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1. NOTEIKUMU LIETOŠANA UN DEFINĪCIJAS

1.1. NOTEIKUMU LIETOŠANA

1.  Šo Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu (turpmāk - Apbūves noteikumi) darbības 
robežas ir  šī  lokālplānojuma  robežas,  kas  ietver nekustamā īpašuma “Norte”,  Praulienas 
ciems, Praulienas pagasts, Madonas novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7086 
010 0219, robežas un Praulienas ciema ielas, kadastra apzīmējums 7086 010 0139, daļa 
pret nekustamo īpašumu "Norte".

2. Apbūves noteikumi groza ar Madonas novada domes 16.07.2013. saistošajiem noteikumiem 
Nr.15 ”Madonas novada Teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam Teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumi un Grafiskā daļa” apstiprinātā Madonas novada teritorijas plānojuma

2.1. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu prasības attiecībā uz Lokālplānojuma 
teritorijas izmantošanu un apbūvi; 

2.2. Grafiskajā daļā noteikto Lokālplānojuma teritorijas funkcionālo zonu. 

3. Lokālplānojuma  teritorijā  ir  spēkā  Madonas  novada  teritorijas  plānojuma  Teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumu prasības,  cik vien tās nav pretrunā ar šo Apbūves 
noteikumu prasībām.

1.2. DEFINĪCIJAS

Nenosaka
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2. PRASĪBAS VISAS TERITORIJAS IZMANTOŠANAI

2.1. VISĀ TERITORIJĀ ATĻAUTĀ IZMANTOŠANA

Nenosaka

2.2. VISĀ TERITORIJĀ AIZLIEGTĀ IZMANTOŠANA

Nenosaka
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3. VISPĀRĪGAS PRASĪBAS TERITORIJAS IZMANTOŠANAI UN APBŪVEI

3.1. PRASĪBAS TRANSPORTA INFRASTRUKTŪRAI

Nenosaka

3.2. PRASĪBAS INŽENIERTEHNISKĀS APGĀDES TĪKLIEM UN OBJEKTIEM

4. Prasības elektroapgādei

4.1. Elektroapgādes projektēšana un būvniecība ir jāveic saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 
573 "Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi". Plānojot 
būvniecību, ņemt vērā, ka pie esošajiem un plānotajiem energoapgādes objektiem 
jānodrošina ērta piekļūšana AS "Sadales tīkls" personālam, autotransportam u. c. to 
tehnikai. 

4.2. Ja  nepieciešama  esošo  elektroietaišu  pārvietošana,  tad  paredzēt  to  pārnešanu 
atbilstoši  spēkā  esošajiem  likumiem,  noteikumiem  u.c.  normatīvajiem  aktiem. 
Elektroietaišu  pārvietošanai  nepieciešams  saņemt  AS  "Sadales  tīkls"  tehniskos 
noteikumus.  Atbilstoši  Enerģētikas  likuma  23.panta  2.daļai,  esošo  energoapgādes 
komersantu  objektu  pārvietošanu  pēc  pamatotas  nekustamā  īpašuma  īpašnieka 
prasības veic par viņa līdzekļiem.

4.3. Plānojot jaunu apbūvi vai pārbūvi, ievērot Enerģētikas likuma 19.,  191, 23. un 24. 
pantu. 

4.4. Veicot  jebkādus  darbus/darbības  aizsargjoslās,  kuru  dēļ  nepieciešams  objektus 
aizsargāt, tie jāveic pēc saskaņošanas ar attiecīgā objekta īpašnieku.

4.5. Pie esošajiem un plānotajiem energoapgādes objektiem jānodrošina ērta piekļūšana 
AS "Sadales tīkls" personālam, autotransportam u.c. tehnikai.

3.3. PRASĪBAS APBŪVEI

5. Nekustamā  īapšuma  "Norte"  zemes  vienībā  būvlaide,  kur  tā  robežojas  ar  pašvaldības 
autoceļu Praulienas ciema ielas, kadastra apzīmējums 7086 010 0139, daļu, tiek noteikta pa 
ielas sarkano līniju jeb nekustamā īpašuma robežu.

