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1. NOTEIKUMU LIETOŠANA UN DEFINĪCIJAS

1.1. NOTEIKUMU LIETOŠANA

1. Krimuldas novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi (turpmāk tekstā – Apbūves 
noteikumi)  nosaka  konkrētas  prasības  novada  teritorijas  izmantošanai  un  apbūves 
parametriem katrā  funkcionālajā  zonā,  vispārīgas  prasības zemes vienību,  ēku  un būvju 
plānošanai  un  izmantošanai,  teritorijas  plānojuma  īstenošanas  kārtību  u.c.  prasības, 
aprobežojumus,  un  ir  daļa  no  Krimuldas novada  teritorijas  plānojuma (turpmāk  tekstā  – 
Teritorijas plānojums).

2. Vispārīgās  prasības  teritorijas  attīstības  plānošanai,  teritorijas  izmantošanai  un  apbūvei 
nosaka 30.04.2013.  Ministru  kabineta noteikumi  Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, 
izmantošanas un apbūves noteikumi” (turpmāk tekstā - MK noteikumi Nr.240).

3. Apbūves  noteikumi  attiecas  uz  visu  Krimuldas  novada  pašvaldības  (turpmāk  tekstā  – 
Pašvaldība) administratīvo teritoriju un ir saistoši 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,  būvniecību,  atjaunošanu,  pārbūvi, 
restaurāciju,  nojaukšanu,  lokālplānojumu,  detālplānojumu,  zemes  ierīcības  projektu  un 
tematisko plānojumu izstrādi vai citu saimniecisko darbību.

4. Mainoties  Latvijas  Republikas  (turpmāk  tekstā  -  LR)  normatīvajiem  aktiem  vai  to 
nosacījumiem,  uz  kuriem  dotas  atsauces  šajos  Apbūves  noteikumos,  praksē  jāpiemēro 
aktuālās  normatīvajos  aktos  noteiktās  prasības,  un  tie  nav  klasificējami  kā  Teritorijas 
plānojuma un Apbūves noteikumu grozījumi.

5. Ja  teritorijai  ir  spēkā  esošs  lokālplānojums  vai  detālplānojums,  kas  detalizētāk  nosaka 
teritorijas izmantošanu un apbūves prasības, tad papildus Apbūves noteikumiem ievēro arī 
šos noteikumus.

6. Spēkā esošo detālplānojumu teritorijas attēlotas Grafiskās daļas kartēs. Pašvaldība papildina 
Apbūves  noteikumus  ar  informāciju  par  jauniem  apstiprinātiem  lokālplānojumiem, 
detālplānojumiem un to grozījumiem (Apbūves noteikumu Pielikumi 1.pielikums).

7. Apbūves noteikumi īpaši aizsargājamajās dabas teritorijās piemērojami tiktāl, ciktāl tie nav 
pretrunā ar īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārīgiem un/vai individuāliem aizsardzības 
un izmantošanas noteikumiem.

8. Ja tiesa kādu šo Apbūves noteikumu punktu vai prasību atzīst par spēkā neesošu, pārējā to 
daļa, saglabā spēku.

1.2. DEFINĪCIJAS

9. Apbūves noteikumos lietotas šādas definīcijas:

9.1. alternatīvā  energoapgāde  –  energoapgādes  veidi,  ko  iegūst  no  vēja,  saules, 
ģeotermālās  (siltumenerģija,  kura  atrodas  zem  cietzemes  virsmas),  biogāzes  un 
biomasas;

9.2. apbūves blīvums – apbūvētās teritorijas (visu ēku apbūves laukuma summa) attiecība 
pret zemes vienības platību attiecīgajā funkcionālajā zonā;
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9.3. apbūves intensitāte – ēku virszemes stāvu platības summas attiecība pret  zemes 
vienības platību attiecīgajā funkcionālajā zonā;

9.4. apbūves laukums –  tāda ēkas laukuma projekcija  uz zemes,  kuru  ierobežo  ēkas 
ārējais perimetrs, ieskaitot izvirzītās daļas. Apbūves laukumā ieskaita laukumu zem 
ēkas un ēkas daļām, kuras izvietotas uz kolonnām, caurbrauktuvju laukumus zem 
ēkām, kā arī laukumus zem lieveņiem, terasēm un ārējām kāpnēm, kā arī atklātus 
peldbaseinus un pārkares (t.sk. balkonus), ja tie izvirzīti ārpus ēkas sienas vairāk par 
1,5 metriem;

9.5. apbūves parametri – skaitliskie rādītāji, kas raksturo apbūves izvietojumu un apjomu 
noteiktā teritorijā (piemēram, zemes vienībā);

9.6. apdzīvota vieta - teritorija, kurā dzīvo cilvēki, ir izveidoti materiālie priekšnoteikumi tās 
apdzīvošanai  un  kurai  normatīvajos  aktos  noteiktajā  kārtībā  piešķirts  attiecīgais 
apdzīvotās vietas statuss – ciems, viensēta;

9.7. atklāta (āra) uzglabāšana - materiālu un produkcijas uzglabāšanas veids brīvā dabā 
vai būvju platībās, kas nav iekļautas ēkās (izņemot transportlīdzekļu novietni);

9.8. atļautā izmantošana – teritorijas plānojumā atļautie nosacījumi konkrētai teritorijai vai 
zemes vienībai, kā arī zemes, būves un ēkas vai to daļu izmantošana, kas plānota 
saskaņā ar teritorijas plānojumu. Pēc prioritātes nosaka šādu izmantošanu:

9.8.1. galvenā  izmantošana  –  teritorijas  izmantošanas  veids,  kas  ir  dominējošs 
funkcionālajā zonā;

9.8.2. papildizmantošana  –  teritorijas  izmantošanas  veids,  kas  ir  pakārtots 
funkcionālajā zonā noteiktajam galvenajam izmantošanas veidam, to uzlabo 
vai veicina;

9.9. autostāvvieta - automašīnu novietošanas vieta, kas ietver šādus veidus:

9.9.1. atklāta autostāvvieta – automašīnu novietošanas veids, kas nozīmē teritoriju 
uz ielas vai laukumos marķētās novietnēs (arī nožogotās) un kas paredzēts 
vienas vai vairāku automašīnu novietošanu uz laiku;

9.9.2. slēgta autostāvvieta – automašīnu novietošanas veids, kas ir iekļauta ēkā vai 
tās daļā automašīnu novietošanai uz laiku, bet nav garāža;

9.9.3. garāža – ēka vai tās daļa, kas plānota vai izmantota pastāvīgai automašīnas 
vai automašīnu novietošanai. Tā var būt gan privāta, gan kopīpašums. Šajos 
Apbūves noteikumos garāža ar privātas garāžas nozīmi netiek lietota, ja tā ir 
ietverta savrupmājā vai tās saimniecības ēkā;

9.10. bēniņi - neapdzīvojama telpa starp jumta norobežojošajām konstrukcijām, ārsienām 
un augšējā stāva pārsegumu (līdz siltinājuma virskārtai);

9.11. brīvā  zaļā  teritorija  –  zemes  vienības  neapbūvētā  platība,  no  kā  atskaitīta 
autostāvvietu un piebraucamo ceļu platība. Apbūves noteikumos izteikta procentos no 
zemes vienības platības;

9.12. būves  augstums  -  būves  jumta  kores  (savietotajiem  jumtiem  –  jumta  dzegas) 
augstākais punkts, mērot no zemes planējuma atzīmes ielas fasādes vai ieejas pusē;

9.13. ceļš -  jebkura satiksmei  izbūvēta teritorija (autoceļš,  iela, šķērsiela un tamlīdzīgas 
teritorijas  visā  platumā,  ieskaitot  brauktuvi,  ietves,  nomales,  sadalošās  joslas  un 
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saliņas). Ceļa kompleksā ietilpst ceļš, mākslīgās būves (tilti, satiksmes pārvadi, tuneļi, 
caurtekas,  ūdens  novadīšanas  ietaises,  atbalsta  sienas  un  citas  būves),  ceļu 
inženierbūves  (pasažieru  sabiedrisko  transportlīdzekļu  pieturvietas  un  paviljoni, 
bremzēšanas un paātrinājuma joslas, transportlīdzekļu stāvvietas, atpūtas laukumi, 
veloceliņi  un  ietves,  ceļu  sakaru  un  apgaismojuma  līnijas,  elektrotransporta 
kontakttīkli  un citas inženierbūves),  satiksmes organizācijas tehniskie līdzekļi  (ceļa 
zīmes,  luksofori,  signālstabiņi,  aizsargbarjeras,  gājēju  barjeras,  vertikālie  un 
horizontālie ceļa apzīmējumi un citi tehniskie līdzekļi);

9.14. degradēta teritorija  – teritorija  ar  izpostītu  vai  bojātu zemes virskārtu vai  pamesta 
apbūves,  derīgo  izrakteņu  ieguves,  saimnieciskās  darbības  teritorija,  kur 
nepieciešami ainavu reģenerācijas un vides atveseļošanas pasākumi;

9.15. derīgo izrakteņu atradne – dabisks derīgo izrakteņu sakopojums, kuru  daudzums, 
kvalitāte un ieguves apstākļi ir izvērtēti un kuru praktiska izmantošana ir iespējama;

9.16. dzīvoklis -  ar  ārsienām, iekšsienām un atsevišķu ieeju  no kāpņu telpas,  ielas vai 
pagalma norobežota ēkas daļa, kas aprīkota ar attiecīgajām inženierkomunikācijām 
un iekārtām un kurā ir dzīvojamās telpas un palīgtelpas;

9.17. dzega – izvirzītā sienu vainagojošā josla, kas atdala sienu no jumta;

9.18. dzīvojamās māja – būve (ēka), no kuras platības vismaz puse (50%) tiek izmantota 
dzīvošanai;

9.18.1. dvīņu  māja  –  divas  bloķētas,  arhitektoniski  vienotas  un  simetriskas 
individuālās dzīvojamās mājas ar identisku plānojumu;

9.18.2. rindu māja – trīs un vairāk lineāri bloķētas individuālās dzīvojamās mājas;

9.18.3. savrupmāja – brīvi stāvošas viena vai divu dzīvokļu individuālās dzīvojamās 
mājas;

9.18.4. vasarnīca  –  sezonas  rakstura  apdzīvošanai  paredzētas  individuālas 
dzīvojamās ēkas otro māju statusā, ārpus pastāvīgās dzīvesvietas;

9.18.5. viensēta  –  savrupa  apbūve  lauku  teritorijā,  ko  veido  viena  vai  divas 
individuālās dzīvojamās ēkas ar saimniecības ēkām un palīgbūvēm;

9.19. energoapgādes  uzņēmumu  apbūve  -  enerģijas  ražošanas  un  energoapgādes 
uzņēmumu  (piemēram,  hidroelektrostacijas,  koģenerācijas  stacijas,  vēja 
elektrostacijas  un  vēja  elektrostaciju  parki)  apbūve,  neietverot  lineāro 
inženiertehnisko infrastruktūru;

9.20. funkcionālā  zona  –  ciema  vai  lauku  teritorijas  daļa  ar  definētām  robežām,  kurai 
teritorijas  plānojumā  vai  lokālplānojumā  noteikti  atļautie  izmantošanas  veidi  un 
apbūves parametri;

9.21. grausts  –  ēka  vai  būve,  kura  ir  pilnīgi  vai  daļēji  sagruvusi  vai  atrodas  tehniskā 
stāvoklī, kas apdraud cilvēku drošību, vai arī tās vizuālais veidols bojā ainavu;

9.22. grāvis – mākslīgi veidots, garš padziļinājums gruntī, ūdens novadīšanai no pieguļošās 
teritorijas, iekļaujoties vienotā noteces sistēmā;

9.23. hidrotehniska būve - būve, uz kuru iedarbojas ūdens spiediens un kura kalpo ūdens 
resursu izmantošanai un ūdeņu kaitīgās iedarbības novēršanai;
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9.24. iekšzemes publiskie ūdeņi – Civillikuma I pielikumā norādītie publiskie ezeri un upes;

9.25. iela - transportlīdzekļu satiksmei paredzēta inženierbūve ciemu teritorijā;

9.26. ietve - ceļa daļa, kas paredzēta gājējiem. Ietve piekļaujas brauktuvei vai ir atdalīta no 
tās;

9.27. insolācija - saules radītais apgaismojums telpās;

9.28. intensīvās audzēšanas komplekss - dzīvnieku novietne ar vairāk nekā 85 000 vietām 
broileriem, vai 60 000 vietām vistām, vai 3000 vietu cūkām, kuru masa ir lielāka par 
30 kg, vai 900 vietām sivēnmātēm, 500 vietām liellopiem;

9.29. inženierkomunikāciju  tīkli  un objekti  -  būvju kopums, kas sastāv no cauruļvadiem, 
kabeļiem, vadiem, aprīkojuma, iekārtām un ierīcēm un paredzēts elektroenerģijas, 
siltumenerģijas,  gāzes,  elektronisko  sakaru,  ūdens  un  citu  resursu  ražošanai, 
pārvadei (transportam), uzglabāšanai vai sadalei, kā arī inženiertīklu pievadiem un 
iekšējiem inženiertīkliem;

9.30. īslaicīgas lietošanas būve - būve, kuras ekspluatācijas laiks nav ilgāks par pieciem 
gadiem un kas jānojauc līdz minētā termiņa beigām;

9.31. jaunbūve  -  būve,  kurai  līdz  tās  nodošanai  ekspluatācijā  atbilstoši  būvniecību 
regulējošo normatīvo aktu prasībām izbūvēts vismaz nulles cikls;

9.32. jumta izbūve – jumta stāva telpas, kas ir piemērotas ēkas atļautajai izmantošanai un 
kuru kopējā platība 1,6 m augstumā nepārsniedz 60% no stāva platības, kas atrodas 
zem tām. Šīs telpas ir izbūvējamas, izmantojot slīpā jumta konstrukciju radīto telpu 
virs ēkas augšējā stāva pārseguma;

9.33. kore – šķautne jumta plakņu sadurvietā;

9.34. lauksaimniecības dzīvniekiem paredzētās būves individuālām vajadzībām - kūtis ar 
kopējo platību līdz 60 m2 (ieskaitot);

9.35. lauksaimnieciska izmantošana – teritorijas izmantošanas veids, kas ietver augkopību, 
dārzeņkopību,  dārzkopību  (tai  skaitā  sakņu  dārzi  un  ģimenes  dārziņi),  lopkopību, 
lauksaimniecības alternatīvos saimniekošanas veidus (piemēram, sēņu audzēšanu) 
un  cita  lauksaimnieciskā  darbība,  ietverot  specializētos  lopkopības  kompleksus, 
dārzniecības  un  siltumnīcu  kompleksus,  kā  arī  nedzīvojamas  ēkas  un  būves 
lauksaimnieciskās ražošanas nodrošināšanai;

9.36. lauku teritorija - novada teritorija ārpus ciemu robežām;

9.37. lauksaimnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve – ietver lauksaimniecības servisa 
uzņēmumu  (t.sk.  mehāniskās  darbnīcas,  kaltes,  pagrabi,  noliktavas,  saldētavas, 
kautuves), un līdzīgu darbību nodrošināšanai nepieciešamo apbūvi un infrastruktūru;

9.38. mazās arhitektūras  formas –  ārtelpas  labiekārtojuma  elementi,  kas  izvietoti  ārpus 
ēkām,  paredzēti  labiekārtojumam  un  teritorijas  funkciju  uzlabošanai  (piemēram, 
skulptūras, strūklakas, apgaismojuma laternas, nožogojumi, rotaļu laukumi, reklāmas 
un informācijas zīmes);

9.39. mazdārziņš  –  teritorija,  kur  pamatojoties  uz  noslēgto  nomas  līgumu  ar  zemes 
īpašnieku uz noteiktu termiņu ierīkots dārzs ģimenes vajadzībām;
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9.40. mežsaimnieciska  izmantošana  –  teritorijas  izmantošanas  veids  meža  ilgtspējīgai 
apsaimniekošanai,  izmantošanai,  aizsardzībai  nepieciešamā  meža  infrastruktūra, 
ietverot  rekreācijas  objektus,  savvaļas  dzīvnieku  dārzus,  malkas  meža,  celulozes 
meža  un  lietaskoku,  Ziemassvētku  eglīšu  un  citu  meža  produktu  audzēšanu  un 
ciršanu;

9.41. neatbilstoša  izmantošana  –  izmantošana,  kas  neatbilst  teritorijas  plānojumā 
noteiktajai  izmantošanai,  bet  ir  bijusi  likumīga  līdz  teritorijas  plānojuma  spēkā 
stāšanās brīdim;

9.42. noliktava – ēka vai tās daļa, kas paredzēta materiālu, vielu, lietu un preču uzkrāšanai, 
uzglabāšanai vai saglabāšanai (saldēšanai);

9.43. pagalms - ir  apbūves zemes vienības daļas starp galveno būvi  (ēku) un kādu no 
palīgēkām vai zemes vienības robežām:

9.43.1. priekšpagalms  -  zemes  vienības  daļa  starp  ēkas  ielas  fasādi  un  zemes 
vienības  robežu  vai  ielas  sarkano  līniju.  Obligātās  būvlaides  gadījumā 
priekšpagalma platums sakrīt ar būvlaides attālumu no sarkanās līnijas;

9.43.2. ārējais  sānpagalms  -  zemes  vienības  daļa  starp  stūra  zemes  vienības 
robežu ar ielas sarkano līniju, pret kuru nav izvietota ēkas galvenā fasāde, 
vai blakus zemes vienību un būves tuvāko ārsienu;

9.43.3. iekšējais sānpagalms - nozīmē to sānpagalmu, kas nerobežojas ar ceļu vai 
ielu;

9.43.4. iekšpagalms  –  ārtelpa  apbūves  teritorijā,  kuru  iezīmē  brīvstāvošu  vai 
savienotu  namu  izvietojums  un  kas  paredzēta  uz  pagalmu  attiecināmo 
iedzīvotāju  un/vai  darbinieku  rekreācijas  un  saimniecisko  funkciju 
nodrošināšanai;

9.43.5. aizmugures  pagalms  -  zemes  vienības  daļa  starp  zemes  vienības 
sānpagalmiem  no  zemes  vienības  aizmugures  robežas  līdz  tuvākajai 
galvenās būves aizmugures fasādes sienai;

9.44. pagrabs – brīvstāvoša, zemē iedziļināta būve, vai  arī  telpa vai telpu kopums, kas 
izvietots zem ēkas vai būves pirmajā stāvā;

9.45. palīgēka  –  ēka,  būve  vai  tās  daļa,  kas  paredzēta  funkcionālajā  zonā  atļautās 
galvenās ēkas izmantošanas funkciju nodrošināšanai un ir ar to funkcionāli saistīta, 
piemēram,  atsevišķa  transportlīdzekļu  novietne  (garāža),  nojume,  darbnīca,  pirts, 
siltumnīca,  saimniecības  ēka,  dārza  inventāra  noliktava,  malkas  šķūnis, 
lauksaimniecības  dzīvniekiem  paredzētās  būves  individuālām  vajadzībām  u.tml. 
Palīgēka  var  tikt  būvēta  pirms  galvenās  ēkas vai  arī  kā  vienīgā  zemes  vienības 
izmantošana. Ja palīgēka savienota ar būvi, kuras funkcijas tā papildina vai iebūvēta 
tajā, tā uzskatāma par šīs būves daļu;

9.46. peldvieta  –  Apbūves  noteikumu  izpratnē  labiekārtota  vieta  pie  virszemes 
ūdensobjektiem, kas paredzēta peldēšanai;

9.47. piebrauktuve,  piebraucamais  ceļš,  pievedceļš  –  attiecīgi  aprīkots  ceļa  (ielas) 
elements,  kas  paredzēts  transportlīdzekļu  piekļūšanai  no  ceļa  (ielas)  braucamās 
daļas līdz ceļam (ielai) pieguļošajai teritorijai un īpašumam;
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9.48. piesārņojums – cilvēka rīcības izraisīta vielu, vibrācijas, siltuma vai trokšņa tieša vai 
netieša novadīšana gaisā, ūdenī vai zemē, kam var būt kaitīga ietekme uz cilvēku 
veselību vai vidi un kas var radīt kaitējumu īpašumam vai ietekmēt dabas resursu 
izmantošanu un cita veida likumīgu vides izmantošanu;

9.49. piesārņojošā darbība - augsnes, zemes dzīļu, ūdens, gaisa, iekārtu vai ēku un citu 
stacionāru objektu izmantošana, kas var radīt vides piesārņojumu vai avāriju risku, kā 
arī darbība, kas tiek veikta piesārņotā vietā un var izraisīt piesārņojuma izplatīšanos;

9.50. prettrokšņa  siena  –  vienlaidu  šķērslis  (būve,  reljefa  elements  vai  stādījumi),  kas 
novietota tiešās skaņas ceļā no tās avota uz aizsargājamo vietu un izraisa skaņas 
viļņu difrakciju (laušanu);

9.51. publiskā ārtelpa – sabiedrībai pieejamas teritorijas un telpa, ko veido ielas, laukumi, 
parki,  dārzi,  skvēri,  pagalmi,  krastmalas  un  citas  vietas,  kas  nodotas  publiskai 
lietošanai, neatkarīgi no to īpašumtiesību piederības;

9.52. publiska ēka – ēka, kurā vairāk par 50% no ēkas kopējās platības ir publiskas telpas;

9.53. ražošanas  ēka  –  ēka,  kas  tiek  izmantota  rūpnieciskas  ražošanas,  montēšanas, 
pārstrādāšanas, remontēšanas darbu nolūkiem;

9.54. robežu pārkārtošana – zemes vienības ārējo robežu maiņa, pieļaujot jaunveidojamās 
zemes vienības platības samazināšanu, bet ne vairāk kā 10% par minimālo atļauto 
zemes vienības lielumu attiecīgajā funkcionālajā zonā;

9.55. rekultivācija  -  ainavas sakopšana,  zemes auglības atjaunošana pēc saimnieciskās 
darbības, piemēram, karjeru izmantošanas, izraisītiem postījumiem;

9.56. specializēts  lopkopības  komplekss  –  lauksaimnieciskas  izmantošanas  būve 
lauksaimniecības  dzīvniekiem,  t.sk.,  nepieciešamās  palīgēkas  un  palīgbūves,  bet 
neietver ganības;

9.57. stāvs  –  ēkas  jeb  būves  daļa  –  telpa  starp  norobežojošajām  horizontālajām 
konstrukcijām vai horizontālo konstrukciju un jumta konstrukcijām;

9.58. stihiju  postījumi  – nekustamā īpašuma bojājumi,  kas radušies ugunsgrēka,  plūdu, 
vētras vai citu katastrofu rezultātā;

