienā izbūves teritorijā nav atĜauta tāda zemes un būvju vai kādas to
daĜas izmantošana, kas rada vairāk nekā būtisku piesārĦojumu, t.i., neatbilst
valsts vides aizsardzības un vides veselības iestāžu noteiktām vides kvalitātes
prasībām un tiesību aktu prasībā.
5.1.3. Aizliegts būvēt kūtis un turēt mājlopus, izĦemot gadījumus, kad īpašumi
tiek apvienoti un kūts, mājlopu uzturēšanas attālumi atbilst normatīviem.
5.2.ZEMES VIENĪBU SADALĪŠANAS, APVIENOŠANAS UN ROBEŽU
PĀRKĀRTOŠANAS NOTEIKUMI:
5.2.1. Paredzēt īpašuma „Jaunozoli” sadalīšanu pēc detālplānojuma plānotās
(atĜautās) izmantošanas shēmas nosakot katram īpašumam kadastra numuru un
reăistrējot to zemes grāmatā. Zemes īpašumu platības precizējot pēc
uzmērīšanas.
5.2.2. Zemes gabalu apvienošana ir pieĜaujama, blakus esošiem gabaliem, ja uz
apvienotā zemes gabala ir viena galvenā ēka un atbilstoši funkcionālajai
vajadzībai saimniecības ēka un citas būves, kā arī nodrošināta piekĜūšana no
izbūvētiem ceĜiem.
5.2.3. Zemes robežu pārkārtošana ir pieĜaujama pēc augšminēto punktu
noteikumiem.
5.3.INŽENIERTEHNISKĀS APGĀDES RISINĀJUMS:
5.3.1. Teritorijā jānodrošina atĜauto objektu inženiertehniskā apgāde saskaĦā
ar tehniskajiem noteikumiem, kas izriet no detālplānojuma
inženierapgādes shēmas, paskaidrojuma raksta un apbūves noteikumiem.
5.3.2. Ugunsdzēsības vajadzībām paredzēto ūdensapgādi aizliegts nožogot.
5.4.AUGSNES VIRSKĀRTAS UN KOKU SAGLABĀŠANA:
5.4.1. Izvietojot jebkādu atĜauto izmantošanu, zemesgabalā maksimāli jāsaglabā
augsnes virskārta un reljefs, kā arī esošie vērtīgie koki, ja tādi ir, ar LBN 100,
5.12. punktu.
5.4.2. Ievērot Matīšu pagasta izmantošanas un apbūves noteikumu 4.27. punktu
„Apstādījumi, meži un atsevišėi koki un augi”

5.5.AIZSARGJOSLAS:
saskaĦā ar Aizsargjoslu likumu (esošās – noteiktas grafiski un plānotās – grafiski
nosakāmas izstrādājot objekta izpildshēmas).
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- 26 Ievērot Matīšu pagasta izmantošanas un apbūves noteikumu 4.19 punktu un

„Aizsargjoslu likumu”.
5.5.1. Ekspluatācijas aizsargjoslas:
5.5.2. Aizsargjoslas gar ielām - ielas sarkanā līnija iet pa īpašumu robežām– (skatīt
grafisko daĜu – Inženierkomunikāciju shēma un ielu profilus), minimālā
būvlaide 6m.
5.5.3. Aizsargjosla gar valsts 2. šėiras un pašvaldību autoceĜiem lauku apvidos
no ceĜa ass uz katru pusi ir 30m.
5.5.4. Aizsargjoslas gar elektronisko sakaru tīkliem:
5.5.4.1.gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līnijām un kabeĜu kanalizāciju,
elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līnijām – zemes gabals un gaisa telpa
elektronisko sakaru tīkla līnijas augstumā, ko norobežo nosacītas vertikālas
virsmas elektronisko sakaru tīkla līnijas katrā pusē 2,5 metru attālumā no
elektronisko sakaru tīkla līnijas vai kabeĜu kanalizācijas ass;
5.5.5. Aizsargjoslas gar elektriskajiem tīkliem:
5.5.6. gar elektrisko tīklu gaisvadu līnijām ārpus pilsētām un ciemiem, kā arī pilsētu
lauku teritorijās - zemes gabals un gaisa telpa, ko norobežo nosacītas
vertikālas virsmas abpus līnijai 6,5 metru attālumā no līnijas ass.
5.5.6.1.gar elektrisko tīklu kabeĜu līnijām – zemes gabals un gaisa telpa, ko norobežo
nosacītas vertikālas virsmas kabeĜu līnijas katrā pusē 1 metra attālumā no
kabeĜu līnijas ass. Ja kabelis atrodas tuvāk par 1 metru no ēkas vai būves, tad
šajā kabeĜa pusē aizsargjoslu nosaka tikai līdz ēkas vai būves pamatiem;
5.5.6.2.ap elektrisko tīklu sadales iekārtām, fīderu punktiem un transformatoru
apakšstacijām – zemes gabals un gaisa telpa, ko norobežo nosacīta vertikāla
virsma 1 metra attālumā ārpus šo iekārtu nožogojuma vai to vistālāk izvirzīto
daĜu projekcijas uz zemes vai citas virsmas.
5.5.7. Aizsargjoslas gar ūdensvadu un kanalizācijas tīkliem:
5.5.7.1.gar ūdensvadiem un kanalizācijas spiedvadiem, ja tie atrodas līdz 2 metru
dziĜumam, – 3 metri katrā pusē no cauruĜvada ārējās malas;
5.5.7.2.gar ūdensvadiem un kanalizācijas spiedvadiem, ja tie atrodas dziĜāk par 2
metriem, – 5 metri katrā pusē no cauruĜvada ārējās malas;
5.5.7.3.gar pašteces kanalizācijas vadiem – 3 metri katrā pusē no cauruĜvada ārējās
malas;
Aizsargjoslu pārklāšanās
Gadījumos, kad vienā vietā pārklājas vairāku veidu aizsargjoslas, spēkā ir
stingrākās prasības un lielākais minimālais platums. Visu veidu rīcība šajās vietās
jāsaskaĦo ar ieinteresētajām institūcijām.

Burtnieku novada domes izpilddirektors

Raimonds GorodĦičijs
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