3.4. PRASĪBAS TERITORIJAS LABIEKĀRTOJUMAM

Nenosaka

3.5. PRASĪBAS VIDES RISKU SAMAZINĀŠANAI

Nenosaka
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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

Nenosaka

4.2. MAZSTĀVU DZĪVOJAMĀS APBŪVES TERITORIJA

Nenosaka

4.3. DAUDZSTĀVU DZĪVOJAMĀS APBŪVES TERITORIJA

Nenosaka

4.4. PUBLISKĀS APBŪVES TERITORIJA

Nenosaka

4.5. JAUKTAS CENTRA APBŪVES TERITORIJA

Nenosaka

4.6. RŪPNIECISKĀS APBŪVES TERITORIJA

4.6.1. Rūpnieciskās apbūves teritorija (R2)

4.6.1.1. Pamatinformācija

6. Rūpnieciskās apbūves teritorija (R) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu rūpniecības uzņēmumu darbībai un attīstībai nepieciešamo 
teritorijas organizāciju, inženiertehnisko apgādi un transporta infrastruktūru.

4.6.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

7. Vieglās rūpniecības uzņēmumu apbūve (13001).
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8. Smagās rūpniecības un pirmapstrādes uzņēmumu apbūve (13002).

9. Lauksaimnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (13003).

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

11. Inženiertehniskā infrastruktūra (14001): Virszemes un pazemes inženierkomunikācijas un inženiertīkli, siltumenerģijas, elektroenerģijas, gāzes, 
elektronisko sakaru, ūdens, naftas produktu un citu resursu pārvadei, uzglabāšanai, sadalei un pievadei, ietverot aprīkojumu, iekārtas, ierīces 
un citas darbībai nepieciešamās būves (piemēram, cauruļvadi un kabeļi)

12. Transporta lineārā infrastruktūra (14002).

13. Transporta apkalpojošā infrastruktūra (14003): Ēkas sauszemes satiksmes pakalpojumu nodrošināšanai, tai skaitā degvielas uzpildes stacija, 
autoostas, garāžas, atsevišķi iekārtotas atklātās autostāvvietas, stāvparki, daudzstāvu autostāvvietas

14. Noliktavu apbūve (14004).

15. Energoapgādes uzņēmumu apbūve (14006).

4.6.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

16. Biroju ēku apbūve (12001).

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

18. Aizsardzības un drošības iestāžu apbūve (12006).

4.6.1.4. Apbūves parametri

Nr. Minimālā 
jaunizveidojamā 
zemes gabala platība 
(m2/ha)

Apbūves intensitāte Apbūves augstums (m) Apbūves augstums (stāvu skaits) Brīvās zaļās teritorijas 
rādītājs (%) 
(pašvaldības 
noteiktais)

Vērtība Atruna no līdz Atruna no līdz Atruna no līdz Atruna Vērtība Atruna

19. *1 140 16 5 15

1. Pēc funkcionālās nepieciešamības
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4.6.1.5. Citi noteikumi

20. Atklāta uzglabāšana nav atļauta priekšpagalmā. Atklāta uzglabāšana ir jānožogo, saskaņā ar Pašvaldības būvvaldes nosacījumiem.

21. Detālplānojumā vai  būvprojektā  jāparedz pasākumi  apkārtējo  teritoriju  aizsardzībai  pret  trokšņiem,  smakām un cita  veida  piesārņojumu -  
prettrokšņa sienas, aizsargstādījumi u.tml.;

22. Pēc kaimiņos (vai tuvumā līdz 100 m) esošās dzīvojamās apbūves nekustamā īpašuma īpašnieka rakstiska lūguma zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 7086 010 0219 īpašniekam jānodrošina aizsargstādījumu (blīvu koka rindu stādījumu) joslas izveide vides (gaisa un/vai trokšņa) 
piesārņojuma mazināšanai vismaz 5,0 m platā joslā. Par aizsargstādījumu joslas vietas novietni zemju īpašnieki savstarpēji vienojas noslēdzot 
atsevišķu vienošanos