9.59. tauvas  josla  -  sauszemes  josla  gar  ūdeņu  krastu,  kas  paredzēta  ar  zveju  vai 
kuģošanu saistītām darbībām un kājāmgājējiem;

9.60. teritorijas inženiertehniskā  sagatavošana  –  inženiertehnisko  pasākumu komplekss, 
kas jāveic, lai būvniecībai plānotajā teritorijā būtu iespējams veikt apbūvi. Pasākumu 
komplekss  ietver  teritorijas  nosusināšanu,  uzbēršanu,  grunts  nomaiņu,  piesārņoto 
vietu  sanāciju  un  rekultivāciju,  kā  arī  ar  inženierkomunikāciju  un  ar  piekļūšanas 
nodrošināšanu saistīto ielu vai ceļu izbūvi;

9.61. ūdenssaimnieciska izmantošana – nozīmē dabiskas vai mākslīgas izcelsmes ūdens 
akvatorijas,  kuras  tiek  izmantotas  zivsaimniecībai,  zvejniecībai  un  citiem 
ūdenssaimniecības veidiem;

9.62. veloceliņš  -  no  autoceļa  vai  ielas  braucamās  daļas  nodalīta  vai  īpaši  izveidota, 
marķēta  josla,  kas  paredzēta  braukšanai  ar  velosipēdu,  varbūt  arī  apvienots 
veloceliņš braukšanai ar velosipēdu un gājēju kustībai;
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9.63. vēja  elektrostacija  –  vēja  agregātu  kopums,  kas  pieslēgts  sistēmas  operatora 
elektrotīklam vienā vai vairākos pieslēguma punktos;

9.64. vēsturiskā  apbūve  –  būve  vai  būvju  kopums,  kas  ir  vecāks  par  50  gadiem  ar 
savdabīgu apbūves raksturu, noteiktu apbūves apjomu, izmēru un proporciju sistēmu, 
formu, arhitektūru un pielietotajiem materiāliem;

9.65. vieglās  rūpniecības  uzņēmumu  apbūve  -  tekstilizstrādājumu,  apģērbu  un  ādas 
izstrādājumu  ražošanas,  pārtikas  rūpniecības,  mēbeļu  ražošanas,  poligrāfijas, 
industriālo un tehnoloģisko parku un citu vieglās rūpniecības uzņēmumu, kas nerada 
būtisku  piesārņojumu,  darbības  nodrošināšanai  nepieciešamā  apbūve  un 
infrastruktūra;

9.66. zemes vienība - nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēts 
norobežots zemesgabals, kam piešķirts kadastra apzīmējums;

9.67. zemes vienības minimālā fronte - horizontāls attālums pa ielas sarkano līniju starp 
zemes vienības sānu robežām;

9.68. žogs – būve, kas izvietota uz zemes vienības robežas vai uz ielu jeb ceļu sarkanās 
līnijas, vai gar tiem, ar mērķi norobežot privāto no publiskās telpas, vai arī norobežot 
teritorijas ar specifisku izmantošanas veidu.
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2. PRASĪBAS VISAS TERITORIJAS IZMANTOŠANAI

2.1. VISĀ TERITORIJĀ ATĻAUTĀ IZMANTOŠANA

10. Visā novada teritorijā  atbilstoši  Grafiskās daļas kartēm un šiem Apbūves noteikumiem ir 
atļauta  tāda  zemju  un  būvju  izmantošana,  kas  nepieciešama  esošo  un  plānoto  objektu 
funkciju nodrošināšanai attiecīgā funkcionālā zonā:

10.1. palīgēka jeb ēka vai būve, kas tiek izmantota zemes vienībā atļautās izmantošanas 
jeb galvenās ēkas funkciju nodrošināšanai un ir ar to funkcionāli saistīta;

10.2. esošo ielu un ceļu atjaunošana un jaunu ceļu un ielu izbūve;

10.3. objektam nepieciešamo transportlīdzekļu stāvvietu izbūve;

10.4. apstādījumu izveide un teritorijas labiekārtojums;

10.5. inženierkomunikāciju tīklu un objektu izbūve;

10.6. erozijas risku ierobežošanas, pretplūdu aizsardzības būvju un meliorācijas sistēmu 
izbūve;

10.7. raktu dekoratīvu dīķu ierīkošanai  bez līmeņa regulēšanas būvēm, ja  dīķa  virsmas 
laukums  nepārsniedz  0,1  ha,  teritorijas  labiekārtošanas,  ugunsdzēsības  u.c. 
vajadzībām.

2.2. VISĀ TERITORIJĀ AIZLIEGTĀ IZMANTOŠANA

11. Aizliegta patvaļīga ēku un būvju būvēšana bez būvatļaujas, kā arī to ekspluatēšana pirms 
nodošanas ekspluatācijā.

12. Nav atļauta tāda zemes un būvju vai kādas to daļas izmantošana, kas rada vairāk nekā 
būtisku  piesārņojumu,  t.i.,  neatbilst  valsts  vides  aizsardzības  un  vides  veselības  iestāžu 
noteiktajām vides kvalitātes prasībām un tiesību aktu prasībām.

13. Visā Pašvaldības teritorijā ir aizliegts:

13.1. izvietot  ēkas un būves visa veida aizsargjoslās un tauvas joslā, ja  tas ir  pretrunā 
normatīvo aktu prasībām;

13.2. izvietot ēkas un būves īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, ja tas ir pretrunā ar īpaši 
aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzības normatīvo aktu prasībām;

13.3. ekspluatēt ēkas un būves, kas atrodas avārijas stāvoklī;

13.4. veikt būvniecību piesārņotās teritorijās, ja nav veikta to rekultivācija un/vai sanācija, 
kā  arī  izmantot  ēkas  un  būves  pirms  nav  novērsts  esošais  vides  piesārņojums, 
izņemot pagaidu lietošanas būves teritorijas rekultivācijai un/vai sanācijai;

13.5. novietot, savākt un/vai glabāt nelietojamus motorizētus satiksmes līdzekļus, ja vien 
šim  nolūkam  izmantotā  teritorija  nav  noteiktā  kārtībā  projektēta  un  ierīkota  auto 
kapsēta vai nolietoto transporta līdzekļu savākšanas laukums;

13.6. vākt un uzkrāt metāllūžņus, būvgružus un citus atkritumus vai piesārņotu grunti, ja 
vien izmantotā teritorija vai  būve nav noteiktā kārtībā projektēta un izbūvēta šādu 
funkciju nodrošināšanai;
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13.7. par  dzīvojamās  telpām  izmantot  ceļojumu  treilerus,  vagonus,  saliekamas 
konstrukcijas, kas nav projektētas kā dzīvojamās ēkas vai telpas ilgstošai lietošanai, 
izņemot būvlaukumus;

13.8. kā  noliktavu  ēkas  un  garāžu  novietnes  izmantot  vagonus,  konteinerus  un  vidi 
degradējošas saliekamas konstrukcijas;

13.9. veikt  derīgo  izrakteņu  ieguvi,  ja  tas  nav  nepieciešams  atļautās  jeb  galvenās 
izmantošanas nodrošināšanai;

13.10. aizliegta  neattīrītu  sadzīves  notekūdeņu,  sauso  tualešu  un  vircu  bedru  satura 
novadīšana vidē.

2.3. PRASĪBAS ZEMES VIENĪBĀM, UZ KURĀM IESĀKTĀ APBŪVE VAI 
SAIMNIECISKĀ DARBĪBA NAV ATBILSTOŠA TERITORIJAS PLĀNOTAJAI 

IZMANTOŠANAI

14. Ja  kādas  zemes  vienības  izmantojums  likumīgi  iesākts  pirms  apstiprināts  Teritorijas 
plānojums un pieņemti  šie Apbūves noteikumi, kas nosaka tam citu teritorijas funkcionālo 
zonējumu, tad šai zemes vienībai ir neatbilstoša izmantojuma statuss.

15. Neatbilstoša  izmantojuma  statusa  zemes  vienības  īpašnieks  ir  tiesīgs  turpināt  likumīgi 
iesākto teritorijas izmantošanu, bet jebkura jauna apbūve, esošo ēku atjaunošana (izņemot 
ēku  pārbūvi  un  restaurāciju,  nemainot  ēkas  apjomu)  un  nojaukšana  jāveic  atbilstoši  šo 
Apbūves noteikumu prasībām un citu normatīvo aktu būvniecības jomā prasībām.

16. Ja  zemes  vienības  īpašniekam  ir  līdz  šo  Apbūves  noteikumu  pieņemšanai  saskaņots 
(akceptēts) būvprojekts vai izsniegts Plānošanas un arhitektūras uzdevums vai būvatļauja un 
nav beigušies to  derīguma termiņi,  tad,  neskatoties uz neatbilstoša izmantojuma statusu 
zemes vienībai, nemainot zemes vienības platību, nedalot zemes vienību, nemainot zemes 
īpašnieku  utml.,  īpašnieks  ir  tiesīgs  turpināt  iesākto  darbību,  ja  Pašvaldība  nekompensē 
radītos zaudējumus.

2.4. JAUNU ZEMES VIENĪBU VEIDOŠANA UN ROBEŽU PĀRKĀRTOŠANA

17. Atļauts veidot jaunu zemes vienību:

17.1. kuras platība nav mazāka kā attiecīgajā funkcionālajā zonā noteiktā jaunveidojamā 
zemes  vienības minimālā  platība,  izņemot  gadījumus,  kas  noteikti  šajos  Apbūves 
noteikumos;

17.2. ievērojot blakus esošo zemes vienību robežu struktūru un dabisko robežu elementus;

17.3. kurai  nodrošinātas  vai  detālplānojumā  vai  zemes  ierīcības  projektā  noteiktas 
piekļūšanas iespējas no ceļa vai ielas;

17.4. kuras minimālais platums atļauj izvietot apbūvi, ievērojot sānpagalma prasības, bet 
nav mazāks par 20 m;

17.5. tiem  teritorijas  izmantošanas  veidiem,  kuriem  šajos  Apbūves  noteikumos  nav 
noteiktas  minimālās  jaunveidojamo  zemes  vienību  platības,  ņemot  vērā  plānoto 
funkcionālo  zonējumu,  tās pieņem tādas,  kas  atbilst  spēkā  esošo  normatīvo  aktu 
prasībām un ievēro šo Apbūves noteikumu citas prasības;

17.6. ciemu teritorijā atļauts sadalīt jau apbūvētu zemes vienību, kas ir kopīpašums (pirms 
šo Apbūves noteikumu apstiprināšanas), ja iespējama sadale zemes vienībās, kas 
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nav mazākas par 600 m2 un ja tiek nodrošināta piekļuve pie katras zemes vienības 
no pašvaldības ielas vai ceļa;

17.7. lauku teritorijā no zemes vienības vai  nekustamā īpašuma platības,  atļauts atdalīt 
apbūvētu zemes vienību, kas nav mazāka par 0,5 ha, esošās viensētas uzturēšanai 
vai kopīpašuma nodalīšanai, ja tai tiek nodrošināta piekļūšana no pašvaldības ceļa.

18. Īpaši  aizsargājamās  dabas  teritorijās,  veicot  zemes  vienību  sadalīšanu,  jāievēro  dabas 
aizsardzību  regulējošos  normatīvajos  aktos  noteiktās  jaunveidojamu  zemes  vienību 
minimālās platības, ierobežojumi un aizliegumi, kā arī šajos Apbūves noteikumos noteiktais.

19. Izstrādājot  detālplānojumu  vai  zemes  ierīcības  projektu,  ņemot  vērā  zemes  lietderīgas 
izmantošanas iespējas, esošās apbūves un zemes vienību robežu struktūru, kā arī dabisko 
robežu elementus, pieļaujama jaunveidojamas zemes vienības platības samazināšana, bet 
ne vairāk  kā  10% par  minimālo  atļauto  zemes vienības lielumu attiecīgajā  funkcionālajā 
zonā. Šī prasība nav piemērojama 17.6. un 17.7.apakšpunktos minētajos gadījumos.

20. Nav pieļaujama zemes vienību dalīšana, ja:

20.1. to neakceptē visi kopīpašnieki;

20.2. nav  iespējams  reāli,  atbilstoši  normatīvajiem  aktiem,  sadalīt  kopīpašumā  esošas 
būves;

20.3. plānoto zemes vienību robežas neatbilst iepriekšējās zemes vienības vai apkārtējās 
teritorijas vai vēsturiskās teritorijas zemes vienību struktūrai;

20.4. paredzēts sadalīt vai samazināt kopīpašumā esošu daudzdzīvokļu mājas uzturēšanai 
nepieciešamo zemes platību un nav saņemta visu kopīpašnieku piekrišana.

21. Jaunveidojamas zemes vienības minimālajā platībā netiek ieskaitīta:

21.1. zemes vienības daļa, kas atrodas ielu vai ceļu sarkano līniju robežās;

21.2. ceļu, ielu, laukumu, kā arī  citu apbūvi  nodrošinošo objektu platība, kas saistīta ar 
koplietošanu;

21.3. tauvas joslas platība;

21.4. zemes  vienība,  kas  nepieciešama  inženierbūvju  vai  publiskās  infrastruktūras 
nodrošināšanai.

2.5. PIEKĻŪŠANAS NOTEIKUMI

22. Būvniecība zemes vienībā atļauta, ja tai nodrošināta piekļūšana – zemes vienība robežojas 
ar ceļu, laukumu, ielu vai piekļūšanu lauku teritorijā nodrošina ceļa servitūts.

23. Piebrauktuves ciemos veido kā atsevišķas zemes vienības.

24. Piebrauktuve  ir  jāuztur  tās  zemes  vienības  īpašniekam,  kura  īpašumam piebrauktuve  ir 
izveidota.

25. Apbūves  teritorijās  ēkām  un  būvēm  jāparedz  un  jānodrošina  piebrauktuves  un 
caurbrauktuves  ugunsdzēsības  un  glābšanas  tehnikai.  To  parametri  jāpieņem  atbilstoši 
attiecīgo būvju projektēšanas būvnormatīviem.

26. Ja  zemes  vienībā  plānoti  teritorijas  izmantošanas  veidi  no  vairāk  grupām,  tai  skaitā 
papildizmantošana, tām jānodrošina piekļūšana atsevišķi no citiem teritorijas izmantošanas 
veidiem.
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27. No jauna veidojamas iebrauktuves apbūves teritoriju iekšienē un caurbrauktuves ēkās viena 
no  otras  jāizvieto  ne  tālāk  par  300  m.  Piebrauktuvju  un  caurbrauktuvju  pieslēgums  pie 
galveno  ielu  brauktuvēm pieļaujams ne tuvāk par  50 m no krustojuma.  Dzīvojamo māju 
kvartālos  un  publiskajā  apbūvē  (pārvaldes  iestādes,  tirdzniecības  un  pakalpojumu  centri 
u.tml.) piebrauktuves jāparedz ar divām kustības joslām un ietvi.

28. Izstrādājot  detālplānojumus  un  būvprojektus,  pašvaldības  teritorijā  jāparedz  speciāli 
pasākumi (arī speciāls aprīkojums) vides pieejamības nodrošināšanā cilvēkiem ar dzirdes, 
redzes vai kustību traucējumiem, cilvēkiem ar ratiņiem (arī bērnu) (labiekārtojot teritorijas un 
laukumus, aprīkojot ceļus un ielas, nodrošinot iekļūšanu, pārvietošanos, atbilstoši plānotai 
būves funkcijai, un izkļūšanu no tās) atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Esošās ēkās, kurās 
tehniski nav iespējams nodrošināt iekļūšanu personām ar īpašām vajadzībām, jānodrošina 
iespēju attiecīgās iestādes pakalpojumu saņemt citā veidā.

29. Ja vides pieejamība nodrošinošai kultūrvēsturiski vērtīgā ēkā tehniski iespējama tikai tādā 
veidā, ka var tikt apdraudēta tās kultūrvēsturiskā vērtība, cilvēkiem ar invaliditāti nodrošina 
iespējas attiecīgo pakalpojumu saņemt citā veidā.

30. Būvējot jaunas un pārbūvējot esošās publiskās un dzīvojamās ēkas, jānodrošina atbilstība 
spēkā  esošu  normatīvo  aktu  prasībām,  tai  skaitā  prasību  izpilde  attiecībā  uz  vides 
pieejamības nodrošināšanu.

31. Iekšzemes publiskajiem ūdeņiem jānodrošina vismaz viena publiska piekļūšana, piekļūšanas 
risinājumu nosakot lokālplānojumā, detālplānojumā vai zemes ierīcības projektā.
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3. VISPĀRĪGAS PRASĪBAS TERITORIJAS IZMANTOŠANAI UN APBŪVEI

3.1. PRASĪBAS TRANSPORTA INFRASTRUKTŪRAI

3.1.1. Ceļi un ielas

32. Izstrādājot detālplānojumus vai zemes ierīcības projektus, ciemos ceļi un ielas jāizdala kā 
atsevišķas  zemes  vienības.  Lauku  teritorijā  atļauta  ceļa  servitūta  tiesību  nodibināšana, 
neizdalot ceļus kā atsevišķas zemes vienības, paredzot aizsargjoslu 4 m platumā no ceļa 
ass uz katru pusi, ja servitūta platība nav mazāka par 3 m. Pašvaldība izvērtē katru gadījumu 
un izvirza nosacījumus darba uzdevumā.

33. Ielas, atbilstoši to atrašanās vietai, nozīmei ielu tīklā, funkcijām un prasībām, kas jānodrošina 
ielu  projektēšanā,  būvniecībā,  pārbūvē  un  ekspluatācijā,  klasificētas  maģistrālajās  un 
vietējās  nozīmes  ielās  atbilstoši  Apbūves  noteikumu  Pielikumi  2.pielikumam.  Pārbūvējot 
ielas,  ievēro  attālumus  starp  sarkanajām  līnijām  atbilstoši  Apbūves  noteikumu  Pielikumi 
2.pielikumā noteiktajam.

34. Ietvju  ierīkošanā  ņemt  vērā  Latvijas  standarta  LVS  190-2:2007  „Ceļu  projektēšanas 
noteikumi. Normālprofili” prasības.

35. Atļauta apvienota gājēju un veloceliņa izbūve.

36. Veicot ielu rekonstrukciju vai jaunu veloceliņu izbūvi, ievērot LVS 190-9 „Ceļu projektēšanas 
noteikumi. 9.daļa: Velosatiksme”.

37. Neregulējamu  ielu  un  ceļu  krustojumiem  un  gājēju  pārejām jābūt  pārredzamām.  Gājēju 
pārejās paredzēt:

37.1. atšķirīgus segumus bīstamās vietās cilvēkiem ar redzes traucējumiem;

37.2. kontrastējošas krāsas marķējumus;

37.3. atbilstoša slīpuma uzbrauktuves trotuāra apmalē vienā līmenī ar brauktuves segumu;

37.4. ietves apmales paaugstinājumu pie brauktuves malas;

37.5. ietves slīpums šķērsvirzienā nedrīkst pārsniegt 3%.

38. Ja ielas veido strupceļu, tad brauktuves galā jāveido autotransporta apgriešanās laukums ar 
iekšējo diametru ne mazāku kā 16 m un ārējo – ne mazāku kā 30 m, ja jāierīko apgriešanās 
laukums  sabiedriskajam  pasažieru  transportam.  Apgriešanās  laukumi  nav  izmantojami 
autostāvvietām.

39. Izbūvējot  jaunas  ielas  vai  atjaunojot  esošās,  izvērtējot  esošo  situāciju,  paredzēt  ielu 
stādījumu joslu izveidi to sarkano līniju robežās.

40. Ja paredz atjaunot ielas, zem kuru brauktuvēm izvietotas pazemes inženierkomunikācijas, 
un ierīkot kapitālu ielas segumu, tad pēc iespējas jāparedz šo komunikāciju pārlikšana zem 
ietvēm un sadalošām joslām.

41. Ja būvdarbu laikā nepieciešama pašvaldības ceļa vai ielas slēgšana, jāsaņem Pašvaldības 
atļauja.
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42. Mazstāvu  dzīvojamās  apbūves  teritorijā  (DzM)  un  Savrupmāju  apbūves  teritorijās  (DzS, 
DzS1) drīkst  ierīkot tikai  vienu iebrauktuvi, ja zemes vienības ielas (ceļa) frontes garums 
nepārsniedz 50 m garumu.

43. Pašvaldības, komersantu un māju ceļus pievieno valsts autoceļiem saskaņā ar 07.07.2008. 
Ministru kabineta noteikumiem Nr.505 „Noteikumi par pašvaldību, komersantu un māju ceļu 
pievienošanu valsts autoceļiem”.

44. Ielas  šķērsprofili  noteikti  Apbūves  noteikumu  Pielikumi  3.pielikumā.  Šķērsprofili  jāprecizē 
detālplānojumā  un/vai  būvprojektā,  paredzot  iespēju  nodrošināt  gājēju  un  transporta 
satiksmi,  inženiertehniskās  apgādes  tīklu  un  būvju  izvietojumu,  saskaņā  ar  atbildīgo 
institūciju  nosacījumiem  un  tehniskajiem  noteikumiem,  un  ievērojot  transporta  būvju  un 
inženierkomunikāciju projektēšanas normatīvu prasības.

3.1.2. Prasības autonovietnēm un velosipēdu novietošanai

45. Šo Apbūves noteikumu prasības transportlīdzekļu novietošanai neattiecas ne uz vienu šo 
Apbūves noteikumu pieņemšanas dienā esošu ēku vai būvi līdz brīdim, kad tiek mainīta tās 
izmantošana vai stāvu platība, kā rezultātā mainās nodarbināto skaits, dzīvokļu skaits, vietu 
skaits vai kāds cits raksturojošs lielums, kas prasītu palielināt vai samazināt transportlīdzekļu 
novietošanai  nepieciešamo  laukumu.  Tad  šāds  laukums  ir  jānodrošina,  ņemot  vērā  šo 
Apbūves noteikumu prasības.

46. Būvju minimālo nodrošinājumu ar motorizēto transporta līdzekļu un velosipēdu stāvvietām 
plāno atbilstoši Latvijas valsts standartu un normatīvo aktu prasībām, ciktāl tie nav pretrunā 
ar šiem Apbūves noteikumiem.

47. Pie  publiskām  ēkām,  kā  arī  daudzdzīvokļu  dzīvojamām  mājām  nodrošina  autostāvvietu 
operatīvā  transporta,  apkalpes  dienestu  un  cilvēkiem  ar  funkcionāliem  traucējumiem 
autotransporta novietošanai,  tās izvietojot ēkas galvenās ieejas tiešā tuvumā – vismaz 1 
autostāvvieta  uz  2  kāpņu  telpām.  Autostāvvieta  cilvēkiem ar  funkcionāliem traucējumiem 
paredzēt 3,5 m platu.

