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Apstiprināti  
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2012.gada 28.martā       Saistošie noteikumi Nr.7 

Aizputē 

 

 

Aizputes novada teritorijas plānojuma 2012.-2023.gadam grafiskā daļa un 

teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 

 
Izdoti saskaņā ar 

 Teritorijas attīstības plānošanas likuma  

25.panta pirmo daļu, 

 likuma Par pašvaldībām 15.panta pirmās daļas 13.punktu  

un 43.panta 1.punktu un  

Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 1.punktu 

 

1. Šo saistošo noteikumu darbības robežas ir Aizputes novada administratīvās teritorijas 

robežas. 

2. Šie saistošie noteikumi nosaka prasības un aprobežojumus teritorijas plānošanai, 

izmantošanai un apbūvei Aizputes novada administratīvajā teritorijā, kas jāievēro visām 

fiziskajām un juridiskajām personām – zemes īpašniekiem, tiesiskiem valdītājiem, 

lietotājiem, un nomniekiem, uzsākot jebkuru teritoriju plānošanu un apbūvi, zemes 

īpašumu izmantošanu, sadalīšanu, apvienošanu, robežu pārkārtošanu, ēku un būvju 

projektēšanu un būvniecību. 

3. Ar šiem saistošajiem noteikumiem tiek apstiprinātas Aizputes novada teritorijas plānojuma 

2012.-2023. gadam sastāvdaļas: 

3.1. II sējums Grafiskā daļa (1.pielikums*), kurā ietilpst šādas kartes: 

3.1.1. Aizputes novada teritorijas pašreizējā izmantošana M 1:25000; 

3.1.2. Aizputes novada teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana M 1:15000; 

3.1.3. Aizputes pilsētas teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana M 1:5000; 

3.1.4. Aizputes pilsētas inženiertehnisko komunikāciju tīkli M 1:5000; 

3.1.5. Rokasbirzes un Kūdras ciema teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana M 1:5000; 

3.1.6. Cīravas ciema teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana M 1:5000; 
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3.1.7. Dzērvenieku ciema teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana M 1:5000; 

3.1.8. Kalvenes ciema teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana M 1:5000; 

3.1.9. Kalvenes stacijas ciema teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana M 1:5000; 

3.1.10. Kazdangas ciema teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana M 1:5000;  

3.1.11. Rokaižu ciema teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana M 1:5000;  

3.1.12. Tebras un Bojas ciema teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana M 1:5000;   

3.1.13. Apriķu ciema teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana M 1:5000;  

3.1.14. Štakeldangas un Padures ciema teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana M 1:5000. 

3.2. III sējums Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi (2.pielikums*). 

4. Aizliegts izsniegt pašvaldības institūciju atļaujas vai licences teritorijas izmantošanai un 

būvniecībai, kas neatbilst šo noteikumu prasībām. 

5. Izstrādes stadijā esošos detālplānojumus un zemes ierīcības projektus turpina izstrādāt 

atbilstoši šo saistošo noteikumu prasībām, ja nepieciešams, veicot grozījumus darba 

uzdevumā vai nosacījumos. 

6. Šie saistošie noteikumi nav īstenojami tikmēr, kamēr nav pabeigtas Teritorijas attīstības 

plānošanas likuma 27.panta trešajā daļā minētās darbības. 

 

 

* Pielikumus skatīt Aizputes novada teritorijas plānojuma 2012.-2023.gadam II sējumā 

„Grafiskā daļa” un III sējumā „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”. 

 

 

 

 

Novada domes priekšsēdētāja vietnieks     Juris Grasmanis 

 

 

 

 

 

 


