1.LAPA
Lauksaimniecībā izmantojamā teritorija:

Apzīmējumi

Lauksaimnieciskā teritorija
Melliorētās lauksaimniecības zemes

Karšu lapu izvietojums

Sakaru komunikācijas:

Rajona nozīmes vērtīgās ainavu teritorijas

Sakaru kabelis gruntī

Augu dārzs

Gaisvadu sakaru līnijas

Inženiertehniskās apgādes tīkli un objekti:

Sakaru kabeļu komunikācija

Mežsaimniecība un īpaši aizsargājamās dabas teritorijas

1

Ūdens ņemšanas vietas

Starpcentrāļu kabelis gruntī

Mežsaimniecībā izmantojamā teritorija:

Gulbenes novada Lejasciema pagasta teritorijas plānojums (grozījumi)

Tornis

2008.- 2020.gadam ar 2012.gada 22. marta grozījumiem

Ūdens ņemšanas vieta

Telefona skapis

Ūdenssaimniecībā izmantojamā teritorija:

Artēziskais urbums
Sakaru kabeļu kanalizācijas aka

Virszemes sateces baseinu ūdens objekti un teritorijas

2

Lejasciema ciema plānotā (atļautā) izmantošana

Upes un grāvji

Komunālās un tehniskās apbūves objekti un tīkli:

Hidrogrāfiskais teksts

Apbūves teritorija:

Siltumtrase

06-MST

Individuālo dzīvojamo māju apbūves teritorija

07-DST

Daudzstāvu dzīvojamo (daudzdzīvokļu) apbūves teritorija

09-SAB

Sabiedriskās nozīmes objektu apbūves teritorijas

M 1:2000

Citi objekti:

Centralizētais ūdensvads
Ūdensvads

Triangulācijas punkts

Notekūdeņu kanalizācija:

1cm kartē

GPS tīkla punkts
Kanalizācija
Hidrometeoloģiskais punkts

10-R

Ražošanas objektu apbūves teritorijas

12

Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas

Satiksmes infrastruktūra

Inženiertehn. apgādes tīklu un obj. terit.

Apdzīvojuma struktūra

Būve
Brauktuve apbūves teritorijā

Apbūves teritorijas :
Individuālo dzīvojamo māju apbūves teritorijas

Autoceļš ar grants segumu

Sabiedriskās nozīmes objektu apbūves teritorijas

Autoceļš ar cieto segumu

Ražošanas objektu apbūves teritorijas

Zemesceļš bez seguma

Novada nozīmes centrs

Pļaviņas

Viensētas nosaukums

Robežas
Ciema robeža

Plānotā iela

Teritorijas,kurām izstrādājami detālplānojumi:
Individuālo dzīvojamo māju apbūves teritorijas

Lejasciems

Teritorijas ar īpašu statusu

Kadastra robeža

Sociālās infrastruktūras objekti:

Sabiedriskās nozīmes objektu apbūves teritorijas

Pasts

Baznīca
Ražošanas objektu apbūves teritorijas

Valsts kultūras pieminekļa teritorija

Aizsargjoslas:

Nr.836

ūdenstilpju un ūdensteču aizsargjosla
artēzisko urbumu aizsargjosla

Valsts kult. pieminekļa aizsardzības Nr.

Izglītības iestāde

Dabas pamatnes teritorijas

Kultūras iestāde

Estrāde

Veselības aprūpes iestāde

kultūras pieminekļu aizsargjosla
attīrīšanas iekārtas aizsargjosla
elektrolīnijas aizsargjosla

Peldvieta

Pagasta padome

ķīmiskā aizsargjosla
Kapsēta

hidrometeoloģiskā punkta aizsargjosla
kapsētu aizsargjosla

Straumēni

Rekreācijas un tūrisma objekti:

applūstošās teritorijas

Elektropārvades līnijas:
04 kV elektropārvades līnija

Viesu nams

20 kV elektropārvades līnija
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Koordinātu sistēma: LKS - 92
Projekcija: Transversā Merkatora
Referencelipsoīds: GCS WGS 1984
Taisnleņķa koordinātu tīkls (civilā versija)
Attālums starp koordinātu tīkla līnijām
apvidū 2 km, uz kartes 20 cm
Inženiertīkli attēloti shematiski un precizējami
pēc to uzmērīšanas dabā.