48. Esošām būvēm autonovietņu normatīvu pārskata gadījumos, ja:

48.1. tiek mainīta būves vai zemes vienības izmantošana;

48.2. tiek palielināta būves platība;

48.3. pieaug nodarbināto vai apkalpojamo personu skaits;

48.4. rekonstruējot dzīvojamo māju, palielinās dzīvokļu skaits.

49. Autostāvvietas un velosipēdu novietnes, kas nepieciešamas attiecīgā objekta izmantošanai, 
izbūvē un nodod ekspluatācijā  vienlaicīgi  ar jaunbūvējamo, pārbūvējamo vai  atjaunojamo 
objektu, vai uzsākot jaunu izmantošanu esošās telpās.

50. Autonovietnes izvieto tajā pašā būvē vai uz tās pašas zemes vienības, kuras izmantošanai tā 
nepieciešama. Izstrādājot lokālplānojumu vai detālplānojumu, transportlīdzekļu novietni var 
paredzēt citā zemes vienībā attiecīgā lokālplānojuma vai detālplānojuma teritorijā.

51. Ja pie jaunbūvējamas publiskās apbūves nepieciešamo īslaicīgās apstāšanās autonovietņu 
skaitu nav iespējams nodrošināt zemes vienības robežās, tās atļauts paredzēt blakus esošo 
ielu brauktuvju malās, ja tās nav maģistrālās ielas.
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52. Vairākām viena kvartāla būvēm vai objektiem var veidot vienu kopīgu autonovietni, paredzot 
katrai būvei vai objektam nepieciešamo transportlīdzekļu novietņu skaitu.

53. Ja  zemes  vienība  ietver  vairāk  nekā  vienu  funkcionālo  zonu  vai  būve  vienlaicīgi  tiek 
izmantota  dažādiem  mērķiem  un  katram  no  tiem  noteikts  atšķirīgs  nepieciešamo 
transportlīdzekļu novietņu skaits, tad kopējo nepieciešamo transportlīdzekļu novietņu skaitu 
nosaka katram mērķim vai katram būvē esošajam objektam atsevišķi un summē.

54. Autostāvvietas vienai izmantošanai nevar uzskatīt par stāvvietu jebkādai citai izmantošanai, 
izņemot, ja šai citai izmantošanai nepieciešams liels skaits īslaicīgas lietošanas stāvvietu un 
lietošanas laiki nesakrīt.

55. Nepieciešamo autonovietņu un velosipēdu novietņu skaitu un to izvietojumu ražošanas un 
noliktavu  teritorijām  nosaka  objekta  funkcionēšanas  tehnoloģija  un  to  pamato  ar 
lokālplānojumu, detālplānojumu vai būvprojektu.

56. Nepieciešamo platību virszemes atklātai autonovietnei aprēķina, pieņemot, ka vienas vieglās 
automašīnas izvietošanai nepieciešami aptuveni 25 m2, viena motocikla izvietošanai – 5 m2, 
bet viena pasažieru autobusa izvietošanai – 60 – 75 m2.

57. Izveidot  autostāvvietas  uz  ielu  braucamās  daļas  drīkst,  ja  tiek  nodrošināts  minimālais 
braukšanas  joslas  platums  ielās  ar  sabiedriskā  transporta  kustību,  neatkarīgi  no  ielas 
nozīmes – 4 m, ielās katrā virzienā 3,5 m, bet piebrauktuvēs 2,75 m. Šajā punktā dotās 
prasības nav attiecināmas uz valsts autoceļiem,  tai  skaitā to posmiem apdzīvotās vietās 
(ielām).

58. Autostāvvietu piebraucamo ceļu katrai kustības joslai jābūt vismaz 3 m platai.

59. Ja  autostāvvietas  robežojas  ar  dzīvojamām vai  publiskās  apbūves  teritorijām,  ap  tām ir 
jāveido zaļumu teritorijas.

60. Pie izglītības ēkām nodrošina īslaicīgas apstāšanās autonovietnes piegulošo ielu brauktuves 
malā  vai  atklātu  autonovietni,  kā  arī  velosipēdu  novietnes  ar  aprēķinu  –  1  velosipēdu 
novietne uz 20 skolniekiem.

61. Velosipēdu  novietnes  jāparedz  pie  tirdzniecības  un  pakalpojumu  objektiem,  publiskām 
pārvaldes, kultūras, izglītības, ārstniecības iestādēm, sporta un atpūtas objektiem.

62. Attālums no iebrauktuves garāžā vai izbrauktuves no tās jāpieņem ne mazāks par:

62.1. 50 m no krustojuma ar maģistrālo ielu;

62.2. 20 m no krustojuma ar vietējas nozīmes ielu;

62.3. 30 m no sabiedriskā pasažieru transporta pieturvietas.

3.1.3. Prasības tuvošanās redzamības brīvlaukiem

63. Apbūvējot zemes vienību, kas atrodas pie ielu un ceļu krustojuma, neapbūvē normatīvajos 
aktos noteikto tuvošanās redzamības brīvlauku. Tuvošanās redzamības brīvlauku platību un 
konfigurāciju  nosaka  atbilstoši  attiecīgajam  Latvijas  Valsts  standartam  (skatīt  Apbūves 
noteikumu Pielikumi 4.pielikumu).

64. Redzamības  brīvlauku  robežās  nedrīkst  atrasties  ēkas,  būves,  tai  skaitā  žogi,  paviljoni, 
kioski,  stendi,  reklāmas objekti,  nedrīkst ierīkot stādījumus,  kas ir  augstāki  par 0,8 m. Šī 
prasība neattiecas uz esošo vēsturisko ciemu centru apbūves teritoriju.
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65. Ja esoša kapitālā apbūve neļauj izveidot nepieciešamos redzamības brīvlaukus, gājēju un 
transporta kustības drošība jānodrošina ar kustības regulēšanas vai speciālām tehniskām 
ierīcēm.

3.2. PRASĪBAS INŽENIERTEHNISKĀS APGĀDES TĪKLIEM UN OBJEKTIEM

3.2.1. Ūdensapgāde

66. Ciemu  teritorijās  esošajām  un  jaunveidojamajām  apbūves  teritorijām,  kurās  apbūve  ir 
primārā zemes izmantošana, jāparedz pieslēgšanās esošajiem centralizētās ūdensapgādes 
tīkliem, ja tas ir tehniski iespējams - maģistrālie ūdensapgādes tīkli ir izbūvēti pa apbūves 
teritorijai pieguļošo ielu.

67. Ciemu  teritorijās  esošajām  un  jaunveidojamajām  apbūves  teritorijām,  kur  nav  izbūvēta 
centralizētā ūdensapgādes sistēma, kā pagaidu risinājums, un lauku teritorijā, atļauta lokālu 
ūdens ieguves vietu - grodu vai urbto aku ierīkošana atsevišķu objektu apgādei ar dzeramo 
ūdeni. Aku būvniecība veicama atbilstoši vides aizsardzības un vides veselības normatīviem 
un saskaņojot atbildīgajās valsts un Pašvaldības institūcijās.

68. Ciemu  teritorijās  esošajām  un  jaunveidojamām  apbūves  teritorijām  pie  centralizētās 
ūdensapgādes sistēmas jāpieslēdzas, kad ir radusies iespēja.

69. Urbumus,  kuru  turpmākā  izmantošana  nav  iespējama,  nepieciešams  tamponēt  atbilstoši 
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

3.2.2. Notekūdeņu novadīšana

70. Ciemu  teritorijās  jaunveidojamajām  apbūves  teritorijām,  kurās  apbūve  ir  primārā  zemes 
izmantošana,  nodrošina  notekūdeņu  centralizētu  savākšanu  un  attīrīšanu  atbilstoši 
normatīvo aktu prasībām.

71. Ja ciemu teritorijā, kur veidojas jaunas apbūves teritorijas un, kur nav izbūvēta (pieejama) 
centralizēta  notekūdeņu  savākšanas sistēma,  var  veidot  lokālas  notekūdeņu  savākšanas 
sistēmas  ar  lokālām  attīrīšanas  iekārtām  vai  ierīkot  hermētiski  izsūknējamas  tvertnes, 
ievērojot vides jomu regulējošo normatīvo aktu prasības.

72. Ciemu  teritorijās  esošajām  un  jaunveidojamām  apbūves  teritorijām  pie  centralizētās 
kanalizācijas sistēmas jāpieslēdzas, kad ir radusies iespēja.

73. Notekūdeņi, kas izsūknēti no hermētiski izsūknējamām tvertnēm un pārvietojamām tualetēm 
jānogādā  attīrīšanai  notekūdeņu  attīrīšanas  ietaisēs,  kurās  ir  atļauta  to  pieņemšana  un 
attīrīšana.

3.2.3. Siltumapgāde

74. Patvaļīga  atslēgšanās  no  centralizētās  siltumapgādes  sistēmas,  nesaņemot  Pašvaldības 
atļauju, ir aizliegta.

3.2.4. Elektroapgāde un elektroniskie sakari

75. Plānojot  elektroapgādes  objektu  un  elektroietaišu  izvietojumu,  jāparedz  to  netraucēta 
apkalpošana (ārpus iežogotām teritorijām) un transporta piekļūšanas iespējām.

76. Plānojot ielu/ceļu un ar tiem saistīto objektu, kā arī inženierkomunikāciju novietojumu paralēli 
vai šķērsojumos ar 330kV gaisvadu elektrolīniju un tuvošanos tai, novērtēt nepieciešamību 
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veikt elektrolīnijas rekonstrukciju ar mērķi ievērot nepieciešamos savstarpējos horizontālos 
un  vertikālos  attālumus,  kas  minēti  Latvijas  energostandartā  „Gaisvadu  elektropārvades 
līnijas (GL)  ar  spriegumu 110-330kV”,  Latvijas būvnormatīvā  LBN 008 -  14 „Inženiertīklu 
izvietojums”,  Aizsargjoslu  likuma  45.pantā,  MK  noteikumos  Nr.982  „Enerģētikas 
infrastruktūras  objektu  aizsargjoslu  noteikšanas  metodika”  un  citu  inženierkomunikāciju 
būvnormatīvos.

77. Darbiem ar celšanas un citiem mehānismiem tuvāk par 30 metriem no 330kV elektrolīnijas 
malējiem  vadiem  jāizstrādā  un  jāsaskaņo  ar  AS  „Augstsprieguma  tīkls”  darbu  izpildes 
projekts.

78. Plānojot  būvniecību  330  kV  elektrolīnijas  tuvumā,  ēkas,  būves  un  paralēli  novietotas 
ielas/ceļus paredzēt ārpus elektrolīnijas ekspluatācijas aizsargjoslas.

79. Plānojot sporta, tūrisma un atpūtas, izglītības iestāžu būvju būvniecību vai  ierīkošanu, to 
novietojumu paredzēt redzēt par 30 m no 330 kV elektrolīnijas malējo vadu projekcijas.

80. 330 kV elektrolīnijas balstu novietojumu neiekļaut ielu sarkano līniju teritorijās.

81. Ja  jaunbūvējamu  vai  rekonstruējamu  objektu  nepieciešamās  jaudas  nodrošināšanai 
vajadzīga  jaunu  transformatoru  apakšstaciju  uzstādīšana,  tās  novieto  ielu  sarkano  līniju 
robežās. Ja tehniski nav iespējams uzstādīt transformatoru apakšstaciju ielas sarkano līniju 
robežās,  tad  to  novieto  zemes  vienībā,  ēkā  vai  būvē,  ja  tiek  ievērotas  normatīvo  aktu 
prasības  šādu  objektu  būvniecībai,  tam  piekrīt  nekustamā  īpašuma  īpašnieks,  kā  arī 
iespējams nodrošināt brīvu pieeju transformatoru apakšstacijai tās apkalpojošam dienestam.

82. Privātie un publiskie elektronisko sakaru tīkli jāierīko un jāizbūvē atbilstoši MK 19.08.2014. 
noteikumiem  Nr.501  „Elektronisko  sakaru  tīklu  ierīkošanas,  būvniecības  un  uzraudzības 
kārtība” prasībām.

83. Jaunu elektronisko sakaru komunikāciju objektu (stabi, masti, torņi, konteineri) uzstādīšanai 
konkrētā vietā ir jāsaņem Pašvaldības atļauja.

84. Izbūvējot jaunas vai pārbūvējot esošās elektrolīnijas un elektronisko sakaru tīklus Gaujas 
nacionālā  parka  teritorijā  un  ciemu  teritorijā,  gaisvadu  līnijas  nomaina  pret  pazemes 
kabeļiem, izņemot elektroenerģijas pārvades sistēmas 330 kV un 110 kV līnijas.

85. Tehnisko  iekārtu  precīza  novietne  (sadales,  uzskaites  skapju,  vadu  un  kabeļu  u.tml.) 
saskaņojama ar katru konkrētā nekustamā īpašuma īpašnieku.

86. AS  “Sadales  tīkli”  pirms  jaunas  elektroapgādes  projektu  izstrādes  un  esošo  elektrolīniju 
pārbūves  darbu  uzsākšanas,  veikt  rakstisku  saskaņošanu  ar  to  nekustamā  īpašuma 
īpašnieku, kura nekustamo īpašumu skars AS “Sadales tīkli” plānotās darbības. Rakstisku 
saskaņošanu veikt uz plānotās darbības būvprojekta.

3.2.5. Lietusūdeņu savākšanas sistēmas

87. Nav pieļaujama virszemes, lietus un gruntsūdeņu novadīšana sadzīves kanalizācijas tīklā. 
Izbūvējot,  jaunus  kanalizācijas  notekūdeņu  savākšanas  tīklus,  vai  rekonstruējot  esošos, 
virszemes, lietus un gruntsūdeņu savākšana jānodala no sadzīves kanalizācijas sistēmas. 
Nepieciešamības gadījumā veicama lietus  ūdeņu  attīrīšana  pirms  to  ievadīšanas vaļējās 
ūdenskrātuvēs, meliorācijas grāvjos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
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3.2.6. Prasības alternatīvai energoapgādei

88. Siltumsūkņu zemes kolektorus atļauts izvietot visās funkcionālajās zonās, ievērojot atbilstošo 
normatīvo aktu prasības.

89. Siltumsūkņu zemes kolektorus var ierīkot:

89.1. ne tuvāk par 3 m no to ārējās kontūras līdz blakus esošās zemes vienības robežai. 
Šo  attālumu var  samazināt,  ja  saņemts  blakus esošās zemes vienības īpašnieka 
notariāli apliecināts saskaņojums;

89.2. ne tuvāk par būvlaidi ielai vai ceļam.

90. Jebkuras jaudas koģenerācijas staciju ciemu teritorijās atļauts izvietot Tehniskās apbūves 
teritorijā (TA) un Ražošanas apbūves teritorijā (R), lauku teritorijā Lauksaimniecības teritorijā 
(L), pamatojot ar detālplānojumu.

91. Biogāzes  ražotnes  atļauts  izvietot  funkcionālā  zonējumā  Lauksaimniecības  teritorija  (L), 
pamatojot ar detālplānojumu.

92. Saules kolektorus, paneļus jeb baterijas atļauts izvietot uz ēku un būvju jumtiem un fasādēm, 
kā arī vienlaidus izklāt zemes vienībā, saskaņot ar Pašvaldības būvvaldi.

93. Paredzot  izvietot  saules  kolektorus,  paneļus  jeb  baterijas  uz  valsts  aizsardzībā  esošiem 
arhitektūras kultūras pieminekļu jumtiem vai fasādēm, to izvietojums rakstiski jāsaskaņo ar 
Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju.

94. Saules kolektoru, paneļu jeb bateriju blīva izvietošana zemes vienībā, noklājot to kompakti 
vienlaidus platībā atļauta, pamatojot ar detālplānojumu.

95. Vienā zemes vienībā lauku teritorijā atļauts izvietot vēja elektrostaciju ar kopējo maksimālo 
jaudu līdz 20 kW individuālai lietošanai atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un 
ievērojot papildus nosacījumus:

95.1. vēja elektrostacijas maksimālais augstums nepārsniedz 15 m;

95.2. attālums no vēja elektrostacijas torņa līdz zemes vienības robežai ir vismaz 1,5 reizes 
lielāks nekā masta augstums;

95.3. blakus esošajos nekustamajos īpašumos prognozētais trokšņu līmenis nepārsniedz 
normatīvos aktos pieļaujamo;

95.4. citam īpašniekam piederošai esošai dzīvojamai vai publiskai apbūvei nav apēnojuma 
no vēja elektrostacijas rotora;

95.5. vēja elektrostacijas uzstādīšanai uz ēkas sienas vai jumta ir sertificēta būvinženiera 
pozitīvs slēdziens par būvkonstrukciju drošību un slodzes nestspēju;

95.6. valsts  aizsargājamo  kultūras  pieminekļu  vizuālās  uztveramības  zonā  izvērtē  vēja 
elektrostaciju ietekmi uz ainavu, ņemot vērā konkrēto situāciju.

96. Vēja elektrostaciju izvietošana veicama saskaņā ar detālplānojumu, kura teritoriju nosaka tā, 
lai plānotajā detālplānojuma teritorijā iekļautu ne tikai inženierkomunikāciju objektus, bet arī 
to aizsargjoslas.

3.2.7. Atkritumu savākšanas vietas

97. Atkritumu  apsaimniekošanā  jāievēro  Pašvaldības  saistošie  noteikumi  atkritumu 
apsaimniekošanas jomā.
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98. Zemes īpašniekiem un valdītājiem īpašumu apsaimniekošanai jānovieto atkritumu tvertnes 
šim  nolūkam  speciāli  iekārtotās  vietās,  jāuztur  kārtībā  piebraucamie  ceļi  uz  atkritumu 
tvertnēm un jānodrošina pie tām brīva pieeja.

99. Tiem zemes vienību vai  ēku īpašniekiem, tiesiskiem valdītājiem,  lietotājiem,  nomniekiem, 
pārvaldniekiem  vai  apsaimniekotājiem,  kuriem  uz  zemes  vienības  ir  izvietota  publiska 
iestāde, daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka, kuras fasāde atrodas pie ielas vai ceļa, jānodrošina, 
lai pie katras ieejas šādā ēkā būtu uzstādīta rūpnieciski ražota nedegoša materiāla atkritumu 
tvertne un tā būtu ekspluatācijas kārtībā.

100. Komposta vietas nedrīkst ierīkot pagalma priekšpagalmā un ārējā sānpagalmā, kā arī tuvāk 
par 1 m no kaimiņa robežas vai uz tās, izņemot gadījumu, ja  ir  rakstiska vienošanās ar 
kaimiņu zemesgabala īpašnieku.  Komposta  kaudzes un organiskā mēslojuma glabātuves 
ierīkojamas, izslēdzot virszemes un gruntsūdeņu piesārņošanu.

101. Atkritumu konteineru novietnei pielietot asfalta vai betona segumu.

102. Atkritumu konteinerus novieto:

102.1. ne tuvāk par 20 m līdz daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas fasādei ar logiem;

102.2. ne tuvāk par 20 m līdz jebkādai izglītības iestādei, bērnu rotaļu laukumam, atpūtas 
zonai, sporta laukumam.

103. Projektējot  un būvējot  inženierkomunikācijas,  jāievēro  Latvijas būvnormatīvā  LBN 008-14 
„Inženiertīklu izvietojums” noteiktie minimālie horizontālie attālumi no inženierkomunikācijām 
līdz citām būvēm un objektiem,  savstarpējie  attālumi  starp inženierkomunikācijām, kā arī 
Aizsargjoslu likumā noteiktās ekspluatācijas aizsargjoslas un to minimālie attālumi.

104. Visās  apbūves  teritorijās  jānodrošina  atļauto  apbūves  objektu  inženiertehniskā  apgāde 
saskaņā ar tehniskajiem noteikumiem, kas izriet  no  teritorijas plānojuma, lokālplānojuma, 
detālplānojuma vai inženiertehnisko komunikāciju attīstības shēmām.

105. Jaunas  pašvaldības  nozīmes  maģistrālās  inženierkomunikācijas  būvējamas  ielu/ceļu 
sarkano līniju vai aizsargjoslu robežās. Īpašos izņēmuma gadījumos, ja tas ir tehniski  un 
ekonomiski  pamatots,  un,  ja  nav  citas  pieņemamas  alternatīvas,  saņemot  attiecīgā 
nekustamā īpašuma īpašnieka piekrišanu, pieļaujams tās izbūvēt, šķērsojot citu nekustamo 
īpašumu  ārpus  ielu  sarkano  līniju  teritorijām.  Šajos  gadījumos  līdz  tehniskā  projekta 
akceptēšanai  noformējams  un  tehniskā  projekta  dokumentācijai  pievienojams  darījuma 
dokuments  par  būvniecības  darbu  saskaņošanu  un  apgrūtinājuma  nodibināšanu  ar  tā 
reģistrāciju Zemesgrāmatā.

106. Zemes vienības iekšējās komunikācijas izvietojamas zemes vienībā saskaņā ar būvprojektu.

107. Inženierkomunikāciju  objektu  izvietošanai  nepieciešamo  zemes  platību  nosaka  katrā 
atsevišķā gadījumā, atbilstoši funkcionālai nepieciešamībai.

108. Gadījumos,  ja  piebraucamie  ceļi  (kuri  nav  ielas  statusā)  ir  koplietošanā,  vēlams 
inženierkomunikāciju pievadus risināt kopīgi pa piebraucamā ceļa trasējumu.

109. Pēc inženierkomunikāciju pārbūves, jādemontē nelietojamās inženierkomunikāciju sistēmas 
daļas,  pārbūves  darbu  pasūtītājam  par  saviem finansiālajiem līdzekļiem jāveic  teritorijas 
sakārtošana, kā arī ceļu, ielu un laukumu segumu atjaunošana.

110. Galvenos  objektus  inženiertehniskās  apgādes  nodrošināšanai  (inženierbūves)  izvieto 
Rūpnieciskās apbūves (R) un Tehniskās apbūves (TA) teritorijās.
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3.3. PRASĪBAS APBŪVEI

3.3.1. Apbūves blīvuma, apbūves intensitātes un brīvās zaļās teritorijas rādītāji

111. Apbūves parametru rādītāji Apbūves noteikumos noteikti attiecīgās apbūves teritorijas zemes 
vienībām,  bet  tie  nav  attiecināmi  uz  tām  zemes  vienībām,  kas  paredzētas  tikai 
inženiertehniskās  apgādes  tīklu  un  to  objektu  izbūvei,  kā  arī  transporta  infrastruktūras 
objektu, piemēram, autoceļu, satiksmes pārvadu vai tiltu, izbūvei.

112. Apbūves blīvuma, apbūves intensitātes un brīvās zaļās teritorijas rādītājus aprēķina atbilstoši 
Apbūves noteikumu Pielikumi 5.pielikumam.