23. Ja  ražošanas  teritorija  robežojas  ar  citas  atļautās  izmantošanas  teritorijām,  izņemot  „Tehniskās  apbūves  teritorijām  (Ta)",  ražotājs  sev 
piederošajā teritorijā gar zemes vienības/u robežu ierīko buferzonu, kuras platumu nosaka un pamato detālplānojumā vai būvprojektā, atkarībā  
no ražošanas uzņēmuma darbības veida un ietekmes uz apkārtējo teritoriju vides un dzīves kvalitāti. Teritorija jānožogo ar nepārtrauktu un 
necaurredzamu žogu H 1.2-2.0m

24. Lietus notekūdeņu novadīšanai, būvprojektā izstrādāt lietus un sniega kušanas ūdeņu savākšanu, ja nepieciešams, attīrīšanu, un to tālāku 
novadīšanu, nepasliktinot esošos apstākļus blakus esošos īpašumos un uz blakus esošā pašvaldības autoceļa - Praulienas ciema ielas.

4.7. TRANSPORTA INFRASTRUKTŪRAS TERITORIJA

4.7.1. Transporta infrastruktūras teritorija (TR4)

4.7.1.1. Pamatinformācija

25. 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

26. Inženiertehniskā infrastruktūra (14001): Virszemes un pazemes inženierkomunikācijas un inženiertīkli, siltumenerģijas, elektroenerģijas, gāzes, 
elektronisko sakaru, ūdens, naftas produktu un citu resursu pārvadei, uzglabāšanai, sadalei un pievadei, ietverot aprīkojumu, iekārtas, ierīces 
un citas darbībai nepieciešamās būves (piemēram, cauruļvadi un kabeļi)

27. Transporta lineārā infrastruktūra (14002).
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28. Transporta  apkalpojošā  infrastruktūra  (14003):  Ēkas  sauszemes  satiksmes  pakalpojumu  nodrošināšanai,  tai  skaitā  autoostas,  garāžas, 
atsevišķi iekārtotas atklātās autostāvvietas, stāvparki, daudzstāvu autostāvvietas

4.7.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

Nenosaka

4.7.1.4. Apbūves parametri

Nenosaka

4.7.1.5. Citi noteikumi

29. Izstrādājot  detālplānojumus vai  tehniskos projektus,  ielu  un ceļu  šķērsprofilos  jāuzrāda  esošās un obligāti  jāparedz vieta  perspektīvajām 
inženierkomunikācijām (ūdensapgāde, kanalizācijai, lietus ūdeņu kanalizācijai, elektroapgādei, gāzes apgādei, telekomunikācijām, centralizētas 
siltumapgādes gadījumā - siltumapgādei u.c. pēc nepieciešamības) tā, lai nodrošinātu visu nekustamo īpašumu pieslēgšanas iespējas;

30. Prasības ielu projektēšanai skatīt Madonas novada Teritorijas plānojuma Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 5.2. apakšnodaļā

31. Pašvaldību ielas divvirzienu ceļa brauktuve nevar būt mazāka par 6,0 metriem. 

4.8. TEHNISKĀS APBŪVES TERITORIJA

Nenosaka

4.9. DABAS UN APSTĀDĪJUMU TERITORIJA

Nenosaka

4.10. MEŽU TERITORIJA

Nenosaka

4.11. LAUKSAIMNIECĪBAS TERITORIJA

Nenosaka
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4.12. ŪDEŅU TERITORIJA

Nenosaka
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5. TERITORIJAS AR ĪPAŠIEM NOTEIKUMIEM

