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1. NOTEIKUMU LIETOŠANA UN DEFINĪCIJAS

1.1. NOTEIKUMU LIETOŠANA

1. Saistošie noteikumi nosaka teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus grafiskās daļas 
kartē  „Funkcionālais  zonējums  un  apgrūtinājumi”  norādītajā  lokālplānojuma  teritorijā  – 
nekustamajiem  īpašumiem  “Indras”,  Krustpils  pagastā,  Krustpils  novadā  (nekustamā 
īpašuma  kadastra  numurs  56680070260,  platība  23,28  ha)  un  “Indraines”,  Krustpils 
pagastā, Krustpils novadā (nekustamā īpašuma kadastra numurs 56680070369, kas sastāv 
no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56680070110, platība 4,01 ha), turpmāk tekstā – 
lokālplānojuma teritorija.

2. Teritorijas  izmantošanas  un  apbūves  noteikumi  un  grafiskās  daļas  karte  "Funkcionālais 
zonējums  un  apgrūtinājumi"  groza  Krustpils  novada  pašvaldības  saistošos  noteikumus 
Nr.2013/12  "Par  Krustpils  novada  teritorijas  plānojuma  2013.-2024.gadam  Teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumiem un Grafisko daļu":

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

2.2. Grafiskās  daļas  kartē  "Funkcionālais  zonējums  un  apgrūtinājumi"  noteikto 
lokālplānojuma teritorijas funkcionālo zonējumu.

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. Galvenās piekļuves vietas jāveido no pašvaldības autoceļa Lopdārzi – Kaķīši.

4. Rezerves  iebraukšanai/izbraukšanai  no  militārās  bāzes  teritorijas  saglabājams  esošā 
servitūta ceļa pieslēgums pašvaldības autoceļam Sietnieki – Lopdārzi.

5. Visiem piebraucamajiem ceļiem jāparedz tāda ceļa  nestspēja,  lai  nodrošinātu militārā  un 
kravas  transporta  (transporta  slodze  ne  mazāka  kā  11,5  t  uz  asi)  pārvietošanos.  Ceļu 
uzlabošana jāveic sadarbībā ar pašvaldību un attiecīgajā jomā atbildīgajām institūcijām

6. Visām ēkām ir  jānodrošina ugunsdzēsības transporta piebraukšana pa vismaz 3,5 metru 
platu ceļu, kas atrodas 5-20 metru attālumā no ēkas fasādes.

3.2. PRASĪBAS INŽENIERTEHNISKĀS APGĀDES TĪKLIEM UN OBJEKTIEM

7. Lokālplānojuma  teritorijā  inženiertehniskās  apgādes  tīkli  un  objekti  projektējami  un 
izbūvējami  saskaņā  ar  normatīvo  aktu  prasībām,  atbildīgo  institūciju  izsniegtajiem 
tehniskajiem noteikumiem un aizsardzības objekta vajadzībām.

8. Lokālplānojuma  teritorijā  ūdensapgāde  un  kanalizācija  ir  veidojama  lokāla,  ierīkojot 
individuālo  ūdens  ieguves  risinājumu  un  lokālas  notekūdeņu  savākšanas  un  attīrīšanas 
ietaises,  ievērojot  spēkā  esošo  būvnormatīvu  un  vides  jomu  regulējošo  normatīvo  aktu 
prasības.

9. Lokālplānojuma  teritorijā  elektroapgādi  ierīko  pamatojoties  uz  izstrādātiem  būvprojektiem 
saskaņā ar akciju sabiedrības "Sadales tīkls" tehniskajiem noteikumiem.

10. Būvprojekta sastāvā jāparedz meliorācijas sistēmas risinājumi saskaņā ar normatīvo aktu 
prasībām.

3.3. PRASĪBAS APBŪVEI

11. Prasības apbūvei ir nosakāmas pirms būvprojekta izstrādes, ņemot vērā konkrētā militārā 
objekta raksturu un funkciju.