113. Apbūves  parametrus  aprēķina  vienas  zemes  vienības  ietvaros,  izņemot  gadījumus,  kad 
teritorijas  kompleksai  apbūvei  tiek  izstrādāts  detālplānojums.  Tādos  gadījumos  teritorijas 
zemes vienību apbūves parametru aprēķinam (aprēķina teritoriju) nosaka detālplānojumā.

114. Zemes vienība, kura iekļaujas dažādās funkcionālajās zonās, apbūves parametrus aprēķina 
katrai zonai atsevišķi, ņemot vērā Apbūves noteikumu atbilstošo punktu.

115. Apbūves parametru  rādītāji  atsevišķām apbūves teritorijām ir  noteikti  Apbūves noteikumu 
atbilstošajās nodaļās.

3.3.2. Prasības pagalmiem

116. Ciemos  apbūvētai  zemes  vienībai  atkarībā  no  apbūves  veida  ir  pagalms  vai  pagalmi 
(priekšpagalms,  iekšējais  sānpagalms,  ārējais  sānpagalms,  aizmugures  pagalms, 
iekšpagalms).

117. Vienas zemes vienības pagalmu vai tā daļu nevar uzskatīt par citas zemes vienības pagalmu 
vai tā daļu.

118. Daudzdzīvokļu  māju  pagalmus  atļauts  izmantot  tikai  publiskiem  mērķiem  un  iedzīvotāju 
vajadzībām,  paredzot  nepieciešamos  labiekārtojuma  elementus  (bērnu  rotaļu  laukumu, 
laukumu atkritumu konteineru izvietošanai, autostāvvietas u.c. elementus).

119. Zemes  vienības  īpašniekam,  nomniekam,  lietotājam  pagalmi  jāuztur  kārtībā  un  tīri. 
Pagalmiem jābūt līdzeniem, lai tur nevarētu sakrāties ūdens.

120. Priekšpagalmā  un  ārējā  sānpagalma  minimālais  platums  vienāds  ar  normatīvajos  aktos 
noteikto būvlaides platumu.

121. Priekšpagalmā  un  sānpagalmā,  kas  robežojas  ar  ielu  vai  ceļu,  aizliegts  veidot  jebkādas 
atklātas  uzglabāšanas un krautnes (atkritumu,  būvmateriālu,  kurināmā,  komposta  u.tml.), 
izņemot materiālu īslaicīgu (pagaidu) novietošanu (līdz 1 mēnesim).

3.3.3. Būvlaide un apbūves līnija. Būvju izvietojums zemes vienībā

122. Ciemos būvlaidi nosaka kā minimālo vai maksimālo attālumu no ielas sarkanās līnijas līdz 
apbūvei.  Esošajās  apbūves  teritorijās  ievēro  iedibināto  būvlaidi,  ja  vien  tā  neatrodas 
sarkanajās līnijās.

123. Ciemos jaunās apbūves teritorijās, kur nav izveidots ielu tīkls vai iedibināta būvlaide, starp 
ielas sarkano līniju un būvlaidi ievēro šādus minimālos attālumus:

123.1. maģistrālajām ielām – 6 m;

123.2. vietējas nozīmes ielām, piebrauktuvēm, gājēju ielām un ceļiem – 3 m.
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124. Minimālais apbūves attālums no servitūta ceļa ass – 10 m.

125. Lauku  teritorijā  jaunas  apbūves  izvietošanai,  izņemot  Aizsargjoslu  likumā  un  citos 
normatīvajos aktos noteiktos izņēmumus, būvlaide sakrīt ar autoceļa aizsargjoslu.

126. Minimālā apbūves līnija no ūdensobjektiem un meliorācijas grāvjiem:

126.1. no dabīgiem un mākslīgiem ūdensobjektiem – ne mazāk kā 10 m no krasta kraujas;

126.2. no valsts nozīmes un koplietošanas meliorācijas grāvjiem – 10 m no grāvja krants;

126.3. no viena īpašuma meliorācijas grāvjiem – 5 m no grāvja krants.

127. Nav atļauta būvju vai to daļu projicēšanās ārpus zemes vienības robežas, izņemot, ja:

127.1. būve ir žogs starp zemes vienībām;

127.2. ir nodibināts atbilstošs servitūts (pārkaru būves tiesība);

127.3. zemes vienības robeža sakrīt  ar sarkano līniju un ēkas ielas fasādē ir  izvirzījums 
(arhitektonisks elements), kura projekcija uz zemes izvirzās ārpus zemes vienības 
robežas teritorijā starp sarkanajām līnijām bet ne vairāk kā 1 m. Šāda arhitektoniska 
elementa minimālais augstums virs zemes ir 4 m.

128. Ciemos  ielai  vai  ceļam tuvāk  novieto  galveno  ēku.  Palīgēkas  izvieto  aiz  galvenās  ēkas 
zemes vienības dziļumā. Ja zemes vienība atrodas starp divām ielām vai ceļiem, galveno 
ēku izvieto pret augstākas kategorijas ielu vai ceļu.

129. Ja būve izvietota tieši uz blakus zemes vienības robežas, tad ēkas vai būves sienai, kas 
atrodas uz robežas, var tikt veidota kā ugunsdroša siena ar iespēju blakus zemes vienības 
īpašniekam piebūvēt pie tās ēku vai būvi. Tādā gadījumā jumts jāveido ar kritumu uz savas 
zemes vienības pusi.

130. Būves  neizvieto  tuvāk  kā  vainaga  attālumā  no  zemes  vienībā  vai  tai  blakus  augošiem 
kokiem, par standartu pieņemot tās pašas sugas pieauguša koka vainaga vidējos izmērus. 
Katru gadījumu Pašvaldība izvērtē individuāli un pamato prasības.

131. Viensētu apbūvei un tūrisma un atpūtas iestāžu apbūvei lauku teritorijā raksturīgs ainaviski 
brīvs  ēku  izvietojums,  izvērtējot  katras  zemes  vienības  ainavas  un  meža  saglabāšanas 
iespējas, pirms galvenās ēkas novietnes izvēles.

3.3.4. Attālumi starp būvēm

132. Pieļaujamos minimālos attālumus starp būvēm nosaka, ievērojot ugunsdrošības prasības, kā 
arī:

132.1. ņemot vērā normatīvo aktu prasības insolācijas jomā;

132.2. nodrošinot  netraucētas  piekļūšanas  iespējas  operatīvo  dienestu  transportam,  tai 
skaitā ugunsdzēsības tehnikai;

132.3. ievērojot  attālumu  līdz  autoceļiem  un  citiem  objektiem,  ņemot  vērā  aizsargjoslas 
regulējošajos normatīvajos aktos noteiktās prasības.

133. Minimālie attālumi starp dzīvojamiem namiem:

133.1. starp ēku garenfasādēm – ne mazāk par 15 m divu un triju stāvu ēkām;
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133.2. izvietojot  daudzstāvu  daudzdzīvokļu  dzīvojamās  mājas  (līdz  pieciem  stāviem)  ar 
garākajām fasādēm vienu pretī otrai, attālums starp tām jāpieņem ne mazāks par 20 
m;

133.3. starp ēku gala fasādēm, kurās ir dzīvojamo istabu logi – ne mazāk par 10 m;

133.4. starp vienas ēkas garenfasādi un tai pretī izvietoto otras ēkas gala fasādi – ne mazāk 
par 10 m;

133.5. izvietojot  daudzdzīvokļu  māju  apbūvi  pie savrupmāju apbūves,  attālums starp tām 
jāpieņem ne mazāks par 10 m un jāievēro insolācijas prasības.

134. Attālumi starp ēkām, kā arī no ēkām, būvēm, inženiertīkliem un labiekārtojuma elementiem 
līdz  kokiem  un  krūmiem  jāparedz  atbilstoši  normatīvo  aktu  prasībām,  ievērojot 
ugunsdrošības, insolācijas, prettrokšņu un inženierkomunikāciju aizsardzības prasības.

3.3.5. Prasības ēku un būvju konstruktīvajām daļām un elementiem

135. Jebkurai  ēkai  un  būvei,  to  daļām,  konstrukcijām  un  elementiem  jābūt  projektētiem, 
izbūvētiem, ekspluatētiem atbilstoši  Latvijas būvnormatīvu un normatīvo aktu būvniecības 
jomā prasībām.

136. Prasības fasādēm, jumtiem, notekcaurulēm:

136.1. katra zemes vienības īpašniekam jāuztur kārtībā ēkas fasāde, ūdens notekcaurules, 
renes un jumts;

136.2. nav  atļauta  dūmvadu,  kas  saistīti  ar  alternatīvajām  apkures  sistēmām,  kā  arī 
ventilācijas cauruļvadu izvadīšana un uzstādīšana ēkas fasādē pret ielu;

136.3. nav atļauta patvaļīga ēku fasādes un jumtu krāsojums. Tā jāveic saskaņā ar ēkas 
būvprojektā akceptēto krāsojumu;

136.4. jumti  jāizbūvē  tā,  lai  ūdens  netecētu  uz  blakus  esošu  zemes  vienību.  Jānovērš 
iespēja ledus un sniega kupenu krišanai uz ietves un ielas braucamās daļas;

136.5. novada teritorijā nav atļauti zilas, rozā un tiem līdzīga krāsojuma jumti;

136.6. jauniem jumtiem un seguma nomaiņai nav atļauts izmantot azbestu saturošus jumta 
materiālus;

136.7. katras ēkas ielas vai ceļa pusē, cik tālu tas saskaras ar ietvi vai ceļu, jābūt ierīkotai  
lietus  ūdens  renei  un  notekcaurulei,  vai  citai  lietus  ūdens  novadīšanas  sistēmai. 
Notekcaurules un to gali  jāierīko tā, lai netraucētu kustību pa ietvi vai ceļu, ūdens 
notekcauruļu apakšējā daļa nedrīkst būt augstāk par 15 cm virs ietves;

137. Prasības logiem, durvīm, lodžijām, balkoniem:

137.1. daudzdzīvokļu  māju  lodžiju  pārbūvēšanu  un  aizstiklošanu  (izņemot  bezrāmja 
stiklojumu),  logu  nomaiņu  pret  atšķirīgām  logu  formām  un  dalījumu,  kā  arī 
arhitektoniski  atšķirīgu ārdurvju nomaiņu atļauts veikt  tikai  pēc vienota, visas ēkas 
fasādes pārbūves vai atjaunošanas projekta akceptēšanas;

137.2. jaunu skatlogu un durvju ierīkošana esošajās ēkās atļauta vienīgi tad, ja tie atbilst 
ēkas arhitektoniskajam stilam un konstruktīvajam izveidojumam.
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3.3.6. Prasības degvielas un gāzes uzpildes stacijām

138. Degvielas un gāzes uzpildes staciju darbība atļauta līdz šim likumīgi uzsāktajās apbūves 
teritorijās, bet jaunu uzpildes staciju izveide atļauta funkcionālās zonās - Publiskās apbūves 
teritorija  (P)  un  Rūpnieciskās  apbūves  teritorija  (R),  vietas  izvēli  pamatojot  ar  licencēta 
ģeologa atzinumu par grunts un gruntsūdens raksturu attiecīgajā izvēlētajā teritorijā.

139. Ierobežojumus jaunu degvielas un gāzes uzpildes staciju izvietošanai nosaka Aizsargjoslu 
likums, bet to projektēšanu, būvniecību un ekspluatāciju reglamentē būvnormatīvi.

140. Attālumus no  degvielas un gāzes uzpildes stacijām (to  tvertnēm un pildnēm)  līdz citiem 
objektiem nosaka normatīvie akti, tāpat jāievēro arī šādi attālumi:

140.1. 30 m no skuju koku mežiem;

140.2. 25 m no lapu koku mežiem;

140.3. 25 m no ražošanas būvēm;

140.4. 50 m no dzīvojamām ēkām, izglītības, ārstniecības un citām publiskām iestādēm.

141. Degvielas  un  gāzes  uzpildes  stacijas  būvniecība  un  ekspluatācija  veicama  normatīvajos 
aktos noteiktajā kārtībā un saskaņā ar piesārņojošās darbības atļaujas vai  apliecinājuma 
nosacījumiem.

3.3.7. Prasības derīgo izrakteņu ieguvei

142. Derīgo izrakteņu ieguvi veikt atbilstoši normatīvo aktu prasībām zemes dzīļu ieguves jomā.

143. Derīgo izrakteņu ieguve, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, saskaņā ar Grafiskās daļas 
karti atļauta funkcionālā zonā Rūpnieciskās apbūves teritorija (R1).

144. Derīgo  izrakteņu  ieguve,  normatīvajos  aktos  noteiktajā  kārtībā,  atļauta  arī  funkcionālajās 
zonās Lauksaimniecības teritorija (L) un Mežu teritorija (M).

145. Mežu teritorijā (M) pirms teritorijas ģeoloģiskās izpētes veikšanas, jāveic sugu un biotopu 
izpēte. Ja sugu un biotopu izpētes rezultātā tiek atklāti aizsargājami biotopi vai sugas, tad 
derīgo izrakteņu ieguve nav atļauta.

146. Paredzētās  darbības  ietekmes  mazināšanai  uz  apkārtējām  teritorijām  noteikti  minimālie 
attālumi no derīgo izrakteņu izstrādes zemes vienības robežas līdz dzīvojamai un publiskai 
apbūvei, dabas teritorijām un objektiem. Derīgo izrakteņu ieguve nav atļauta zemes vienībās, 
kas atrodas:

146.1. ciemu teritorijās;

146.2. tuvāk par 200 m no lauku teritorijā esošas dzīvojamās vai publiskās apbūves būves 
kontūras;

146.3. tuvāk par 300 m no kapsētas ārējās malas;

146.4. valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu – arheoloģijas pieminekļa teritorijā;

146.5. īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, mikroliegumu teritorijās;

146.6. autoceļu  aizsargjoslu  teritorijās,  izņemot  gadījumus,  ja  šo  ieguvi  veic  attiecīgā 
infrastruktūras objekta īpašnieks;

146.7. virszemes ūdensobjektu aizsargjoslu teritorijā.
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147. Pirms jaunas derīgo izrakteņu ieguves uzsākšanas jāizstrādā detālplānojums, ja:

147.1. plānots derīgo izrakteņu ieguves teritorijas pievedceļa pieslēgums pašvaldības ceļam 
vai valsts autoceļam;

147.2. derīgo  izrakteņu  ieguves  teritorijas  ekspluatācijai  nepieciešama  inženiertehnisko 
apgādes tīklu un objektu izbūve.

148. Paplašinoties esošajām derīgo izrakteņu ieguves teritorijām,  detālplānojuma izstrāde nav 
nepieciešama, ja ievērotas šo Apbūves noteikumu prasības.

149. Iesniedzot  iesniegumu  atļaujas  saņemšanai  jaunas  derīgo  izrakteņu  ieguves  vietas 
ierīkošanai vai esošās paplašināšanai, jāizstrādā derīgo izrakteņu transportēšanas maršrutu 
shēma,  kurā  jāiekļauj  risinājumi  derīgo  izrakteņu  transportēšanas  negatīvās  ietekmes 
(putekļu)  mazināšanai  uz  tuvumā esošo  dzīvojamo un publisko apbūvi.  Derīgo izrakteņu 
transportēšanas  kustības  shēma,  ceļa  uzturēšanas  noteikumi  un  citi  risinājumi  derīgo 
izrakteņu  transportēšanas  negatīvās  ietekmes  (putekļu)  mazināšanai  jāsaskaņo  ar 
Pašvaldību.

150. Pēc  derīgo  izrakteņu  ieguves,  veicama  derīgo  izrakteņu  ieguves  teritorijas  rekultivācija 
saskaņā ar rekultivācijas projektu.

151. Pēc rekultivācijas teritoriju izmantošana atļauta atbilstoši funkcionālo zonu Lauksaimniecības 
teritorija (L), Mežu teritorija (M) vai Ūdeņu teritorija (Ū) noteikumiem.

3.3.8. Būves lauksaimniecības dzīvniekiem

152. Lauksaimniecības dzīvnieku turēšanai izmanto tikai šim nolūkam būvētas vai pielāgotas ēkas 
un būves, kas atbilst veterinārajām, higiēniskajām un dzīvnieku labturības prasībām.

153. Būves lauksaimniecības dzīvnieku turēšanai lauku teritorijā atļauts būvēt funkcionālajā zonā 
Lauksaimniecības teritorija (L).

154. Jaunas būves lauksaimniecības dzīvnieku turēšanai nav atļauts izvietot ciemos funkcionālās 
zonās Savrupmāju apbūves teritorija (DzS1), Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzM), 
Daudzstāvu  dzīvojamās apbūves  teritorija  (DzD),  Publiskās  apbūves teritorija  (P,  P1)  un 
Lauksaimniecības teritorija (L1).

155. Jaunas būves lauksaimniecības dzīvnieku turēšanai vai esošo paplašināšana funkcionālās 
zonās  Savrupmāju  apbūves  teritorija  (DzS)  un  Lauksaimniecības  teritorija  (L2)  atļauta, 
ievērojot šādus nosacījumus:

155.1. būves paredzētas tikai individuālai mājlopu turēšanai un tās nedrīkst ierīkot tuvāk par 
20 m no tuvāko dzīvojamās apbūves vai publiskās apbūves ēku logiem blakus zemes 
vienībā;

155.2. zemes vienības robežās veicami  pasākumi,  lai  apkārtējās teritorijas pasargātu  no 
trokšņa, smakām un citiem kaitīgiem faktoriem, kā arī nosegtu neestētiskus skatus.

156. Maksimāli  vienlaikus pieļaujamo dzīvnieku skaitu lauksaimniecības dzīvniekiem paredzētā 
būvē  nosaka  atbilstoši  normatīvo  aktu  prasībām,  atkarībā  no  pieejamās lauksaimniecībā 
izmantojamās  zemes  platības  ganībām  un  kūtsmēslu  iestrādei,  nepieciešamās 
lauksaimniecības zemes platības atkarībā no dzīvnieku sugas un vecuma grupas.

157. Mēslu krātuves glabātuves un vircas bedres jāizbūvē un jāekspluatē atbilstoši normatīvo aktu 
prasībām.
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158. Nav  pieļaujama  jaunas  būves  lauksaimniecības  dzīvniekiem izvietošana  valsts  reģionālā 
autoceļa P7 Ragana – Turaida redzamības zonā.

159. Būves lauksaimniecības dzīvniekiem jāizvieto tā, lai tās iespējamā kaitīgā iedarbība uz vides 
kvalitāti nepārsniegtu tā nekustamā īpašuma robežas, kur attiecīgais objekts atrodas, kā arī 
tiktu ievērotas vides, veterinārās, sanitāri higiēniskās un dzīvnieku labturības prasības.

160. Zemes vienības robežās ir jānodrošina pasākumi, lai  netiktu ietekmēta apkārtējo teritoriju 
vides  kvalitāte  (pasākumi  aizsardzībai  pret  troksni,  smakām  un  neestētisko  ainavu 
nosegšanai) un radīti kaitējumi blakus esošo zemes vienību īpašniekiem, kā arī jānodrošina 
izmantojamo ceļu uzturēšana kārtībā un nepieciešamības gadījumā jāveic arī ceļa pārbūve, 
atbilstoši nepieciešamajai ceļa izmantošanas intensitātei un celtspējas kravai.

161. Jaunas būves lauksaimniecības dzīvniekiem aizliegts izvietot valdošo vēju virzienā, ja tas 
skar novada ciemu teritorijas.

162. Bišu saimes var novietot:  lauku teritorijā  – vismaz 15 m,  bet  ciemos – vismaz 25 m no 
satiksmes ceļiem vai kaimiņu zemes robežas, skaitot šo atstatumu no stropa vidus līdz ceļa 
malai vai robežai, ja drava iežogota, uz laukiem lauku teritorijā vismaz ar 2,0 m, bet ciemos – 
2,5 m augstu ciešu sētu vai dzīvžogu, tad bišu saimes var novietot neatkarīgi no minētiem 
atstatumiem.

3.4. PRASĪBAS TERITORIJAS LABIEKĀRTOJUMAM

3.4.1. Žogi, prettrokšņa sienas

163. Žogu, prettrokšņu sienu novietojums un vizuālais risinājums jāsaskaņo Būvvaldē, iesniedzot 
skici.

164. Žoga vārti nedrīkst būt verami uz ielas vai ceļa pusi, ja tie šķērso ielas vai ceļa brauktuves 
daļu vai ietvi visā tās platumā.

165. Žogus drīkst ierīkot:

165.1. vispārējā gadījumā – pa zemes vienības robežām;

165.2. ielas vai ceļa pusē - pa ielas sarkano līniju vai ceļa zemes nodalījuma joslas robežu;

165.3. stūra  zemes  vienībās  -  pa  redzamības  trīsstūra  līniju,  atbilstoši  normatīvo  aktu 
prasībām;

165.4. gar ūdenstilpēm un ūdenstecēm - pa tauvas joslas robežu, ne tuvāk par 10 metriem;

165.5. funkcionālai zemes vienības sadalīšanai tās iekšpusē – pēc nepieciešamības.

166. Robežžogi abiem kaimiņiem jāizbūvē un jāuztur kārtībā kopīgi, bet, ja viņi nevar vienoties, 
tad katram jāizbūvē un jāuztur kārtībā tā žoga puse, kas, skatoties no zemes vienības uz 
robežu,  atrodas  pa  labi,  turklāt  žogam gar  visu  robežu  jābūt  pēc  iespējas  vienā  veidā. 
Gadījumos,  ja  uz  robežas  ir  būves,  kaimiņiem  uz  pusēm  jāizbūvē  un  jāuztur  atlikušās 
robežžoga daļas.

167. Žogu minimālā caurredzamība atkarībā no žoga augstuma vispārīgā gadījumā tiek noteikta:

167.1. līdz 1 m augstam žogam – bez ierobežojumiem;

167.2. līdz 1,45 m augstam žogam – 30%;

167.3. līdz 1,75 m augstam žogam – 50%;
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167.4. par 1,75 m augstākiem žogiem – 80%.

168. Žogu  konstrukcijām  gar  meliorācijas  novadgrāvjiem  jābūt  viegli  transformējamiem  un 
nojaucamiem.

169. Nav  atļauta  dzeloņstiepļu  vai  tām  pielīdzinātu  surogātmateriālu  (metāllūžņi,  plastmasas 
atgriezumi u.tml.) izmantošana žogos.

170. Nav atļauts žogu stabu atbalstus izvietot ielu, ceļu un laukumu teritorijā.

171. Ar žogu aizliegts noslēgt publisku pieeju iekšzemes publiskajiem ūdeņiem.

172. Žogu stilistika:

172.1. žogiem jābūt stilistiski saskaņotiem ar ēku;

172.2. žogiem  Publiskās  apbūves  teritorijās  (P)  ir  jābūt  atbilstošiem  to  funkcionālajai 
izmantošanai, maksimāli saglabājot publisko telpu un ēku pieejamību.