5.1. CITA TERITORIJA AR ĪPAŠIEM NOTEIKUMIEM

Nenosaka

5.2. TERITORIJA, KURAI IZSTRĀDĀJAMS LOKĀLPLĀNOJUMS

Nenosaka

5.3. TERITORIJA, KURAI IZSTRĀDĀJAMS DETĀLPLĀNOJUMS

Nenosaka

5.4. VIETĒJAS NOZĪMES KULTŪRVĒSTURISKĀ UN DABAS TERITORIJA

Nenosaka

5.5. AINAVISKI VĒRTĪGA TERITORIJA

Nenosaka

5.6. VIETĒJAS NOZĪMES LAUKSAIMNIECĪBAS TERITORIJA

Nenosaka

5.7. NACIONĀLAS UN VIETĒJAS NOZĪMES INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBAS TERITORIJA

Nenosaka

5.8. DEGRADĒTA TERITORIJA

Nenosaka
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6. TERITORIJAS PLĀNOJUMA ĪSTENOŠANAS KĀRTĪBA

32. Šie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc tam, kad paziņojums par saistošo noteikumu 
pieņemšanu publicēts oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.

33. Normatīvajos aktos noteiktā kārtībā lokālplānojuma teritorijā uzsāktā būvniecība ir turpināma 
arī pēc šo saistošo noteikumu stāšanās spēkā. 
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7. CITI NOSACĪJUMI/PRASĪBAS

34. Aizsargjoslas un citi izmantošanas aprobežojumi

34.1. Aizsargjoslas  lokālplānojuma  teritorijā  ir  noteiktas  saskaņā  ar  lokālplānojuma 
risinājumiem, bet citas – atbilstoši Aizsargjoslu likuma un Ministru kabineta noteikumu 
prasībām.

34.2. Aizsargjoslas  ir grafiski attēlotas atbilstoši mēroga noteiktībai Grafiskās daļas lapā – 
2 „Apgrūtinātās teritorijas un objekti”.

34.3. Lokālplānojuma teritorijā noteiktas šādas ekspluatācijas aizsargjoslas:

34.3.1. Aizsargjoslas gar ielām un autoceļiem:

34.3.1.1. lauku  apvidos  aizsargjoslu  platums  gar  valsts  reģionālajiem 
autoceļiem no ceļa ass uz katru pusi ir 60 metru;

34.3.1.2. ciemos kā sarkano līniju (esoša vai projektēta ielas robeža).

34.3.2. Aizsargjoslas gar ūdensvadu un kanalizācijas tīkliem:

34.3.2.1. gar ūdensvadiem un kanalizācijas spiedvadiem, ja tie atrodas līdz 
2  metru  dziļumam, — 3 metri  katrā  pusē no cauruļvada ārējās 
malas;

34.3.2.2. gar  pašteces  kanalizācijas  vadiem  —  3  metri  katrā  pusē  no 
cauruļvada ārējās malas

34.3.3. Aizsargjoslas gar elektronisko sakaru tīkliem:

34.3.3.1. gar elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līnijām — zemes gabals un 
gaisa telpa, ko norobežo nosacītas vertikālas virsmas elektronisko 
sakaru tīkla līnijas katrā pusē 2,5 metru attālumā no elektronisko 
sakaru tīkla līnijas ass

34.3.4. Aizsargjoslas gar elektriskajiem tīkliem:

34.3.4.1. gar elektrisko tīklu gaisvadu līnijām ar nominālo spriegumu līdz 20 
kilovoltiem— 2,5 metru attālumā no līnijas ass;

34.3.4.2. gar elektrisko tīklu kabeļu līnijām — zemes gabals un gaisa telpa, 
ko norobežo nosacītas vertikālas virsmas kabeļu līnijas katrā pusē 
1 metra attālumā no kabeļu līnijas ass;

34.3.4.3. 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  daļu  projekcijas  uz 
zemes vai citas virsmas.

Lokālplānojums nekustamā īpašumā “Norte”, Praulienas ciems, Praulienas pagasts, Madonas novads, zemes 
vienībā ar kadastra apzīmējums 7086 010 0219, kas groza Madonas novada teritorijas plānojumu 1.0 
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