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1. NOTEIKUMU LIETOŠANA UN DEFINĪCIJAS

1.1. NOTEIKUMU LIETOŠANA

1. Teritorijas  izmantošanas  un  apbūves  noteikumi  (turpmāk  tekstā  –  Noteikumi)  nosaka 
teritorijas  izmantošanas  un  apbūves  noteikumus  grafiskās  daļas  kartē  „Funkcionālais 
zonējums” norādītajā lokālplānojuma teritorijā – zemes gabala daļā ar kadastra apzīmējumu 
7817 002 0731, nekustamajā īpašumā Rēzeknes ielā 1B, Viļānos, Viļānu novadā, turpmāk 
tekstā – lokālplānojuma teritorija.

2. Funkcionālās zonas lokālplānojuma teritorijā tiek noteiktas saskaņā ar grafiskās daļas karti 
„Funkcionālais zonējums”. Lokālplānojuma teritorijas izmantošanā un apbūvē piemēro Viļānu 
novada  teritorijas  plānojumu (pārapstiprināts  2009.  gada  2.  septembrī  kā  Viļānu  novada 
domes saistošie noteikumi Nr. 3 „Par Viļānu novada teritorijas plānojumu”) prasības tiktāl, 
ciktāl šie Noteikumi nenosaka citādi.

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

3. Publiskās  apbūves  apmeklētajiem  nepieciešamās  transportlīdzekļu  novietnes  atļauts 
paredzēt  teritorijā  (autostāvvietā,  kurai  ir  publiskas  autostāvvietas  statuss)  ārpus 
lokālplānojuma  teritorijas,  ja  tā  atrodas  ne  tālāk  kā  250  m  rādiusā  no  būves,  kuras 
izmantošanai tās nepieciešamas.

4. Lokālplānojuma teritorijā jāparedz velonovietnes.

3.2. PRASĪBAS INŽENIERTEHNISKĀS APGĀDES TĪKLIEM UN OBJEKTIEM

Nenosaka

3.3. PRASĪBAS APBŪVEI

5. Ēkas apbūves apjomu jāveido ar pieslēgumu pie Viļānu vidusskolas.

6. Ēkas galveno fasādi jāprojektē pret Kultūras namu.

7. Ēkas  (būves)  jāprojektē  un  jābūvē  tā,  lai  iespējamā  ugunsgrēka  gadījumā  nodrošinātu
cilvēku evakuāciju, lai ugunsdzēsības un glābšanas dienesta apakšvienību personālsastāvs
brīvi  un  pietiekami  droši  varētu  piekļūt  ugunsgrēka  perēkļiem un  nepieļautu  ugunsgrēka 
izplatīšanos uz tuvumā esošajiem objektiem arī  tādā gadījumā,  ja  degošā ēka daļēji  vai 
pilnīgi sagrūst.

8. Sporta un aktīvās atpūtas centra ēkas fasāžu toņiem jāveido kopīgu ēku grupu ar Viļānu 
vidusskolas ēkām.

9. Atļauta skursteņu stiprināšana pie ēku fasādēm.

3.4. PRASĪBAS TERITORIJAS LABIEKĀRTOJUMAM

10. Lokālplānojuma teritorija jāveido atklāta un publiski pieejama.

11. Lokālplānojuma teritorijā ir atļauts veidot rekreācijas zonas, t.sk. atpūtas vietas, bērnu rotaļu 
laukumus un aktīvās atpūtas iekārtas.

12. Teritorijā  jāsaglabā  pēc  iespējas  vairāk  esošie  koki.  Ja  to  nav  iespējams darīt  apbūves 
apjoma  dēļ,  jāveido  jaunus  koku  apstādījumus  lokālplānojuma  teritorijā  un  citās  blakus 
esošās teritorijās.

13. Labiekārtošanas  elementu  izvietojumu,  vizuālo  izskatu  un  māksliniecisko  noformējumu 
jāveido,  harmoniski  iekļaujoties  apkārtējā  vidē  un  saskaņā  ar  apkārtējo  ēku  un  būvju 
arhitektonisko stilu un noformējumu.

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

4.4.1. Publiskās apbūves teritorija (P)

4.4.1.1. Pamatinformācija

14. 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

15. Sporta ēku un būvju apbūve (12005): apbūve, ko veido ēkas sporta nodarbībām un sporta 
pasākumiem (piemēram, sporta zāles, slēgtie peldbaseini, segtie sporta laukumi), sporta un 
atpūtas būves.

16. Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (12007): apbūve, ko veido jebkura līmeņa izglītības 
iestāžu  (pirmsskolas  aprūpes  un  izglītības,  pamata  un  vidējās  izglītības,  profesionālās 
ievirzes,  speciālās,  interešu  izglītības,  augstākās,  pieaugušo  un  tālākizglītības)  vai 
zinātniskās  pētniecības  iestāžu,  tai  skaitā  zinātniski  pētniecisko  institūtu,  darbības 
nodrošināšanai nepieciešamie objekti un infrastruktūra

17. Veselības aizsardzības iestāžu apbūve (12008): apbūve, ko veido ārstu prakses, veselības 
centri, un citi ārstniecības nolūkiem paredzēti objekti un tiem nepieciešamā infrastruktūra.

18. Labiekārtota publiskā ārtelpa (24001): labiekārtoti parki, publiski pieejami pagalmi, ietverot 
apstādījumus  un  labiekārtojuma  infrastruktūru  atpūtas,  veselības  un  fizisko  aktivitāšu 
nolūkam un citu publiskās ārtelpas funkciju nodrošināšanai.

4.4.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

Nenosaka
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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 (%)

19. 85 līdz 16

4.4.1.5. Citi noteikumi

Nenosaka

4.5. JAUKTAS CENTRA APBŪVES TERITORIJA

Nenosaka

4.6. RŪPNIECISKĀS APBŪVES TERITORIJA

Nenosaka

4.7. TRANSPORTA INFRASTRUKTŪRAS TERITORIJA

4.7.1. Transporta infrastruktūras teritorija (TR)

4.7.1.1. Pamatinformācija

20. Transporta infrastruktūras teritorija (TR) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu visu 
veidu transportlīdzekļu un gājēju satiksmei nepieciešamo infrastruktūru.

4.7.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

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

22. Transporta lineārā infrastruktūra (14002): ielas teritorija.

4.7.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

Nenosaka

4.7.1.4. Apbūves parametri

Nenosaka

4.7.1.5. Citi noteikumi

Nenosaka

4.8. TEHNISKĀS APBŪVES TERITORIJA

Nenosaka
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4.9. DABAS UN APSTĀDĪJUMU TERITORIJA

Nenosaka

4.10. MEŽU TERITORIJA

Nenosaka

4.11. LAUKSAIMNIECĪBAS TERITORIJA

Nenosaka

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

6.1. LOKĀLPLĀNOJUMA ĪSTENOŠANAS KĀRTĪBA

23. Lokālplānojuma īstenošanu veic, izstrādājot būvprojektus un veicot būvniecību atbilstoši šo 
Noteikumu prasībām.
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7. CITI NOSACĪJUMI/PRASĪBAS

Nenosaka
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