173. Aizliegts nožogot zemes vienības:

173.1. Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorijās (DzD), Publiskās apbūves teritorijā (P) un 
Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijā (DzM) daudzdzīvokļu mājas un rindu mājas 
atsevišķo  sekciju  (dzīvokļu)  priekšpagalmus,  izņemot  tās,  kuru  nožogošanas 
nepieciešamību nosaka normatīvie akti. Izstrādājot teritorijas labiekārtojuma plānu un 
saskaņojot  ar  Pašvaldības  būvvaldi,  zemes  vienības  robežas  var  iezīmēt  ar 
dzīvžogiem;

173.2. viensētu apbūves vienību, izņemot, ja tiek norobežoti viensētā esošie dārzi, ganības 
un dzīvnieku  pastaigu laukumi,  pagalmi.  Viensētas apbūves vienības robežas var 
iezīmēt ar koku un krūmu grupu vai rindu stādījumiem.

174. Zemes vienības drīkst nožogot ar dzīvžogu ne augstāku par 1,8 m, izvietojot to gar zemes 
vienības robežu par to kaimiņiem savstarpēji vienojoties.

175. Prettrokšņa  sienas  nepieciešamību  pamato  tehniskajā  projektā.  Īpašos  gadījumos  par 
prettrokšņa sienu drīkst izmantot žogu. Prettrokšņa sienas, nepieciešamības gadījumā, ierīko 
gar  Rūpnieciskās  apbūves  teritorijām  (R,  R1),  Tehniskās  apbūves  teritorijām  (TA)  un 
Transporta infrastruktūras teritorijām (TR) (apdzīvotā vietā – ciemā).

3.4.2. Prasības teritorijas labiekārtojumam un ārtelpas elementiem

176. Labiekārtojuma  elementu  izvietošanai  ciemu  teritorijās  ir  nepieciešams  Būvvaldes 
saskaņojums, izņemot iežogotas privātas teritorijas.

177. Mazo  arhitektūras  formu  un  teritorijas  labiekārtošanas  elementu  izvietojumu,  to  vizuālo 
izskatu un māksliniecisko noformējumu publiskā telpā veido harmoniski iekļaujoties apkārtējā 
vidē un saskaņā ar apkārtējo ēku un būvju arhitektonisko stilu un noformējumu.

178. Publiskajos  objektos  ar  lielu  apmeklētāju  skaitu,  tai  skaitā  masu  pasākumu  vietas  un 
rekreācijas objektu vietas, ir jānodrošina ar publiski pieejamām tualetēm.

179. Uz  visiem  nekustamiem  īpašumiem  Krimuldas  novadu  ciemu  teritorijās  jābūt  izvietotai 
numura zīmei pēc vienota Krimuldas novada domē apstiprināta parauga.

180. Ārpus ciemu teritorijām, kur nav māju numerācijas, mājas īpašniekam jānodrošina, lai  uz 
ceļa pie iebrauktuves būtu uzstādīts mājas nosaukums.

181. Izkārtnes un reklāmas izvietojamas, saskaņojot ar Būvvaldi.
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182. Izkārtnes, reklāmas, sludinājumi un citi  vizuālās informācijas materiāli izvietojami atbilstoši 
Būvvaldes akceptētam vides dizaina projektam.

183. Reklāmas vai informācijas objektu izvietošanu gar autoceļiem nosaka saskaņā ar Latvijas 
Republikas 07.06.2005. Ministru kabineta noteikumu Nr.402 „Noteikumi par reklāmas objektu 
vai informācijas objektu izvietošanu gar ceļiem, kā arī kārtību, kādā saskaņojama reklāmas 
objektu vai informācijas objektu izvietošana” prasībām.

184. Zemes  vienības  vai  ēkas  īpašnieka  vai  valdītāja  pienākums  ir  pie  būves  ielas  fasādes 
piestiprināt karoga turētāju vai uzstādīt brīvi stāvošu karoga mastu valsts karoga uzvilkšanai.

185. Ielu  un  laukumu  apgaismošanai  atļauts  izmantot  pie  stabiem  piestiprinātus  apgaismes 
ķermeņus.  Ielu  un  laukumu  apgaismošanai  izmantojamiem  apgaismes  ķermeņiem  jābūt 
arhitektoniski saskanīgiem katra vizuāli vienlaicīgi uztverama ielas vai ceļa posma garumā, 
kā arī katra laukuma vai skvēra robežās.

186. Visos gadījumos, ja būvdarbu dēļ tiek bojāti vai likvidēti apstādījumi vai mazās arhitektūras 
formas, kā arī bojātas ietves, celiņi, būvprojektā nepieciešams paredzēt apstādījumu, mazo 
arhitektūras formu un ietvju, celiņu atjaunošanu.

187. Minimālie koku un krūmu stādīšanas attālumi līdz kaimiņu zemes gabala robežai:

187.1. 1 m - līdz 1,5 m augstiem kokiem un krūmiem;

187.2. 3 m – no 1,5-6 m augstiem kokiem un krūmiem;

187.3. 6 m – koki un krūmi, kas augstāki par 6 m.

3.4.3. Kioski, nojumes, sezonas kafejnīcas un citi īslaicīgi tirdzniecības objekti

188. Stacionārus, kā arī sezonas tirdzniecības punktus (kioskus, nojumes, stendus, paviljonus un 
citus), neatkarīgi no to piederības, atļauts būvēt vai novietot gatavus, izstrādājot vienkāršotu 
būvprojektu,  tajā  paredzot  objekta  izmantošanas  prasībām  atbilstošu  teritorijas 
labiekārtojumu: gājēju celiņu un apstādījumu izveidi vai rekonstrukciju, kā arī vienotu vizuālo 
risinājumu apgaismojumam, atkritumu urnām, soliņiem, u.c. labiekārtojuma elementiem. Ja 
minētie objekti robežojas ar ielas sarkano līniju vai ceļa zemes nodalījuma joslu vai atrodas 
ielas sarkanajās līnijās vai  ceļa  zemes nodalījuma joslā,  nepieciešams arī  VAS „Latvijas 
Valsts ceļi” saskaņojums.

189. Sezonas tirdzniecības nojumes un/vai āra kafejnīcas tiešā saistībā ar esošiem tirdzniecības 
vai  pakalpojumu  objektiem  atļauts  iekārtot  tikai  saskaņā  ar  Pašvaldības  un  Būvvaldes 
atļauju.

3.4.4. Grāvji, ūdensnotekas un mākslīgās ūdenskrātuves

190. Mākslīgās ūdenstilpes, kas ir lielākas par 0,1 ha, nevar ierīkot tuvāk par 10 m no blakus 
esošas zemes vienības robežas.

191. Zemes  meliorāciju,  meliorācijas  sistēmu  būvju  un  ierīču  ierīkošanu,  izmantošanu, 
uzturēšanu, pārvaldi un aizsardzību nosaka spēkā esošie normatīvie akti.

192. Zemes  īpašniekiem  jāveic  meliorācijas  sistēmu,  t.sk.  novadgrāvju  uzturēšana  un 
ekspluatācija.

193. Ceļu  un  transporta  būvju  remonts  un  ierīkošana  nedrīkst  izjaukt  meliorācijas  sistēmu 
darbību.
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194. Lai  novērstu  gruntsūdeņa  līmeņa  celšanos,  esošie  grāvji,  gravas  un  dabīgās  noteces  ir 
jāsaglabā. Gadījumos, ja tiek būvēta jauna iela vai  piebraucamais ceļš,  jāparedz tilts  vai 
caurtekas ūdens noteču saglabāšanai un vai izveidošanai.

195. Nedrīkst  grāvjus  vai  dabīgas  noteces  aizvietot  ar  caurulēm.  Ja  teritoriju  apbūvējot,  ir 
nepieciešams grāvjus aizbērt, tad jāizveido jauni grāvji citā vietā, izstrādājot un saskaņojot 
projektu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

196. Novada lauku teritorijā ēkas un citas būves nedrīkst izvietot tuvāk par 10 m no ūdensnotekas 
un novadgrāvja krotes (augšmalas) un tuvāk par 8 m no segtas ūdensnotekas ass, ja tās 
diametrs  ir  300  mm  un  vairāk,  izņemot  gadījumus,  ja  attiecīgās  būves  ir  saistītas  ar 
meliorācijas sistēmām.

3.5. PRASĪBAS VIDES RISKU SAMAZINĀŠANAI

3.5.1. Teritorijas inženiertehniskā sagatavošana

197. Ja  tas  nav  pretrunā  ar  citu  normatīvo  aktu  prasībām,  teritorijas  inženiertehnisko 
sagatavošanu  veic  vietās,  kurās  nepieciešami  īpaši  pasākumi  atļautās  izmantošanas 
uzsākšanai:

197.1. teritorijās, kurās grunts piesārņojums pārsniedz pieļaujamo normu;

197.2. teritorijās ar augstu gruntsūdens līmeni;

197.3. teritorijās, kur nepieciešams nodrošināt piekļūšanu un inženiertehnisko apgādi;

197.4. ūdensobjektu pamatkrasta erozijas zonās.

198. Teritorijas inženiertehniskā sagatavošana ietver vienu vai vairākus šādus pasākumus:

198.1. hidrotehnisku būvju izbūvi;

198.2. teritorijas uzbēršanu;

198.3. ūdensobjekta krasta nostiprinājuma būvju būvniecību un citus krasta nostiprināšanas 
pasākumus;

198.4. piesārņotas grunts sanāciju;

198.5. ielas vai piebraucamā ceļa izbūvi;

198.6. inženierkomunikāciju izbūvi;

198.7. tehniskos risinājumus hidroloģiskā režīma saglabāšanai teritorijā, kurā būvē pazemes 
būvi;

198.8. citus pasākumus, kas nepieciešami, lai teritorijā būtu iespējams veikt būvniecību vai 
citu atļauto izmantošanu.

199. Teritorijas inženiertehnisko sagatavošanu veic atbilstoši būvprojektam.

200. Teritorijās,  kuras  nav  piemērotas  apbūvei  (augsts  gruntsūdens  līmenis,  kūdras  nogulas, 
grunts piesārņojums u.c.), kā arī kādu citu apstākļu dēļ, pirms būvniecības jāveic teritorijas 
inženiertehniskā sagatavošana.

201. Lai  nodrošinātu  nepieciešamo  gruntsūdens  līmeņa  dziļumu,  kas  piemērots  apbūvei  vai 
apstādījumu  teritorijās  no  projektētās  zemes  virsas  atzīmes,  apdzīvoto  vietu  apbūves 
teritorijās ar augstiem gruntsūdens līmeņiem jāparedz gruntsūdens līmeņa pa zemināšanu 
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vai platības kolmatēšanu. Plānotās būvniecības vietās jāparedz drenāžas ierīkošana, kā arī 
pieļaujama vaļēju nosusināšanas sistēmu ierīkošana (grāvji, ceļu sāngrāvji, teknes).

202. Izstrādājot būvprojektus, vajadzības gadījumā jāparedz pasākumi teritorijas pasargāšanai no 
plūdiem,  pārpurvošanās  un  applūšanas  ar  gruntsūdeņiem  (to  līmenim  paaugstinoties), 
noslīdeņiem, nogruvumiem u.c. bīstamiem dabas procesiem. Projektējot teritorijas vertikālo 
plānojumu,  maksimāli  jāsaglabā  dabiskais  reljefs,  augsnes  kārta  un  kokaudzes.  Zemes 
darbu apjomam jābūt  minimālam, izrakto grunti  izmantojot  uz vietas būvlaukumā. Zemes 
līmeņa pazemināšana vai paaugstināšana vairāk par 30 cm ir jāskaņo ar pašvaldību.

3.5.2. Stihiju postījumu atjaunošana

203. Īpašnieks  ir  tiesīgs  atjaunot  ugunsgrēkā  vai  dabas  stihiju  rezultātā  nopostītas  vai  daļēji 
nopostītas būves tajos pašos (identiskos) būvapjomos, atbilstoši to agrākajam veidolam un 
tajā pašā novietnē saskaņā ar būvprojektu.  Ja būvprojekts nav saglabājies,  izstrādājams 
jauns būvprojekts atbilstoši būves jaunākajai ēku un būvju kadastrālās uzmērīšanas lietai un 
saskaņā ar teritorijas plānojumu.

3.5.3. Prasības aizsardzībai pret trokšņiem, vibrāciju un smakām

204. Akustiskā trokšņa pieļaujamie normatīvi dzīvojamo un publisko ēku telpām, kā arī teritorijām 
jāpieņem atbilstoši normatīvo aktu prasībām trokšņa aizsardzības jomā.

205. Trokšņa līmeņa rādītāji galvenajiem trokšņa avotiem nosakāmi pēc to novietnei atbilstošām 
trokšņa kartēm, bet, ja tās nav, akustisko mērījumu vai aprēķinu rezultātā, atbilstoši Latvijas 
valsts standartam LVS ISO 1996:2002.

206. Vietās  vai  teritorijās  ar  paaugstinātu  trokšņu  līmeni  un/vai  paaugstinātu  vibrāciju  jāveic 
trokšņu un vibrācijas samazināšanas pasākumi saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem 
aktiem.

207. Trokšņa samazināšanas līdzekļi  (prettrokšņa pasākumi) projektējami atbilstoši  28.06.2011. 
Ministru  kabineta  noteikumu  Nr.499  „Noteikumi  par  Latvijas  būvnormatīvu  LBN  016-11 
„Būvakustika”” prasībām.

208. Smaku negatīvās iedarbības novērtēšanai uz iedzīvotāju labsajūtu un potenciāli pārsniegtās 
smaku koncentrācijas samazināšanai jāievēro normatīvo aktu prasības vides aizsardzības 
jomā.

3.5.4. Prasības riska teritoriju un piesārņoto teritoriju izmantošanai

209. Teritorijas  plānojumā  noteiktas  un  Grafiskās  daļas  kartēs  attēlotas  riska  teritorijas  un 
piesārņotās teritorijas,  lai  savlaicīgi  izvairītos no iespējamām avāriju  un dabas postījumu 
sekām ugunsnelaimju, katastrofu un dabas stihiju gadījumos.

210. Nacionālas  nozīmes paaugstinātas  bīstamības transporta  riska  teritorija:  valsts  galvenais 
autoceļš A3 Inčukalns - Valmiera – Latvijas - Igaunijas robeža (Valka).

211. Veicot  ēku,  būvju  un  inženierkomunikāciju  projektēšanu  un  būvniecības  darbus  un  citu 
darbību,  nepieciešams  ievērot  Aizsargjoslu  likumā  noteiktos  ekspluatācijas  aizsargjoslas 
aprobežojumus gar autoceļiem.

212. Valsts nozīmes paaugstinātas bīstamības objekts:

212.1. Inčukalna pazemes gāzes krātuve;
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212.2. Inčukalna pazemes gāzes krātuves urbumi;

212.3. maģistrālais pārvades gāzesvads Rīga – Izborska (DN 700 mm);

212.4. maģistrālais pārvades gāzesvads Rīga - Pleskava (DN 700 mm);

212.5. gāzes regulēšanas stacija (GRS) „Ezerciems”;

212.6. pārvades gāzesvada atzari uz GRS „Ezerciems” un GRS „Krimulda” (DN 150 mm);

213. Veicot  ēku,  būvju  un  inženierkomunikāciju  projektēšanu  un  būvniecības  darbus  un  citu 
darbību,  nepieciešams  ievērot  Aizsargjoslu  likumā  noteiktos  ekspluatācijas  un  drošības 
aizsargjoslas aprobežojumus ap pārvades gāzesvadu un sadales gāzesvadu sistēmām un to 
iekārtām.

214. Ar Sosnovska latvāņiem invadētās teritorijas.

215. Piesārņota un potenciāli piesārņotas teritorijas:

215.1. Grafiskās daļas kartēs attēlotas piesārņotā un potenciāli piesārņotās vietas saskaņā 
ar VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” datu bāzi „Piesārņoto un 
potenciāli  piesārņoto  vietu  reģistrs”  datiem  (Apbūves  noteikumu  Pielikumi 
7.pielikumā);

215.2. piesārņotā un potenciāli piesārņotajās teritorijās pirms jaunas atļautās izmantošanas 
uzsākšanas vai būvniecības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā jāveic izpēte. Ja 
saskaņā ar izpētes rezultātiem pārsniegti vides kvalitātes normatīvi vai piesārņojums 
apdraud vai var apdraudēt cilvēku veselību vai vidi, jāveic teritorijas sanācija.

216. Vidi degradējoši objekti un teritorijas:

216.1. Grafiskās  daļas  kartēs  attēlotas  vidi  degradējoši  objekti  un  teritorijas  saskaņā  ar 
Pašvaldības Būvvaldes datiem (Apbūves noteikumu Pielikumi 6.pielikumā);

216.2. Pašvaldība  papildina/aktualizē  Apbūves  noteikumu  Pielikumi  6.pielikumu  ar 
informāciju par jauniem vidi degradējošiem objektiem vai esošo vidi degradējošo ēku 
revitalizāciju un tas nav uzskatāms par Teritorijas plānojuma grozījumiem;

216.3. vidi degradējošas teritorijās ir jāveic teritoriju sakārtošana vai ainavu atjaunošana, vidi 
degradējošām ēkām jāveic to revitalizācija vai nojaukšana.
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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

4.1.1. Savrupmāju apbūves teritorija (DzS)

4.1.1.1. Pamatinformācija

217. Savrupmāju apbūves teritorija  (DzS) ir  funkcionālā zona, kas noteikta, lai  nodrošinātu mājokļa funkciju savrupam dzīvesveidam, paredzot  
atbilstošu infrastruktūru, un kuras galvenais izmantošanas veids ir savrupmāju apbūve.

4.1.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

218. Savrupmāju  apbūve  (11001):  Savrupmājas  (brīvi  stāvošas  individuālās  dzīvojamās  mājas).  
Dvīņu mājas (divas bloķētas, arhitektoniski vienotas un simetriskas individuālās dzīvojamās mājas ar identisku plānojumu).

4.1.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

219. Tirdzniecības  un/vai  pakalpojumu  objektu  apbūve  (12002):  Veikali,  aptiekas,  sabiedriskās  ēdināšanas  uzņēmumi,  sezonas  rakstura  
tirdzniecības vai pakalpojuma objekti, sadzīves un citu pakalpojumu objekti.

220. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003): Viesu mājas un cita veida īslaicīgas apmešanās vietas (viesu nams, pansija).

221. Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (12007):  Pirmskolas aprūpes un izglītības iestādes,  pamata izglītības,  speciālās,  interešu izglītības 
iestādes, pieaugušo un tālākizglītības iestādes.

222. Veselības aizsardzības iestāžu apbūve (12008): Doktorāti un ārstu prakses.

223. Sociālās aprūpes iestāžu apbūve (12009): Pansionāti, dienas centri.

224. Dzīvnieku aprūpes iestāžu apbūve (12010): Veterinārmedicīniskās prakses iestādes dzīvnieku aprūpei.

225. Labiekārtota publiskā ārtelpa (24001): Publiskas ārtelpas izveide un labiekārtošana, apstādījumu ierīkošana, ielas labiekārtošana un gājēju  
kustības infrastruktūras ierīkošana.

226. Publiskā ārtelpa bez labiekārtojuma (24002).
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4.1.1.4. Apbūves parametri

Nr. Teritorij
as 
izmanto
šanas 
veids

Minimālā 
jaunizveidojamā 
zemes gabala 
platība (m2/ha)

Maksimālais 
apbūves blīvums 
(%)

Apbūves intensitāte Apbūves augstums (m) Apbūves augstums (stāvu 
skaits)

Brīvās zaļās 
teritorijas rādītājs 
(%) (pašvaldības 
noteiktais)

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

227 12008 2500 *1 30 60 9 2 *2 50

228 12003 2500 *1 30 60 9 2 *2 50

229 12002 2500 *1 30 60 9 2 *2 50

230 12009 2500 *1 30 60 9 2 *2 50

231 24002 2500 *1 30 60 9 2 *2 50

232 24001 2500 *1 30 60 9 2 *2 50

233 12007 2500 *1 30 60 9 2 *2 50

234 12010 2500 *1 30 60 9 2 *2 50

235 * 11001 2500 *1 30 60 9 2 *2 50 *3

* Galvenais teritorijas izmantošanas veids 

1. Dvīņu mājas daļai - 600 m2

2. un jumta izbūvi

3. Savrupmāju dzīvojamās apbūves vienībās 10% no zemes vienības laukuma jāparedz dekoratīvo krūmu, koku, tai skaitā augļu koku stādījumi.

4.1.1.5. Citi noteikumi

236. Minimālā jaunveidojamās zemes vienības fronte - 20 m.

237. Ēku un būvju skaits zemes vienībā - viena galvenā ēka ar palīgēkām, kuru kopējais apjoms ir ne vairāk kā 75% no dzīvojamās ēkas apjoma.

Krimuldas novada teritorijas plānojums no 2016.gada 2.1 Lpp.34 (114)



4.1.2. Savrupmāju apbūves teritorija (DzS1)

4.1.2.1. Pamatinformācija

238. Savrupmāju apbūves teritorija (DzS1) ir funkcionālā zona, kas noteikta Turaidas ciema teritorijā „Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa – 
Turaidas  muzejrezervāts”  aizsargjoslā  (aizsardzības  zonā),  lai  nodrošinātu  mājokļa  funkciju  savrupam  dzīvesveidam,  paredzot  atbilstošu 
infrastruktūru, un kuras galvenais izmantošanas veids ir savrupmāju apbūveaizsargjoslā (aizsardzības zonā), lai nodrošinātu mājokļa funkciju 
savrupam dzīvesveidam, paredzot atbilstošu infrastruktūru, un kuras galvenais izmantošanas veids ir savrupmāju apbūve.

4.1.2.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

239. Savrupmāju apbūve (11001): Savrupmājas (brīvi stāvošas individuālas dzīvojamās mājas).

4.1.2.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

240. Tirdzniecības  un/vai  pakalpojumu  objektu  apbūve  (12002):  Veikali,  aptiekas,  sabiedriskās  ēdināšanas  uzņēmumi,  sezonas  rakstura  
tirdzniecības vai pakalpojuma objekti, sadzīves un citu pakalpojumu objekti.

241. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003): Viesu mājas un cita veida īslaicīgas apmešanās vietas (viesu nams, pansija).

242. Labiekārtota publiskā ārtelpa (24001): Publiskas ārtelpas izveide un labiekārtošana, apstādījumu ierīkošana, ielas labiekārtošana un gājēju  
kustības infrastruktūras ierīkošana.