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

4.4.1. Publiskās apbūves teritorija (P1)

4.4.1.1. Pamatinformācija

12. Publiskās apbūves teritorija (P1) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu komerciālu 
un nekomerciālu publiska rakstura, tai skaitā militāra rakstura iestāžu un objektu izvietošanu, 
paredzot atbilstošu infrastruktūru.

4.4.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

13. Tirdzniecības  un/vai  pakalpojumu  objektu  apbūve  (12002):  Apbūve,  ko  veido  veikali, 
aptiekas,  sabiedriskās  ēdināšanas  uzņēmumi,  sezonas  rakstura  tirdzniecības  vai 
pakalpojumu objekti (tirdzniecības kioski  un segtie tirdzniecības stendi), kafejnīcas, kā arī 
sadzīves un citu pakalpojumu objekti, tai skaitā degvielas uzpildes stacijas un automobiļu un 
motociklu apkopes uzņēmumi, izņemot ražošanas objektus.

14. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003): Apbūve, ko veido viesnīcas, dienesta viesnīcas, 
jauniešu  kopmītnes  un  cita  veida  īslaicīgas  apmešanās  vietas,  kā  arī  citi  izmitināšanas 
pakalpojumu nodrošināšanai nepieciešamie objekti un infrastruktūra.

15. Sporta ēku un būvju apbūve (12005): Apbūve, ko veido ēkas sporta nodarbībām un sporta 
pasākumiem, sporta un atpūtas būves.

16. Aizsardzības un drošības iestāžu apbūve (12006): Apbūve, ko veido aizsardzības spēku, 
policijas, ugunsdzēsības un glābšanas dienesti un ugunsdzēsēju depo, kazarmas un citas 
valsts aizsardzības un drošības iestādes un to funkcijām nepieciešamās ēkas un būves.

17. Labiekārtota  publiskā  ārtelpa  (24001):  Labiekārtoti  parki,  mežaparki,  publiski  pieejami 
pagalmi,  ietverot  apstādījumus  un  labiekārtojuma  infrastruktūru  (tai  skaitā  nedzīvojamās 
ēkas un būves) atpūtas, veselības un fizisko aktivitāšu nolūkam un citu publiskās ārtelpas 
funkciju nodrošināšanai.

Lokālplānojums nekustamajiem īpašumiem "Indras" un "Indraines" Krustpils pagastā, Krustpils novadā 1.1 Lpp.7 (11)

http://likumi.lv/doc.php?id=256866


4.4.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

18. Rindu  māju  apbūve  (11005):  Dzīvojamā apbūve,  ko  veido  trīs  un vairāk  lineāri  bloķētas 
individuālās dzīvojamās mājas ar nepieciešamajām palīgbūvēm un labiekārtojumu.

19. Daudzdzīvokļu  māju  apbūve  (11006):  Dzīvojamā  apbūve,  ko  veido  daudzdzīvokļu 
dzīvojamās mājas ar nepieciešamajām palīgbūvēm un labiekārtojumu.

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 (%)

20. 2 ha 60 1 līdz 15 1

1. Noteiktais apbūves parametrs neattiecas uz militārām vajadzībām nepieciešamajām būvēm.

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

Nenosaka

4.8. TEHNISKĀS APBŪVES TERITORIJA

Nenosaka

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

Lokālplānojums nekustamajiem īpašumiem "Indras" un "Indraines" Krustpils pagastā, Krustpils novadā 1.1 Lpp.9 (11)



6. TERITORIJAS PLĀNOJUMA ĪSTENOŠANAS KĀRTĪBA

21. Lokālplānojuma īstenošanu veic, izstrādājot būvprojektus un veicot būvniecību atbilstoši šīm 
lokālplānojuma prasībām.
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7. CITI NOSACĪJUMI/PRASĪBAS

Nenosaka
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