estrāde

Izstrādātājs: Gulbenes novada domes
Attīstības un īpašumu nodaļa
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Kartes izstrādē izmantoti:
Valsts ģeotelpiskās aģentūras sagatavotā
vienkāršotā topogrāfiskā karte mērogā 1 : 10 000 (2006.g.)
- Valsts zemes dienesta nekustamā īpašuma
Valsts kadastra reģistra informācija ( 2011.g)
un Lejasciema pagasta pārvaldes rīcībā esošie dati
Šī karte ir Gulbenes novada saistošo noteikumu Nr.8
"Grozījumi Gulbenes novada Lejasciema pagasta teritorijas
plānojumā 2008. - 2020.gadam", kas apstiprināti ar Gulbenes
novada domes 2012.gada 22. marta sēdes lēmumu
(protokols Nr.5 , 18. &) un Gulbenes novada domes saistošo
noteikumu Nr. 9 "Grozījumi Gulbenes novada domes 2009.gada
10.septembra saistošajos noteikumos Nr.8 "Par Gulbenes novada
teritorijas plānojumiem"", kas apstiprināti ar Gulbenes novada domes
2012.gada 22. marta sēdes lēmumu (protokols Nr. 5, 19.&)
sastāvdaļa
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 21. panta 1.daļas 16. punktu,
43. panta pirmās daļas 1. un 13. punktu,"Teritorijas plānošanas likuma"
25. panta 1.daļu un LR Ministru kabineta 2009. gada 6.oktobra noteikumu
Nr.1148 "Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi" 47. punktu.
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Gulbenes novada domes priekšsēdētāja _____________
S. Daudziņa

Z.v.

2012. gada __. ___________.
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2.LAPA

peldvieta

mob.tel.tornis
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Gulbenes novada Lejasciema pagasta teritorijas plānojums (grozījumi)

Nr.5050

2008.- 2020.gadam ar 2012.gada 22.marta grozījumiem
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Ceļmalnieku senkapi
Nr.836

Lauksaimniecībā izmantojamā teritorija:

Apzīmējumi

Lauksaimnieciskā teritorija
Melliorētās lauksaimniecības zemes

Sakaru komunikācijas:

Rajona nozīmes vērtīgās ainavu teritorijas

Inženiertehniskās apgādes tīkli un objekti:
Tornis

Sakaru kabelis gruntī

Augu dārzs

Gaisvadu sakaru līnijas

Ūdens ņemšanas vietas

Starpcentrāļu kabelis gruntī

Mežsaimniecībā izmantojamā teritorija:

Sakaru kabeļu komunikācija

Mežsaimniecība un īpaši aizsargājamās dabas teritorijas

Ūdens ņemšanas vieta

Telefona skapis

Ūdenssaimniecībā izmantojamā teritorija:

Artēziskais urbums
Sakaru kabeļu kanalizācijas aka

Virszemes sateces baseinu ūdens objekti un teritorijas

Koordinātu sistēma: LKS - 92
Projekcija: Transversā Merkatora
Referencelipsoīds: GCS WGS 1984
Taisnleņķa koordinātu tīkls (civilā versija)
Attālums starp koordinātu tīkla līnijām
apvidū 2 km, uz kartes 20 cm
Inženiertīkli attēloti shematiski un precizējami
pēc to uzmērīšanas dabā.
Izstrādātājs: Gulbenes novada domes
Attīstības un īpašumu nodaļa

Upes un grāvji

Apbūves teritorija:

Šī karte ir Gulbenes novada saistošo noteikumu Nr.8
"Grozījumi Gulbenes novada Lejasciema pagasta teritorijas
plānojumā 2008. - 2020.gadam", kas apstiprināti ar Gulbenes
novada domes 2012.gada 22. marta sēdes lēmumu
(protokols Nr.5 , 18. &) un Gulbenes novada domes saistošo
noteikumu Nr. 9 "Grozījumi Gulbenes novada domes 2009.gada
10.septembra saistošajos noteikumos Nr.8 "Par Gulbenes novada
teritorijas plānojumiem"", kas apstiprināti ar Gulbenes novada domes
2012.gada 22. marta sēdes lēmumu (protokols Nr. 5, 19.&)
sastāvdaļa
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 21. panta 1.daļas 16. punktu,
43. panta pirmās daļas 1. un 13. punktu,"Teritorijas plānošanas likuma"
25. panta 1.daļu un LR Ministru kabineta 2009. gada 6.oktobra noteikumu
Nr.1148 "Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi" 47. punktu.

Individuālo dzīvojamo māju apbūves teritorija

07-DST

Daudzstāvu dzīvojamo (daudzdzīvokļu) apbūves teritorija

09-SAB

Sabiedriskās nozīmes objektu apbūves teritorijas

12

2012. gada __. ___________.

Triangulācijas punkts

Notekūdeņu kanalizācija:
GPS tīkla punkts
Kanalizācija
Hidrometeoloģiskais punkts

Ražošanas objektu apbūves teritorijas

Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas

Satiksmes infrastruktūra

Inženiertehn. apgādes tīklu un obj. terit.

Apdzīvojuma struktūra

Būve
Brauktuve apbūves teritorijā

Apbūves teritorijas :
Individuālo dzīvojamo māju apbūves teritorijas

Autoceļš ar grants segumu

Sabiedriskās nozīmes objektu apbūves teritorijas

Autoceļš ar cieto segumu

Ražošanas objektu apbūves teritorijas

Zemesceļš bez seguma

Individuālo dzīvojamo māju apbūves teritorijas

Lejasciems

Novada nozīmes centrs

Pļaviņas

Viensētas nosaukums

Robežas
Ciema robeža

Plānotā iela

Teritorijas,kurām izstrādājami detālplānojumi:

Teritorijas ar īpašu statusu

Kadastra robeža

Sociālās infrastruktūras objekti:

Sabiedriskās nozīmes objektu apbūves teritorijas

Pasts

Baznīca
Ražošanas objektu apbūves teritorijas

Aizsargjoslas:

ūdenstilpju un ūdensteču aizsargjosla

artēzisko urbumu aizsargjosla

Valsts kultūras pieminekļa teritorija

Nr.836

Valsts kult. pieminekļa aizsardzības Nr.

Izglītības iestāde

Dabas pamatnes teritorijas

Kultūras iestāde

Estrāde

Veselības aprūpes iestāde

kultūras pieminekļu aizsargjosla
attīrīšanas iekārtas aizsargjosla

Peldvieta

ķīmiskā aizsargjosla
hidrometeoloģiskā punkta aizsargjosla
kapsētu aizsargjosla

Z.v.

Citi objekti:

Ūdensvads

elektrolīnijas aizsargjosla

Gulbenes novada domes priekšsēdētāja _____________
S. Daudziņa

Siltumtrase

Centralizētais ūdensvads

06-MST

10-R

Kartes izstrādē izmantoti:
Valsts ģeotelpiskās aģentūras sagatavotā
vienkāršotā topogrāfiskā karte mērogā 1 : 10 000 (2006.g.)
- Valsts zemes dienesta nekustamā īpašuma
Valsts kadastra reģistra informācija ( 2011.g)
un Lejasciema pagasta pārvaldes rīcībā esošie dati

Komunālās un tehniskās apbūves objekti un tīkli:

Hidrogrāfiskais teksts

Kapsēta

Rekreācijas un tūrisma objekti:

applūstošās teritorijas

Elektropārvades līnijas:
04 kV elektropārvades līnija
20 kV elektropārvades līnija

Viesu nams

Pagasta padome