243. Publiskā ārtelpa bez labiekārtojuma (24002).

4.1.2.4. Apbūves parametri

Nr. Teritorijas 
izmantoša
nas veids

Minimālā 
jaunizveidojamā 
zemes gabala platība 
(m2/ha)

Maksimālais apbūves 
blīvums (%)

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

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

244 12003 5000 20 9 2 *4 70 *5

245 12002 5000 20 9 2 *4 70 *5

246 * 11001 5000 20 9 2 *4 70 *5
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247 24002 5000 20 9 2 *4 70 *5

248 24001 5000 20 9 2 *4 70 *5

* Galvenais teritorijas izmantošanas veids 

4. 2 stāvi un jumta izbūve

5. Savrupmāju dzīvojamās apbūves vienībās 10% no zemes vienības laukuma jāparedz dekoratīvo krūmu, koku, tai skaitā augļu koku stādījumi.

4.1.2.5. Citi noteikumi

249. Papildus jāievēro „Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa – Turaidas muzejrezervāts” aizsargjoslas (aizsardzības zonas) grozījumu projektā 
noteiktie uzturēšanas noteikumi, kas apstiprināti ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības Inspekcijas Kultūras pieminekļu uzskaites komisijas 
2013.gada 5.decembra lēmumu (protokols Nr.04-6.6/25 p.5).

250. Publiskā apbūve un teritorijas izmantošana veicama, pirms realizācijas, veicot ieceres publisko apspriešanu.

251. Minimālā jaunveidojamās zemes vienības fronte - 20 m.

252. Ēku un būvju skaits zemes vienībā - viena galvenā ēka ar palīgēkām, kuru kopējais apjoms ir ne vairāk kā 75% no dzīvojamās ēkas apjoma.

4.2. MAZSTĀVU DZĪVOJAMĀS APBŪVES TERITORIJA

4.2.1. Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzM)

4.2.1.1. Pamatinformācija

253. Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzM) ir funkcionālā zona ar apbūvi līdz trijiem stāviem, ko nosaka, lai nodrošinātu mājokļa funkciju,  
paredzot atbilstošu infrastruktūru.

4.2.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

254. Savrupmāju apbūve (11001): Savrupmājas un dvīņu mājas.

255. Rindu māju apbūve (11005).

256. Daudzdzīvokļu māju apbūve (11006): Daudzdzīvokļu māju apbūve līdz trijiem stāviem.
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4.2.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

257. Biroju ēku apbūve (12001): Pašvaldības iestādes, valsts pārvaldes iestādes, sakaru nodaļa un citi uzņēmumi, organizācijas un iestādes.

258. Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve (12002): Veikali, aptiekas, sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumi, kafejnīcas, sadzīves un citu 
pakalpojumu objekti.

259. Labiekārtota publiskā ārtelpa (24001): Publiskas ārtelpas izveide un labiekārtošana, apstādījumu ierīkošana, ielas labiekārtošana un gājēju  
kustības infrastruktūras ierīkošana.

260. Publiskā ārtelpa bez labiekārtojuma (24002).

4.2.1.4. Apbūves parametri

Nr. Teritorij
as 
izmanto
šanas 
veids

Paredza
mais 
apbūve
s stāvu 
skaits

Minimālā 
jaunizveidojamā 
zemes gabala 
platība (m2/ha)

Maksimālais 
apbūves blīvums 
(%)

Apbūves intensitāte Apbūves augstums (m) Apbūves augstums (stāvu 
skaits)

Brīvās zaļās 
teritorijas rādītājs 
(%) (pašvaldības 
noteiktais)

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

261 12002 1 - 1 *6 40 *7 3 40

262 12002 2 - 2 *6 40 *7 3 40

263 12002 3 - 3 *6 40 *7 3 40

264 * 11001 1 - 1 1200 30 12 3 50

265 * 11001 2 - 2 1200 30 12 3 50

266 * 11001 3 - 3 1200 30 12 3 50

267 * 11005 1 - 1 600 *8 40 *9 *7 3 40 *9

268 * 11005 2 - 2 600 *8 40 *9 *7 3 40 *9

269 * 11005 3 - 3 600 *8 40 *9 *7 3 40 *9

270 24002 1 - 1 3
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271 24002 2 - 2 3

272 24002 3 - 3 3

273 24001 1 - 1 3

274 24001 2 - 2 3

275 24001 3 - 3 3

276 * 11006 1 - 1 *6 40 100 *7 3 40

277 * 11006 2 - 2 *6 40 100 *7 3 40

278 * 11006 3 - 3 *6 40 140 *7 3 40

279 12001 1 - 1 *6 40 *7 3 40

280 12001 2 - 2 *6 40 *7 3 40

281 12001 3 - 3 *6 40 *7 3 40

* Galvenais teritorijas izmantošanas veids 

6. atbilstoši funkcionālai nepieciešamībai

7. ievērojams maksimālais stāvu skaits

8. Vienai sekcijai

9. vienai sekcijai

4.2.1.5. Citi noteikumi

282. Nav atļauta publiskā apbūve un teritorijas izmantošana un aizliegts veikt tādu saimniecisko darbību, kas pasliktina vides situāciju apkaimē, rada 
traucējumus iedzīvotājiem un būtiski samazina apkārtējo nekustamo īpašumu vērtību.

283. Daudzstāvu  dzīvojamās  apbūves  teritorijā  (DzM),  kas  atrodas  Turaidas  muzejrezervāta  aizsargjoslā  (aizsardzības  zonā),  jāievēro  „Īpaši 
aizsargājamā kultūras pieminekļa  –  Turaidas muzejrezervāts”  aizsargjoslas (aizsardzības zonas)  grozījumu projektā  noteiktie  uzturēšanas 
noteikumi,  kas  apstiprināti  ar  Valsts  kultūras  pieminekļu  aizsardzības  Inspekcijas  Kultūras  pieminekļu  uzskaites  komisijas  2013.gada 
5.decembra lēmumu (protokols Nr.04-6.6/25 p.5).
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284. Publiskā apbūve un teritorijas izmantošana atļauta tikai jaunbūvējamo daudzdzīvokļu māju pirmajos stāvos, ja publiskās telpas paredzētas 
būvprojektā.

285. Minimālā jaunveidojamās zemes vienības fronte - 20 m, rindu mājām - 10 m.

286. Ēku un būvju skaits zemes vienībā - viena galvenā ēka ar palīgēkām, kuru kopējais apjoms ir ne vairāk kā 75% no dzīvojamās ēkas apjoma.

4.3. DAUDZSTĀVU DZĪVOJAMĀS APBŪVES TERITORIJA

4.3.1. Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzD)

4.3.1.1. Pamatinformācija

287. Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzD) ir funkcionālā zona ar apbūvi no četriem un vairāk stāviem, ko nosaka, lai nodrošinātu mājokļa  
funkciju, paredzot atbilstošu infrastruktūru.

4.3.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

288. Daudzdzīvokļu māju apbūve (11006): Daudzdzīvokļu māju apbūve līdz pieciem stāviem.

4.3.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

289. Biroju ēku apbūve (12001): Pašvaldības iestādes, valsts pārvaldes iestādes, sakaru nodaļa un citi uzņēmumi, organizācijas un iestādes.

290. Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve (12002): Veikali, aptiekas, sabiedriskās ēdināšanas uzņēmums, kafejnīca, sadzīves un citu 
pakalpojumu objekti.

291. Labiekārtota publiskā ārtelpa (24001): Publiskas ārtelpas izveide un labiekārtošana, apstādījumu ierīkošana, ielas labiekārtošana un gājēju  
kustības infrastruktūras ierīkošana.

292. Publiskā ārtelpa bez labiekārtojuma (24002).

4.3.1.4. Apbūves parametri

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

Maksimālais 
apbūves blīvums 
(%)

Apbūves intensitāte Apbūves augstums (m) Apbūves augstums (stāvu 
skaits)

Brīvās zaļās 
teritorijas rādītājs 
(%) (pašvaldības 
noteiktais)
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Vērtība Atruna Vērtība Atruna no līdz Atruna no līdz Atruna no līdz Atruna Vērtība Atruna

293 *10 50 250 18 5 40

10. Atbilstoši funkcionālai nepieciešamībai

4.3.1.5. Citi noteikumi

294. Publiskā apbūve un teritorijas izmantošana atļauta tikai jaunbūvējamo daudzdzīvokļu māju pirmajos stāvos, ja publiskās telpas paredzētas 
būvprojektā.

295. Ēku un būvju skaits zemes vienībā:

295.1. viena galvenā ēka ar palīgēkām;

295.2. pārējās ēkas - ievērojot atļautos apbūves parametrus.

4.4. PUBLISKĀS APBŪVES TERITORIJA

4.4.1. Publiskās apbūves teritorija (P)

4.4.1.1. Pamatinformācija

296. Publiskās apbūves teritorija (P) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu komerciālu vai nekomerciālu publiska rakstura iestāžu un objektu 
izvietošanu, paredzot atbilstošu infrastruktūru.

4.4.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

297. Biroju ēku apbūve (12001).

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

299. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003).

300. Kultūras iestāžu apbūve (12004).

301. Sporta ēku un būvju apbūve (12005).

302. Aizsardzības un drošības iestāžu apbūve (12006).

303. Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (12007).
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304. Veselības aizsardzības iestāžu apbūve (12008).

305. Sociālās aprūpes iestāžu apbūve (12009).

306. Dzīvnieku aprūpes iestāžu apbūve (12010).

307. Reliģisko organizāciju ēku apbūve (12011).

308. Labiekārtota publiskā ārtelpa (24001).

4.4.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

309. Rindu māju apbūve (11005).

4.4.1.4. Apbūves parametri

Nr. Teritorijas 
izmantoša
nas veids

Minimālā 
jaunizveidojamā 
zemes gabala platība 
(m2/ha)

Maksimālais apbūves 
blīvums (%)

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

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

310 * 12006 *11 40 12 3 *12 40

311 * 12001 *11 40 12 3 *12 40

312 * 12010 *11 40 12 3 *12 40

313 * 12007 *11 40 12 3 *12 *13

314 * 12004 *11 40 12 3 *12 40

315 * 24001 *11 40 12 3 *12 40

316 * 12011 *11 40 12 3 *12 40

317 11005 *11 40 12 3 *12 40

318 * 12009 *11 40 12 3 *12 40
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319 * 12005 *11 40 12 3 *12 40

320 * 12002 *11 40 12 3 *12 40

321 * 12003 *11 40 12 3 *12 40

322 * 12008 *11 40 12 3 *12 40

* Galvenais teritorijas izmantošanas veids 

11. Atbilstoši funkcionālai nepieciešamībai, bet ne mazāk kā 1200 m2

12. un jumta izbūve

13. pirmsskolas izglītības iestādei ne mazāk par visu stāvu kopējo platību

4.4.1.5. Citi noteikumi

323. Jaunveidojamām publiskās apbūves teritorijām jāveido  publiski  pieejama ārtelpa  (apstādījumi,  bērnu  rotaļu  laukumi  u.c.)  vismaz 20% no 
teritorijas kopējās platības.

4.4.2. Publiskās apbūves teritorija (P1)

4.4.2.1. Pamatinformācija

324. Publiskās apbūves teritorija (P1) ir funkcionālā zona, kas noteikta Turaidas ciema teritorijā „Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa – Turaidas 
muzejrezervāts” aizsargjoslā (aizsardzības zonā), lai nodrošinātu komerciālu vai nekomerciālu publiska rakstura iestāžu un objektu izvietošanu, 
paredzot atbilstošu infrastruktūru.

4.4.2.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

325. Biroju ēku apbūve (12001).

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

327. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003).

328. Kultūras iestāžu apbūve (12004).

329. Labiekārtota publiskā ārtelpa (24001).
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4.4.2.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

Nenosaka

4.4.2.4. Apbūves parametri

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

Maksimālais apbūves 
blīvums (%)

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

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

330 *14 40 9 3 50

14. Atbilstoši funkcionālai nepieciešamībai, bet ne mazāk kā 1200 m2

4.4.2.5. Citi noteikumi

331. Publiskās apbūves teritorijā (P1), kas atrodas Turaidas muzejrezervāta aizsargjoslā (aizsardzības zonā), jāievēro „Īpaši aizsargājamā kultūras 
pieminekļa – Turaidas muzejrezervāts” aizsargjoslas (aizsardzības zonas) grozījumu projektā noteiktie uzturēšanas noteikumi, kas apstiprināti 
ar  Valsts  kultūras pieminekļu  aizsardzības Inspekcijas Kultūras pieminekļu  uzskaites komisijas 2013.gada 5.decembra lēmumu (protokols 
Nr.04-6.6/25 p.5).

4.5. JAUKTAS CENTRA APBŪVES TERITORIJA

Nenosaka

4.6. RŪPNIECISKĀS APBŪVES TERITORIJA

4.6.1. Rūpnieciskās apbūves teritorija (R)

4.6.1.1. Pamatinformācija

332. Rūpnieciskās apbūves teritorija (R) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu rūpniecības uzņēmumu darbībai un attīstībai nepieciešamo 
teritorijas organizāciju, inženiertehnisko apgādi un transporta infrastruktūru.
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4.6.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

333. Vieglās rūpniecības uzņēmumu apbūve (13001).

334. Lauksaimnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (13003).

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

336. Inženiertehniskā infrastruktūra (14001).

337. Transporta lineārā infrastruktūra (14002).

338. Transporta apkalpojošā infrastruktūra (14003).

339. Noliktavu apbūve (14004).

340. Energoapgādes uzņēmumu apbūve (14006).

4.6.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

341. Biroju ēku apbūve (12001).

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

343. Aizsardzības un drošības iestāžu apbūve (12006).

4.6.1.4. Apbūves parametri

Nr. Teritorij
as 
izmanto
šanas 
veids

Minimālā 
jaunizveidojamā 
zemes gabala 
platība (m2/ha)

Maksimālais 
apbūves blīvums 
(%)

Apbūves intensitāte Apbūves augstums (m) Apbūves augstums (stāvu 
skaits)

Brīvās zaļās 
teritorijas rādītājs 
(%) (pašvaldības 
noteiktais)

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

344 12006 *15 60 *16 *17 3 10

345 * 13005 *15 60 *16 *17 *18 10

346 12001 *15 60 *16 *17 3 10
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347 * 14006 *15 60 *16 *17 *18 10

348 * 14001 *15 60 *16 *17 *18 10

349 * 13003 *15 60 *16 *17 *18 10

350 * 14004 *15 60 *16 *17 *18 10

351 12002 *15 60 *16 *17 3 10

352 * 14003 *15 60 *16 *17 *18 10

353 * 14002 *15 60 *16 *17 *18 10

354 * 13001 *15 60 *16 *17 *18 10

* Galvenais teritorijas izmantošanas veids 

15. Atbilstoši funkcionālai nepieciešamībai

16. tiek noteikts detālplānojumā vai būvprojektā, izvērtējot būves funkcionalitāti un sabiedriski nozīmīgām būvēm, veicot publiskās apspriešanas procedūru

17. tiek noteikts detālplānojumā vai būvprojektā, izvērtējot būves funkcionalitāti un sabiedriski nozīmīgām būvē, veicot publiskās apspriešanas procedūru

18. atbilstoši tehnoloģiskajai nepieciešamībai

4.6.1.5. Citi noteikumi

355. Teritorija jānožogo ar nepārtrauktu žogu.

356. Ja  Rūpnieciskās  apbūves  teritorija  (R)  robežojas  ar  citu  funkcionālo  zonu,  izņemot  Tehniskās  apbūves  teritorijas  (TA)  un  Transporta 
infrastruktūras teritorijas (TR), gar zemes vienības robežu ierīko buferzonu (prettrokšņa siena, aizsargstādījumi u.tml.), kuras platumu nosaka 
un pamato detālplānojumā vai būvprojektā, atkarībā no teritorijas izmantošanas veida un ietekmes uz apkārtējo teritoriju vides un dzīves 
kvalitāti.

357. Ēkas vai būves, kas var radīt vides piesārņojumu vai avāriju risku, attālums no zemes vienības robežām ar dzīvojamo un publisko ēku kontūras 
nedrīkst būt mazāks par 50 m, izņemot inženiertehniskās apgādes tīklu un objektu izvietošanu un teritorijas labiekārtojumu.

358. Ražošanas uzņēmumos tehniskām vajadzībām aizliegts izmantot dzeramo ūdeni no centralizētās ūdensapgādes sistēmas, ja tādējādi tiek 
traucēta normāla dzeramā ūdens padeve pārējiem patērētājiem, un ja šādai darbībai atļauju nav devusi Pašvaldība.
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4.6.2. Rūpnieciskās apbūves teritorija (R1)

4.6.2.1. Pamatinformācija

359. Rūpnieciskās apbūves teritorija (R1) ir funkcionālā zona, kurā galvenā izmantošana ir derīgo izrakteņu ieguve un derīgo izrakteņu ieguves 
darbības nodrošināšanai nepieciešamā apbūve un infrastruktūra.

4.6.2.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

360. Derīgo izrakteņu ieguve (13004).

361. Transporta lineārā infrastruktūra (14002).

4.6.2.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

Nenosaka

4.6.2.4. Apbūves parametri

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

Apbūves augstums (m) Apbūves augstums (stāvu skaits)

Vērtība Atruna no līdz Atruna no līdz Atruna

362 *19 *20 *20

19. Atbilstoši funkcionālai nepieciešamībai

20. nosakāms atbilstoši tehnoloģiskajai nepieciešamībai

4.6.2.5. Citi noteikumi

363. Papildus prasības derīgo izrakteņu ieguvei - saskaņā ar šo Apbūves noteikumu 3.3.7.apakšnodaļu Prasības derīgo izrakteņu ieguvei.
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4.7. TRANSPORTA INFRASTRUKTŪRAS TERITORIJA

4.7.1. Transporta infrastuktūras teritorija (TR)

4.7.1.1. Pamatinformācija

364. 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

365. Inženiertehniskā infrastruktūra (14001).

366. Transporta lineārā infrastruktūra (14002).

367. Transporta apkalpojošā infrastruktūra (14003).

4.7.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

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

4.7.1.4. Apbūves parametri

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

Vērtība Atruna

369 *21

21. Atbilstoši funkcionālai nepieciešamībai

4.7.1.5. Citi noteikumi

370. Apbūves parametri nosakāmi lokālplānojumā, detālplānojumā vai būvatļaujā.
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4.8. TEHNISKĀS APBŪVES TERITORIJA

4.8.1. Tehniskās apbūves teritorija (TA)

4.8.1.1. Pamatinformācija

371. Tehniskās  apbūves  teritorija  (TA)  ir  funkcionālā  zona,  ko  nosaka,  lai  nodrošinātu  inženiertehniskās  apgādes  tīklu  un  objektu  izbūvei,  
uzturēšanai, funkcionēšanai un attīstībai nepieciešamo teritorijas organizāciju un transporta infrastruktūru.

4.8.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

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

373. Inženiertehniskā infrastruktūra (14001).

374. Transporta lineārā infrastruktūra (14002).

375. Transporta apkalpojošā infrastruktūra (14003).

376. Noliktavu apbūve (14004).

377. Energoapgādes uzņēmumu apbūve (14006).

4.8.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

378. Biroju ēku apbūve (12001).

4.8.1.4. Apbūves parametri

Nr. Teritorijas 
izmantoša
nas veids

Minimālā 
jaunizveidojamā 
zemes gabala platība 
(m2/ha)

Maksimālais apbūves 
blīvums (%)

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

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

379 * 14002 *22 *23 *24 *24 *23

380 * 14003 *22 80 *24 *24 10
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381 * 14004 *22 80 *24 *24 10

382 * 14001 *22 *23 *24 *24 *23

383 * 14006 *22 80 *24 *24 10

384 12001 *22 80 12 3 10

385 * 13005 *22 80 *24 *24 10

* Galvenais teritorijas izmantošanas veids 

22. Atbilstoši funkcionālai nepieciešamībai

23. netiek noteikts

24. atbilstoši tehnoloģiskajai nepieciešamībai

4.8.1.5. Citi noteikumi

Nenosaka

4.9. DABAS UN APSTĀDĪJUMU TERITORIJA

4.9.1. Dabas un apstādījumu teritorija (DA)

4.9.1.1. Pamatinformācija

386. Dabas  un  apstādījumu  teritorija  (DA)  ir  funkcionālā  zona,  ko  nosaka,  lai  nodrošinātu  rekreācijas,  sporta,  tūrisma,  kvalitatīvas  dabas  un 
kultūrvides  un  līdzīgu  funkciju  īstenošanu  dabas  vai  daļēji  pārveidotās  dabas  teritorijās,  ietverot  ar  attiecīgo  funkciju  saistītās  ēkas  un  
inženierbūves.

4.9.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

387. Labiekārtota  publiskā  ārtelpa  (24001):  labiekārtoti  parki,  mežaparki,  pludmales  laukumi,  publisku  pieejami  pagalmi,  laukumi,  Ietverot 
apstādījumus un labiekārtojuma infrastruktūru atpūtas, veselības un fizisko aktivitāšu nolūkam, gājēju kustības infrastruktūra

388. Publiskā ārtelpa bez labiekārtojuma (24002).
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4.9.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

389. Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve (12002): Sezonas rakstura tirdzniecības un/vai pakalpojumu objekti (tirdzniecības kioski un 
segtie tirdzniecības stendi)

390. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003).

391. Kultūras iestāžu apbūve (12004): Apjumtas vasaras estrādes

392. Sporta ēku un būvju apbūve (12005): Sporta un atpūtas būves (sporta laukumi (t.sk. golfa laukumi), trases ar cieto vai mīksto segumu).

4.9.1.4. Apbūves parametri

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

Maksimālais apbūves 
blīvums (%)

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

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

393 *25 5 5 1 85

25. Atbilstoši funkcionālai nepieciešamībai

4.9.1.5. Citi noteikumi

394. Parkus rekonstruē, kā arī jaunus parkus ierīko saskaņā ar izstrādātu būvprojektu normatīvajos aktos noteiktā kārtībā, katram parkam nosakot  
funkciju  un  atbilstoši  parka  funkcijai  veicot  parku  apstādījumu  rekonstrukciju  un  izveidošanu,  labiekārtošanas  elementu  uzstādīšanu  un 
apsaimniekošanu.

4.9.2. Dabas un apstādījumu teritorija (DA1)

4.9.2.1. Pamatinformācija

395. Dabas un apstādījumu teritorija (DA1) ir funkcionālā zona, kur galvenā izmantošana ir saistīta ar apbedījumu veikšanu un ar to saistītu būvju  
izvietošanu.

4.9.2.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

396. Labiekārtota publiskā ārtelpa (24001): Kapsētas un ar to saistīto ēku un būvju ierīkošana un uzturēšana.
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4.9.2.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

Nenosaka

4.9.2.4. Apbūves parametri

Nenosaka

4.9.2.5. Citi noteikumi

397. Jaunu kapsētu teritoriju  ierīkošanai  vai  esošo kapsētu paplašināšanai jāņem vērā LR normatīvo aktu prasības par kapsētu ierīkošanu un 
ekspluatāciju.

398. Lai nodrošinātu vides un cilvēku sanitāro aizsardzību, aizsargjoslas teritorijā ap kapsētām aizliegts ierīkot jaunas dzeramā ūdens ņemšanas 
vietas, izņemot gadījumus, ja ir veikti iespējamās dzeramā ūdens ņemšanas vietas bakterioloģiskās aizsargjoslas aprēķini un konstatēts, ka  
iespējams nodrošināt kvalitatīvu dzeramo ūdeni, ievērojot normatīvo aktu prasības.

4.9.3. Dabas un apstādījumu teritorija (DA2)

4.9.3.1. Pamatinformācija

399. Dabas un apstādījumu teritorija (DA2) ir funkcionālā zona aizsargājamo dabas pieminekļu dendroloģisko stādījumu „Lēdurgas dendroloģiskie 
stādījumi”, Lēdurgas mežaparks „Zaļā birzs” un „Lēdurgas Dendroparks” teritorijās, lai nodrošinātu zinātnisku, kultūrvēsturisku, estētisku vai  
ekoloģisko vērtību, kā arī rekreācijas un tūrisma funkciju īstenošanu daļēji pārveidotās dabas teritorijās, ietverot ar attiecīgo funkciju saistītu ēku 
un inženierbūvju izvietošanu.

4.9.3.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

400. Labiekārtota publiskā ārtelpa (24001): Labiekārtoti  parki, ietverot apstādījumus un labiekārtojuma infrastruktūru atpūtas aktivitāšu nolūkam, 
gājēju kustības infrastruktūra.

401. Mežs īpaši aizsargājamās dabas teritorijās (21002).

4.9.3.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

402. Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve (12002): Sezonas rakstura tirdzniecības un/vai pakalpojumu objekti (tirdzniecības kioski un 
segtie tirdzniecības stendi).

403. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003).
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4.9.3.4. Apbūves parametri

Nr. Maksimālais apbūves 
blīvums (%)

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

Vērtība Atruna no līdz Atruna no līdz Atruna Vērtība Atruna

404 5 5 1 85

4.9.3.5. Citi noteikumi

405. Aizsargājamo dendroloģisko stādījumu vispārējo aizsardzības un izmantošanas kārtību, tajā skaitā pieļaujamos un aizliegtos darbības veidus 
nosaka normatīvie akti īpaši aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzības jomā.

406. Meža zemē aizliegta kailcirte.

4.10. MEŽU TERITORIJA

4.10.1. Mežu teritorija (M)

4.10.1.1. Pamatinformācija

407. Mežu  teritorija  (M)  ir  funkcionālā  zona,  ko  nosaka,  lai  nodrošinātu  apstākļus  mežu  ilgtspējīgai  attīstībai  un  ar  mežu  saistīto  galveno  –  
saimniecisko, ekoloģisko un sociālo – funkciju īstenošanai.

4.10.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

408. Mežs īpaši aizsargājamās dabas teritorijās (21002).

409. Labiekārtota publiskā ārtelpa (24001).

410. Publiskā ārtelpa bez labiekārtojuma (24002).

411. Mežsaimnieciska izmantošana (21001).
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4.10.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

412. Viensētu apbūve (11004): Lauku teritorijā - viensētu apbūve, ja zemes vienības platība nav mazāka par 2 ha un aizsargjoslas vai meža nozari  
regulējošos  normatīvajos  aktos  nav  noteikta  lielāka  platība.  
Ciema  teritorijā  -  viensētu  apbūve,  ja  zemes  vienības  platība  nav  mazāka  par  5000  m2  un  aizsargjoslas  vai  meža  nozari  regulējošos 
normatīvajos aktos nav noteikta lielāka platība.

413. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003): Kempingu, atpūtas transportlīdzekļu laukumu un apdzīvojamo autopiekabju laukumu ierīkošana.

414. Sporta ēku un būvju apbūve (12005): Sporta un atpūtas būvju būvniecība (sporta laukumi (t.sk. golfa laukumi), trases ar cieto vai mīksto 
segumu.

415. Derīgo izrakteņu ieguve (13004): Ievērojot šo Apbūves noteikumu 3.3.7.apakšnodaļas Prasības derīgo izrakteņu ieguvei prasības.

4.10.1.4. Apbūves parametri

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

Maksimālais apbūves 
blīvums (%)

Apbūves augstums (m) Apbūves augstums (stāvu skaits)

Vērtība Atruna Vērtība Atruna no līdz Atruna no līdz Atruna

416 20000 *26 5 9 *27 2

26. Ciema teritorijā - 5000 m2

27. dzīvojamai apbūvei, pārējiem teritorijas izmantošanas veidiem - pēc funkcionālās nepieciešamības

4.10.1.5. Citi noteikumi

417. Meža teritorijas (M), kas atrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā, izmantošanu nosaka šo teritoriju vispārējie vai individuālie aizsardzības un  
izmantošanas noteikumi.

418. Ciemos Mežu teritorijās (M) aizliegta kailcirte.

419. Mežu teritorijās (M) pirms būvniecības saņemams sugu un biotopu aizsardzības jomā sertificēta eksperta atzinums un būvniecība īstenojama  
ārpus īpaši aizsargājamo sugu atradnēm vai biotopiem.

420. Publiskā lietošanā esošas meža zemes vienības nav nožogojamas, izņemot gadījumus, kad tas nepieciešams savvaļas dzīvnieku turēšanai  
iežogotās platībās vai citu specifisku funkciju pildīšanai, saskaņojot ar pašvaldību, Valsts meža dienestu vai Dabas aizsardzības pārvaldi.

421. Jaunveidojamās zemes vienības minimālā fronte - 30 m.
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422. Maksimālais būvju skaits zemes vienībā:

422.1. dzīvojamai apbūvei – viena dzīvojamā ēka;

422.2. pārējiem teritorijas izmantošanas veidiem, nepārsniedzot maksimālo apbūves blīvumu.

423. Derīgo izrakteņu ieguve, ievērojot šo Apbūves noteikumu 3.3.7.apakšnodaļas Prasības derīgo izrakteņu ieguvei prasības.

424. Minimālā jaunveidojamās zemes vienības platība meža teritorijās, kas atrodas īpaši aizsargājamās dabas teritorijās:

424.1. Gaujas nacionālā parka ainavu aizsardzības zonā – 5 ha;

424.2. pārējās mežu teritorijās - saskaņā ar šo teritoriju vispārējiem vai individuāliem aizsardzības un izmantošanas noteikumiem.

425. Ja sadalot zemes vienību, tiek sadalīta meža zeme un izgatavots jauns zemes vienības zemes robežu un situācijas plāns, tad obligāti veicama 
meža inventarizācija.

4.10.2. Mežu teritorija (M1)

4.10.2.1. Pamatinformācija

426. Mežu teritorija (M1) ir funkcionālā zona, ko nosaka Gaujas nacionālā parka ainavu aizsardzības zonā apdzīvotā vietā Murjāņi, lai nodrošinātu 
mežu bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un vēsturiski veidojušos mežaparka tipa apbūvi.

4.10.2.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

427. Mežsaimnieciska izmantošana (21001).

428. Mežs īpaši aizsargājamās dabas teritorijās (21002).

429. Labiekārtota publiskā ārtelpa (24001): Mežaparki, publisku laukumu izbūve un labiekārtošana, gājēju infrastruktūras ierīkošana.

430. Publiskā ārtelpa bez labiekārtojuma (24002).

4.10.2.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

431. Viensētu apbūve (11004): Viensēta, zemes vienībās, kas līdz šo Apbūves noteikumu apstiprināšanai nav apbūvētas.

432. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003): Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve - viesu nami, pansijas, lauku tūrismam izmantojamas mājas,  
zemes vienībās, kas līdz šo Apbūves noteikumu pieņemšanai nav apbūvētas.
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4.10.2.4. Apbūves parametri

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

Maksimālais apbūves 
blīvums (%)

Apbūves augstums (m) Apbūves augstums (stāvu skaits)

Vērtība Atruna Vērtība Atruna no līdz Atruna no līdz Atruna

433 50000 5 9 2

4.10.2.5. Citi noteikumi

434. Maksimālais būvju skaits zemes vienībā:

434.1. dzīvojamai apbūvei – viena dzīvojamā ēka;

434.2. pārējiem teritorijas izmantošanas veidiem, nepārsniedzot maksimālo apbūves blīvumu.

435. Meža teritorijas (M1) izmantošanu nosaka šīs teritorijas individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi.

436. Mežu teritorijās (M1) pirms būvniecības saņemams sugu un biotopu aizsardzības jomā sertificēta eksperta atzinums un būvniecība īstenojama 
ārpus īpaši aizsargājamo sugu atradnēm vai biotopiem.

437. Ja sadalot zemes vienību, tiek sadalīta meža zeme un izgatavots jauns zemes vienības zemes robežu un situācijas plāns, tad obligāti veicama 
meža inventarizācija.

438. Publiskā lietošanā esošas meža zemes vienības nav nožogojamas, izņemot gadījumus, kad tas nepieciešams savvaļas dzīvnieku turēšanai  
iežogotās platībās vai citu specifisku funkciju pildīšanai, saskaņojot ar pašvaldību, Valsts meža dienestu vai Dabas aizsardzības pārvaldi.

439. Paredzot būvniecību Gaujas NP kultūrvēsturiskā zonā, ainavisko skatu virzienu teritorijā, funkcionālā zonā Mežu teritorija (M1), Pašvaldība 
pieprasa būvniecības ierosinātājam būvprojekta ietvaros veikt ainavas analīzi un norādīt specifiskas prasības projektējamajiem būvapjomiem.

4.11. LAUKSAIMNIECĪBAS TERITORIJA

4.11.1. Lauksaimniecības teritorija (L)

4.11.1.1. Pamatinformācija

440. Lauksaimniecības teritorija (L) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu lauksaimniecības zemes kā resursa racionālu un daudzveidīgu  
izmantošanu visu veidu lauksaimnieciskajai darbībai un ar to saistītajiem pakalpojumiem.
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4.11.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

441. Viensētu apbūve (11004).

442. Lauksaimnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (13003).

443. Lauksaimnieciska izmantošana (22001).

444. Labiekārtota publiskā ārtelpa (24001).

445. Publiskā ārtelpa bez labiekārtojuma (24002).

446. Ūdens telpas publiskā izmantošana (24003).

4.11.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

447. Transporta apkalpojošā infrastruktūra (14003).

448. Dzīvnieku aprūpes iestāžu apbūve (12010): Veterinārmedicīniskās prakses iestādes dzīvnieku aprūpei, mājdzīvnieku viesnīcas un patversmes.

449. Reliģisko organizāciju ēku apbūve (12011).

450. Vieglās rūpniecības uzņēmumu apbūve (13001).

451. Derīgo izrakteņu ieguve (13004).

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

453. Inženiertehniskā infrastruktūra (14001).

454. Tirdzniecības  un/vai  pakalpojumu  objektu  apbūve  (12002):  Veikali,  aptiekas,  sabiedriskās  ēdināšanas  uzņēmumi,  sezonas  rakstura  
tirdzniecības un/vai pakalpojumu objekti (tirdzniecības kioski un segtie tirdzniecības stendi), sadzīves un citu pakalpojumu objekti.

455. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003): Viesu mājas un cita veida īslaicīgas apmešanās vietas (viesu nami, pansijas, lauku tūrismam 
izmantojamas mājas) un citi izmitināšanas pakalpojumu nodrošināšanai nepieciešamie objekti un infrastruktūra, ietverot kempingus, laukumus 
atpūtas transportlīdzekļiem un apdzīvojamām autopiekabēm.

456. Kultūras iestāžu apbūve (12004): Ēkas mūzikas, deju un citiem izklaides pasākumiem; apjumtas vasaras estrādes.

457. Sporta ēku un būvju apbūve (12005): Sporta un atpūtas būves (sporta laukumi (t.sk. golfa laukumi), trases ar cieto vai mīksto segumu, tribīnes,  
velotreki, atklātie peldbaseini, ūdenssporta būves utt.).

458. Veselības aizsardzības iestāžu apbūve (12008): Doktorāti; ārstu prakses.
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459. Sociālās aprūpes iestāžu apbūve (12009).

460. Transporta lineārā infrastruktūra (14002).

461. Noliktavu apbūve (14004).

462. Energoapgādes uzņēmumu apbūve (14006).

463. Mežsaimnieciska izmantošana (21001).

4.11.1.4. Apbūves parametri

Nr. Teritorijas 
izmantošana
s veids

Minimālā jaunizveidojamā 
zemes gabala platība 
(m2/ha)

Maksimālais apbūves 
blīvums (%)

Apbūves augstums (m) Apbūves augstums (stāvu skaits)

Vērtība Atruna Vērtība Atruna no līdz Atruna no līdz Atruna

464 13005 20000 *28 *28 2 *29

465 13004 20000 *28 *28 2 *29

466 12010 20000 *28 *28 2 *29

467 14006 20000 *28 *28 2 *29

468 14001 20000 *28 *28 2 *29

469 12004 20000 *28 *28 2 *29

470 * 24001 20000 *28 *28 2 *29

471 * 22001 20000 *28 *28 2 *29

472 * 13003 20000 *28 *28 2 *29

473 21001 20000 *28 *28 2 *29

474 14004 20000 *28 *28 2 *29

475 * 24002 20000 *28 2 *29

Krimuldas novada teritorijas plānojums no 2016.gada 2.1 Lpp.57 (114)



476 12011 20000 *28 *28 2 *29

477 12009 20000 *28 *28 2 *29

478 12005 20000 *28 *28 2 *29

479 12002 20000 *28 *28 2 *29

480 14003 20000 *28 *28 2 *29

481 14002 20000 *28 *28 2 *29

482 12003 20000 *28 *28 2 *29

483 12008 20000 *28 *28 2 *29

484 13001 20000 *28 *28 2 *29

485 * 11004 20000 10 9 2 *29

486 * 24003 20000 2 *29

* Galvenais teritorijas izmantošanas veids 

28. pēc funkcionālās nepieciešamības

29. un jumta stāva izbūve; pārējiem teritorijas izmantošanas veidiem atbilstoši tehnoloģiskajai nepieciešamībai

4.11.1.5. Citi noteikumi

487. Lauksaimniecībā  izmantojamo  zemju  lietošanas  kategoriju  maiņu  veic  zem  ēkām,  būvēm,  pagalmiem  un  ceļiem,  ievērojot  atbilstošos 
normatīvos aktus.

488. Lauksaimniecības zemes apmežošana nav atļauta:

488.1. ja lauksaimniecības zeme atrodas ciemu teritorijā;

488.2. ja meliorācijas sistēmu uzturētājs nesaskaņo meliorēto zemju apmežošanu;

488.3. ja visapkārt esošās lauksaimniecības zemes plānotajam apmežošanas nogabalam tiek apsaimniekotas un izmantotas lauksaimniecībā.
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488.4. ja apmežošanai paredzētā lauksaimniecībā izmantojamās zemes platība ir lielāka par 3 ha un vidējais teritorijas zemes kvalitatīvais  
novērtējums ir 35 balles un vairāk.

489. Lauksaimniecības teritoriju (L),  kas atrodas īpaši  aizsargājamā dabas teritorijā,  izmantošanu nosaka šo teritoriju individuālie vai vispārējie 
aizsardzības un izmantošanas noteikumi.

490. Jaunveidojamas zemes vienības minimālā fronte - 30 m. Pamatojot ar detālplānojumu vai zemes ierīcības projektu, zemes vienības minimālo  
fronti iespējams samazināt.

491. Maksimālais ēku un būvju skaits zemes vienībā:

491.1. divas dzīvojamās ēkas, ja tiek saglabātas zemes vienības sadales iespējas, ievērojot jaunveidojamas zemes vienības minimālo platību 
un atļautos apbūves parametrus;

491.2. pārējās ēkas un būves - ievērojot atļautos apbūves parametrus.

492. Minimālā jaunveidojamās zemes vienības platības nosacījums neattiecas uz:

492.1. zemes vienībām, kas nepieciešamas esošo būvju apsaimniekošanai;

492.2. zemes robežu pārkārtošanu, nemainot platības vai zemes vienību apvienošanu;

492.3. zemes vienībām, kas nepieciešamas inženierbūvju izbūvei vai uzturēšanai;

492.4. no zemes vienības vai nekustamā īpašuma platības, atļauts atdalīt  apbūvētu zemes vienību, kas nav mazāka par 0,5 ha, esošās 
viensētas uzturēšanai vai kopīpašuma nodalīšanai, ja tai tiek nodrošināta piekļūšana no pašvaldības ceļa;

492.5. zemes vienībām, kas nepieciešamas atsevišķu ražošanas, publiska vai komerciāla rakstura objektu būvniecībai un apsaimniekošanai;

493. Lauksaimniecības teritorijās, kas atrodas īpaši aizsargājamās dabas teritorijās:

493.1. Gaujas nacionālā parka ainavu aizsardzības zonā – 5 ha;

493.2. pārējās lauksaimniecības teritorijās - saskaņā ar šo teritoriju vispārējiem vai individuālajiem aizsardzības un izmantošanas noteikumiem.

4.11.2. Lauksaimniecības teritorija (L1)

4.11.2.1. Pamatinformācija

494. Lauksaimniecības teritorija (L1) ir funkcionālā zona, ko nosaka Turaidas ciemā, Turaidas muzejrezervāta aizsargjoslā (aizsardzības zonā), lai  
nodrošinātu lauksaimniecības zemes kā resursa racionālu un daudzveidīgu izmantošanu lauksaimnieciskajai  darbībai  un ar to saistītajiem 
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pakalpojumiem, bet tālākā perspektīvā iespējama teritorijas kā apbūves zemes izmantošana, kuru galvenā izmantošana ir dzīvojamā apbūve 
un teritorijas izmantošana.

4.11.2.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

495. Viensētu apbūve (11004).

496. Lauksaimnieciska izmantošana (22001): Augkopība, dārzeņkopība, dārzkopība, lauksaimniecībai alternatīvie saimniekošanas veidi.

497. Labiekārtota publiskā ārtelpa (24001).

4.11.2.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

498. Vasarnīcu apbūve (11002).

4.11.2.4. Apbūves parametri

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

Maksimālais apbūves 
blīvums (%)

Apbūves augstums (m) Apbūves augstums (stāvu skaits)

Vērtība Atruna Vērtība Atruna no līdz Atruna no līdz Atruna

499 5000 *30 10 9 2 *31

30. Izņemot 17.6.apakšpunktā noteikto

31. un jumta stāva izbūve

4.11.2.5. Citi noteikumi

500. Papildus jāievēro „Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa – Turaidas muzejrezervāts” aizsargjoslas (aizsardzības zonas) grozījumu projektā 
noteiktie uzturēšanas noteikumi, kas apstiprināti ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības Inspekcijas Kultūras pieminekļu uzskaites komisijas 
2013.gada 5.decembra lēmumu (protokols Nr.04-6.6/25 p.5).

501. Jaunveidojamās zemes vienības minimālā fronte - 30 m. Pamatojot ar detālplānojumu vai zemes ierīcības projektu, zemes vienības minimālo  
fronti iespējams samazināt.

502. Ēku un būvju skaits zemes vienībā - viena galvenā ēka ar palīgēkām, kuru kopējais apjoms ir ne vairāk kā 75% no dzīvojamās ēkas apjoma.
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4.11.3. Lauksaimniecības teritorija (L2)

4.11.3.1. Pamatinformācija

503. Lauksaimniecības teritorija (L2) ir funkcionālā zona, ko nosaka ciemu teritorijās, lai nodrošinātu lauksaimniecības zemes kā resursa racionālu  
un daudzveidīgu izmantošanu lauksaimnieciskajai darbībai un ar to saistītajiem pakalpojumiem, bet tālākā perspektīvā iespējama teritorijas kā 
apbūves zemes izmantošana, kuru galvenā izmantošana ir dzīvojamā apbūve un teritorijas izmantošana.

4.11.3.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

504. Viensētu apbūve (11004).

505. Lauksaimnieciska  izmantošana  (22001):  Augkopība,  dārzeņkopība,  dārzkopība,  lauksaimniecībai  alternatīvie  saimniekošanas  veidi, 
dārzniecības un siltumnīcu kompleksus, kā arī nedzīvojamās ēkas un būves lauksaimnieciskās ražošanas nodrošināšanai.

506. Labiekārtota publiskā ārtelpa (24001): Publiskas ārtelpas izveide un labiekārtošana, apstādījumu ierīkošana, ielas labiekārtošana un gājēju  
kustības infrastruktūras ierīkošana.

507. Ūdens telpas publiskā izmantošana (24003).

4.11.3.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

508. Tirdzniecības  un/vai  pakalpojumu  objektu  apbūve  (12002):  Veikali,  aptiekas,  sabiedriskās  ēdināšanas  uzņēmumi,  sezonas  rakstura  
tirdzniecības vai pakalpojuma objekti.

509. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003): Viesu mājas un cita veida īslaicīgas apmešanās vietas (viesu nams, pansija).

510. Veselības aizsardzības iestāžu apbūve (12008): Doktorāti un ārstu prakses.

511. Sociālās aprūpes iestāžu apbūve (12009): Pansionāti, dienas centri.

512. Dzīvnieku aprūpes iestāžu apbūve (12010): Veterinārmedicīniskās prakses iestādes dzīvnieku aprūpei.

513. Vieglās rūpniecības uzņēmumu apbūve (13001): pirms realizācijas, veicot būvniecības ieceres publisko apspriešanu

514. Inženiertehniskā infrastruktūra (14001).

515. Transporta lineārā infrastruktūra (14002).

516. Transporta apkalpojošā infrastruktūra (14003).

517. Noliktavu apbūve (14004).
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4.11.3.4. Apbūves parametri

Nr. Teritorijas 
izmantošana
s veids

Minimālā jaunizveidojamā 
zemes gabala platība 
(m2/ha)

Maksimālais apbūves 
blīvums (%)

Apbūves augstums (m) Apbūves augstums (stāvu skaits)

Vērtība Atruna Vērtība Atruna no līdz Atruna no līdz Atruna

518 * 24003 2500 *32 20 12 *33

519 * 11004 2500 *32 20 12 2 *34

520 13001 2500 *32 20 12 *33

521 12008 2500 *32 20 12 3 *34

522 12003 2500 *32 20 12 3 *34

523 14002 2500 *32 20 12 *33

524 14003 2500 *32 20 12 *33

525 12002 2500 *32 20 12 3 *34

526 12009 2500 *32 20 12 3 *34

527 14004 2500 *32 20 12 *33

528 * 22001 2500 *32 20 12 *33

529 * 24001 2500 *32 20 12 *33

530 14001 2500 *32 20 12 *33

531 12010 2500 *32 20 12 3 *34

* Galvenais teritorijas izmantošanas veids 

32. izņemot 17.6.apakšpunktā noteikto

33. pēc funkcionālās nepieciešamības

34. un jumta stāva izbūve
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4.11.3.5. Citi noteikumi

532. Jaunveidojamās zemes vienības minimālā fronte - 20 m. Pamatojot ar detālplānojumu vai zemes ierīcības projektu, zemes vienības minimālo  
fronti iespējams samazināt.

533. Ēku un būvju skaits zemes vienībā - viena galvenā ēka ar palīgēkām, kuru kopējais apjoms ir ne vairāk kā 75% no dzīvojamās ēkas apjoma.

4.11.4. Lauksaimniecības teritorija (L3)

4.11.4.1. Pamatinformācija

534. Lauksaimniecības teritorija (L3) ir funkcionālā zona, kur galvenā izmantošana ir lauksaimnieciskā izmantošana – augkopība, dārzeņkopība, 
dārzkopība (tai skaitā sakņu dārzi un ģimenes dārziņi).

4.11.4.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

535. Lauksaimnieciska izmantošana (22001): Augkopība, dārzeņkopība, dārzkopība.

4.11.4.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

Nenosaka

4.11.4.4. Apbūves parametri

Nr. Minimālā jaunizveidojamā zemes gabala platība (m2/ha) Maksimālais apbūves blīvums (%)

Vērtība Atruna Vērtība Atruna

536 600 25

4.11.4.5. Citi noteikumi

Nenosaka
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4.12. ŪDEŅU TERITORIJA

4.12.1. Ūdeņu teritorija (Ū)

4.12.1.1. Pamatinformācija

537. Ūdeņu  teritorija  (Ū)  ir  funkcionālā  zona,  ko  nosaka,  lai  izplānotu  un  nodrošinātu  racionālu  un  ilgtspējīgu  ūdens  resursu  izmantošanu 
saimnieciskai darbībai, transportam, rekreācijai un vides aizsardzībai.

4.12.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

538. Inženiertehniskā infrastruktūra (14001).

539. Transporta lineārā infrastruktūra (14002).

540. Ūdenssaimnieciska izmantošana (23001).

541. Ūdens telpas publiskā izmantošana (24003).

4.12.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

Nenosaka

4.12.1.4. Apbūves parametri

Nenosaka

4.12.1.5. Citi noteikumi

542. Ūdeņu teritorijā (Ū), kas atrodas īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, saimnieciskā darbība veicama saskaņā ar šo teritoriju vispārējiem vai  
individuāliem aizsardzības un izmantošanas noteikumiem.

543. Inženiertehniskās infrastruktūras būvju būvniecība veicama normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

544. Nav atļauta patvaļīga ezeru, upju un strautu iztaisnošana, aizbēršana, gultnes padziļināšana, mākslīgu salu veidošana.

545. Upju un ezeru krasta līniju drīkst izmainīt tikai krastu nostiprināšanai, lai novērstu to tālāku eroziju.

546. Pirms tūrisma un atpūtas objektu izveides jāizvērtē potenciālie vidi ietekmējošie faktori.
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547. Ūdensobjekta krasta līnijai jābūt brīvi pieejamai, bez žogiem un citām būvēm, nodrošinot dabiskas tauvas joslas platumu gar privāto ūdeņu 
krastiem – 4 m, gar pārējo ūdeņu krastiem – 10 m.

548. Pēc jauna mākslīga ūdensobjekta ierīkošanas jāiesniedz Būvvaldē tās topogrāfiskais uzmērījums.

549. Apbūves parametri nosakāmi lokālplānojumā, detālplānojumā vai būvatļaujā.
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5. TERITORIJAS AR ĪPAŠIEM NOTEIKUMIEM

5.1. CITA TERITORIJA AR ĪPAŠIEM NOTEIKUMIEM

5.1.1. Cita teritorija ar īpašiem noteikumiem (TIN1)

5.1.1.1. Pamatinformācija

550. Grafiskās daļas kartēs attēlotas spēkā esošo detālplānojumu teritorijas, kur atļauto teritorijas izmantošanu nosaka attiecīgie Krimuldas novada 
pašvaldības saistošie noteikumi vai lēmumi. Spēkā esošo detālplānojumu saraksts dots Apbūves noteikumu Pielikumi 1.pielikumā.

5.1.1.2. Apbūves parametri

Nenosaka

5.1.1.3. Citi noteikumi

551. Ja detālplānojums zaudē spēku, teritorijas izmantošanu nosaka atbilstoši Grafiskās daļas kartē attēlotajai funkcionālajai zonai.

5.1.2. Cita teritorija ar īpašiem noteikumiem (TIN11)

5.1.2.1. Pamatinformācija

552. Grafiskās daļas kartē attēlota Pārgaujas novada teritorijā esošās šautuves (šautuves stenda) darbības ierobežojošā josla.

5.1.2.2. Apbūves parametri

Nenosaka

5.1.2.3. Citi noteikumi

553. No Pārgaujas novada teritorijā esošās šautuves (šautuves stenda) teritorijas ārējās robežas, lai ierobežotu trokšņa līmeņa ietekmi, noteikta 400 
m plata josla plānotās dzīvojamās apbūves teritorijas būvniecībai.

554. Izskatot jaunas dzīvojamās mājas būvniecības pieteikumu, ja tā paredzēta 400 m platā joslā, Būvvalde informē būvniecības pieteicēju par 
Pārgaujas novadā esošo šautuves (šautuves stenda) objekta esamību un darbību.

Krimuldas novada teritorijas plānojums no 2016.gada 2.1 Lpp.66 (114)



5.2. TERITORIJA, KURAI IZSTRĀDĀJAMS LOKĀLPLĀNOJUMS

5.2.1. Teritorija, kurai izstrādājams lokālplānojums (TIN2)

5.2.1.1. Pamatinformācija

555. Teritorijas plānojumā noteikta un Grafiskās daļas kartēs attēlota teritorija ar īpašiem noteikumiem „Teritorija, kurai izstrādājams lokālplānojums”, 
kurā pirms konkrēta attīstības priekšlikuma īstenošanas,  normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izstrādājams lokālplānojums,  detalizējot  vai 
mainot teritorijas plānojumā noteiktās prasības.

5.2.1.2. Apbūves parametri

Nenosaka

5.2.1.3. Citi noteikumi

556. Atļauts veikt esošo būvju atjaunošanu vai pārbūvi vai palīgēku būvniecību, nemainot teritorijas izmantošanas veidu. Šādos gadījumos nav 
nepieciešama lokālplānojuma izstrāde.

557. Apdzīvotās vietas Turaidas skola teritorijas attīstībai un plānošanai zemes vienībām ar kadastra Nr.8068 006 0042; 8068 006 0035; 8068 006 
0031; 8068 006 0040; 8068 006 0038; 8068 006 0048; 8068 006 0055.

558. Inciema ciema teritorijā zemes vienības ar kadastra Nr.80680050066 attīstībai un plānošanai.

559. Lēdurgas ciema teritorijā zemes vienības ar kadastra Nr.6656020567 attīstībai un plānošanai.

560. Sunīšu ciema teritorijā zemes vienības ar kadastra Nr. 80680100040 teritorijas daļai un zemes vienības ar kadastra Nr.80680100117 attīstībai 
un plānošanai.

5.3. TERITORIJA, KURAI IZSTRĀDĀJAMS DETĀLPLĀNOJUMS

Nenosaka

5.4. VIETĒJAS NOZĪMES KULTŪRVĒSTURISKĀ UN DABAS TERITORIJA

Nenosaka
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5.5. AINAVISKI VĒRTĪGA TERITORIJA

5.5.1. Ainaviski vērtīga teritorija (TIN5)

5.5.1.1. Pamatinformācija

561. Teritorijas plānojumā noteikti un Grafiskajā daļā attēloti ainaviskie ceļi, ainaviski vērtīga teritorija gar Braslas upi, ainaviskie skatu virzieni.

5.5.1.2. Apbūves parametri

Nenosaka

5.5.1.3. Citi noteikumi

562. Gaujas nacionālā parka teritorijā ainavu aizsardzībā jāievēro Gaujas nacionālā parka likumā un Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumos 
Nr.317 „Gaujas nacionālā parka individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” prasības un papildus jāievēro arī dabas aizsardzības 
plānā noteiktās rekomendācijas ainavu aizardzībā.

563. Nav pieļaujama ainavisko skatu virzienu aizsegšana, aizbūvējot ar ēkām/būvēm, apstādot ar kokiem, vai aizaudzējot ar krūmiem vai būtiska 
reljefa pārveidošana.

564. Ainaviski vērtīgā teritorijā gar Braslas upi aizliegts veikt darbības, kas būtiski pārveido ainavu un tās elementus, izmaina raksturīgos ainavu  
elementus vai samazina bioloģisko daudzveidību un ainavas ekoloģisko kvalitāti.

565. Paredzot būvniecību Gaujas NP kultūrvēsturiskā zonā, ainavisko skatu virzienu teritorijās, funkcionālā zonā Mežu teritorijā (M1), Pašvaldība 
pieprasa būvniecības ierosinātājam būvprojekta ietvaros veikt ainavas analīzi un norādīt specifiskas prasības projektējamajiem būvapjomiem.

5.6. VIETĒJAS NOZĪMES LAUKSAIMNIECĪBAS TERITORIJA

Nenosaka

5.7. NACIONĀLAS UN VIETĒJAS NOZĪMES INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBAS TERITORIJA

Nenosaka
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5.8. DEGRADĒTA TERITORIJA

5.8.1. Degradēta teritorija (TIN8)

5.8.1.1. Pamatinformācija

566. Grafiskās daļas kartēs attēlotas vidi degradējoši objekti un teritorijas saskaņā ar Pašvaldības Būvvaldes datiem (Apbūves noteikumu Pielikumi 
6.pielikumā).

5.8.1.2. Apbūves parametri

Nenosaka

5.8.1.3. Citi noteikumi

567. Pašvaldība  papildina/aktualizē  Apbūves  noteikumu  Pielikumi  ar  informāciju  par  jauniem  vidi  degradējošiem  objektiem  vai  esošo  vidi 
degradējošo ēku revitalizāciju un tas nav uzskatāms par Teritorijas plānojuma grozījumiem.

568. Vidi  degradējošas  teritorijās  ir  jāveic  teritoriju  sakārtošana  vai  ainavu  atjaunošana,  vidi  degradējošām  ēkām  jāveic  to  revitalizācija  vai 
nojaukšana.
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6. TERITORIJAS PLĀNOJUMA ĪSTENOŠANAS KĀRTĪBA

6.1. TERITORIJAS IZMANTOŠANAS UN APBŪVES NOTEIKUMU PRECIZĒŠANA

569. Šos Apbūves noteikumus detalizē, izstrādājot lokālplānojumu vai detālplānojumu, atbilstoši 
mēroga  noteiktībai,  precizējot  teritorijas  daļas  funkcionālā  zonējuma  izmantošanu  un 
izmantošanas aprobežojumus.
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7. CITI NOSACĪJUMI/PRASĪBAS

7.1. PRASĪBAS TEMATISKAJIEM PLĀNOJUMIEM, LOKĀLPLĀNOJUMIEM UN 
DETĀLPLĀNOJUMIEM

570. Prasības  tematisko  plānojumu,  lokālplānojumu  un  detālplānojumu  saturam  un  izstrādes 
procedūrai nosaka normatīvie akti vietējo pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas jomā.

571. Lokālplānojumi tiek izstrādāti visos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos, šajos Apbūves 
noteikumos noteiktajos gadījumos, kā arī citos gadījumos, ja to izstrādes nepieciešamību, 
pieņemot lēmumu, pamato Pašvaldība.

572. Detālplānojumi tiek izstrādāti visos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos, šajos Apbūves 
noteikumos noteiktajos gadījumos, kā arī citos gadījumos, ja to izstrādes nepieciešamību, 
pieņemot lēmumu, pamato Pašvaldība.

573. Izstrādājot detālplānojumus konkrētai teritorijai, jānosaka un/vai konkretizē:

573.1. jaunveidojamo zemes vienību robežas;

573.2. piekļūšana, plānojot ielu un ceļu tīklu, kas iekļaujas kopējā pašvaldības ielu un ceļu 
tīklā;

573.3. zemes vienības apbūves blīvums un brīvās zaļās teritorijas;

573.4. zemes vienības minimālā fronte;

573.5. minimālie attālumi no zemes vienību robežām līdz ēkām un citām būvēm;

573.6. ēku un citu būvju skaits, to stāvu skaits un augstums;

573.7. inženiertehniskā apgāde;

573.8. automašīnu novietošana un piebrauktuves;

573.9. visa veida aizsargjoslas un aprobežojumus;

573.10. prasības teritorijas inženiertehniskajai sagatavošanai (ja nepieciešams);

573.11. jāattēlo ģeodēziskā tīkla punkti (ja tādi atrodas detālplānojuma izstrādes teritorijā);

573.12. konkrētas prasības katrai parcelei - atļautā izmantošana, aprobežojumi;

573.13. detālplānojuma  īstenošanas  kārtība,  ko  parakstījis  detālplānojuma  ierosinātājs, 
apliecinot saistības un atbildību par detālplānojuma teritorijas attīstību.

574. Detālplānojuma īstenošanas kārtība,  ko  parakstījis  detālplānojuma ierosinātājs,  apliecinot 
saistības un atbildību par detālplānojuma teritorijas attīstību.

575. Papildus Pašvaldība detālplānojuma darba uzdevumā var noteikt prasības:

575.1. sadalot zemes vienību parcelēs apbūvei jaunās apbūves teritorijās, kur nav izveidota 
ielu infrastruktūra un nav esošas apbūves, ne mazāk kā 20% no teritorijas paredzēt 
publiskai ārtelpai (ielām, publiskiem apstādījumiem u.tml.);

575.2. veidojot  jaunas  apbūves  teritorijas  ar  vairāk  kā  30  apbūves  gabaliem,  rezervēt 
teritoriju publisku būvju izvietošanai, ja tās atļautas attiecīgajā teritorijas funkcionālajā 
zonā un jāparedz publiskās ārtelpas teritorijas.

576. Ceļi un ielas izdalāmi kā atsevišķas zemes vienības.
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577. Izstrādājot detālplānojumus, jāveido vienots ceļu tīkls ar blakus zemes vienībām, strupceļu 
veidošana pieļaujama tikai atsevišķos izņēmuma gadījumos.

7.2. NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA LIETOŠANAS MĒRĶU NOTEIKŠANA

578. Nekustamā  īpašuma lietošanas mērķis  tiek  noteikts  saskaņā  ar  atbilstošos normatīvajos 
aktos noteikto.

7.3. BŪVTIESĪBU ĪSTENOŠANAS KĀRTĪBA

579. Ēku un būvju būvprojektēšanas sagatavošanas, būvprojektēšanas, būvdarbu, pieņemšanas 
ekspluatācijā un nojaukšanas kārtību nosaka normatīvie akti būvniecības jomā.

580. Būvniecības procesa norisi saskaņā ar būvniecības jomas normatīvo aktu prasībām kontrolē 
Būvvalde.

7.4. PRASĪBAS ĪPAŠI AIZSARGĀJAMO DABAS TERITORIJU UN OBJEKTU 
IZMANTOŠANAI UN AIZSARDZĪBAI

581. Noteikumi attiecas uz valsts aizsargājamām dabas teritorijām un mikroliegumiem, izmantojot 
aktuālāko pieejamo informāciju par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, objektiem.

582. Grafiskās daļas kartēs attēlotas īpaši aizsargājamo dabas teritoriju un to funkcionālo zonu 
robežas un mikroliegumi.

583. Novada  administratīvajā  teritorijā  normatīvajos  aktos  noteiktas  un  izveidotas  īpaši 
aizsargājamās dabas teritorijas skatīt Apbūves noteikumu Pielikumi 8.pielikumā.

584. Gaujas NP teritorijas aizsardzība un izmantošana veicama saskaņā ar Gaujas nacionālā 
parka likuma (30.04.2009.) un 02.05.2012. Ministru kabineta noteikumiem Nr.317 „Gaujas 
nacionālā parka individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” un nacionālā parka 
dabas aizsardzības plānu.

585. Dabas liegumu teritoriju un dabas pieminekļu aizsardzība un izmantošana veicama saskaņā 
ar 16.03.2010.  Ministru  kabineta  noteikumiem Nr.264 „Īpaši  aizsargājamo dabas teritoriju 
vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”.

586. Dabas  pieminekļu  aizsardzību  Gaujas  NP  teritorijā  regulē  02.05.2012.  MK  noteikumiem 
Nr.317 „Gaujas nacionālā parka individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”.

587. Zemes vienībās, kurās tiek izstrādāts detālplānojums, lokālais ainavu plāns vai būvprojekts ir 
jāveic  dižkoku  un  dižakmeņu  inventarizācija.  Par  īpaši  aizsargājamu  koku  vai  akmeni 
uzskatāms jebkurš koks vai akmens, kas atbilst 16.03.2010. Ministru kabineta noteikumos 
Nr.264  „Īpaši  aizsargājamo  dabas  teritoriju  vispārējie  aizsardzības  un  izmantošanas 
noteikumi” noteiktajiem parametriem.

588. Mikroliegumu  aizsardzības  un  apsaimniekošanas  kārtību  nosaka  18.12.2012.  Ministru 
kabineta noteikumi Nr.940 „Noteikumi par mikroliegumu izveidošanas un apsaimniekošanas 
kārtību, to aizsardzību, kā arī mikroliegumu un to buferzonu noteikšanu”.

589. Meža  zemē zemes vienībās,  kurās  tiek  izstrādāts  detālplānojums vai  būvprojekts,  jāveic 
sugu un īpaši aizsargājamu meža biotopu inventarizācija.

590. Īpaši aizsargājamās dabas teritorijās lauksaimniecības zemes lietošanas kategorijas maiņa 
un  meža  zemes  atmežošana  veicama  saskaņā  ar  īpaši  aizsargājamo  dabas  teritoriju 
aizsardzības un izmantošanas normatīvo aktu prasībām.
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7.5. PRASĪBAS VALSTS AIZSARGĀJAMO KULTŪRAS PIEMINEKĻU IZMANTOŠANAI 
UN AIZSARDZĪBAI

591. Valsts aizsardzības kultūras pieminekļu sarakstu un to aizsargjoslas (aizsardzības zonas) 
noteiktas Apbūves noteikumu Pielikumi 9.pielikumā.

592. Grafiskās daļas kartēs attēlotas valsts aizsardzības kultūras pieminekļu atrašanās vietas un 
robežas un to aizsargjoslas (aizsardzības zonas).

593. Valsts  aizsardzības  kultūras  pieminekļiem  normatīvajos  aktos  noteiktajā  kārtībā  var  tikt 
izstrādāts individuālās aizsardzības zonas projekts, kurā aizsargjosla (aizsardzības zona) ap 
kultūras pieminekli var tikt samazināta vai paplašināta atbilstoši konkrētajai situācijai dabā.

594. Valsts  aizsardzības  kultūras  pieminekļu  teritoriju  un  to  aizsargjoslu  (aizsardzības  zonu) 
robežu precizēšana nav uzskatāma par teritorijas plānojuma grozījumiem.

595. Īpaši  aizsargājamā  kultūras  pieminekļa  -  Turaidas  muzejrezervāta  aizsardzības  kārtību 
nosaka normatīvo aktu prasības.

596. Jebkuru  saimniecisko  darbību  valsts  aizsardzības  kultūras  pieminekļu  aizsardzības  zonā 
drīkst veikt tikai ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atļauju.

597. Kultūras pieminekļus ir aizliegts iznīcināt. Nekustamos kultūras pieminekļus drīkst pārvietot 
vai pārveidot (renovēt, rekonstruēt, restaurēt) tikai ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības 
inspekcijas saskaņojumu.

598. Vispārīgās  prasības  kultūras  pieminekļu  uzskaitei,  aizsardzībai  un  izmantošanai  nosaka 
normatīvie akti valsts aizsardzības kultūras pieminekļu aizsardzības jomā.

599. Arheoloģisko  pieminekļu  teritorijās  nav  pieļaujama  jaunu  objektu  būvniecība,  derīgo 
izrakteņu atradņu izstrāde, jaunu ceļu ierīkošana un citi ar zemes reljefa pārveidošanu saistīti 
darbi.

7.6. PRASĪBAS VIETĒJAS NOZĪMES KULTŪRVĒSTURISKO UN DABAS TERITORIJU, 
OBJEKTU AIZSARDZĪBAI UN IZMANTOŠANAI

600. Grafiskās  daļas  kartēs  attēlotas  vietējas  nozīmes  kultūrvēsturiskās  un  dabas  teritorijas, 
objekti.  Tās  ir  teritorijas  un  objekti,  kuriem  nav  piešķirts  valsts  aizsardzības  statuss, 
apstiprinot tos ar normatīvajiem aktiem, bet ir svarīga nozīme novada kontekstā.

601. Vietējas  nozīmes  kultūrvēsturiskās  un  dabas  teritorijas  un  objekti  skatāmi  Apbūves 
noteikumu Pielikumi 10.pielikumā.

602. Pašvaldība,  izdodot  saistošos  noteikumus,  var  noteikt  papildus  vietējas  nozīmes 
aizsargājamos  kultūrvēsturiskos  un  dabas  objektus,  izvirzīt  konkrētas  prasības,  lai 
nesamazinātu ēkas vai būves vēsturisko vērtību un dabas teritoriju bioloģisko daudzveidību, 
kā arī likvidēt to statusu.

603. Vietējās nozīmes kultūrvēsturiskos un dabas objektus ir aizliegts iznīcināt.

604. Kultūrvēsturiski nozīmīgas būves (vecākas par 50 gadiem) atjaunošana vai pārbūve jāveic, 
saglabājot  vēsturiskās  apbūves  mērogu  un  izvirzot  augstas  prasības  gan  telpiskajiem 
risinājumiem, gan arhitektoniskajām kvalitātēm, saskaņā ar pašvaldības Būvvaldes izdotu 
būvatļauju.  Nav  pieļaujama  jaunas  vēsturiskajai  apbūves  funkcijai  neatbilstošas  apbūves 
veidošana.
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605. Pārbūvējot  vai  remontējot  kultūrvēsturiski  nozīmīgu  būvi  (vecāku  par  50  gadiem),  nav 
pieļaujama  to  fasāžu  vienkāršošana  un  arhitektonisko  veidojumu  (portālu,  loga  apmaļu, 
dzegu, verandu, lodžiju, dekoratīvo fasāžu rotājumu u.c.) likvidācija vai pārbūve, kā arī logu 
ailu  kompozicionālā  dalījuma  izmaiņas.  Jaunām piebūvēm pie  esošām ēkām jārespektē 
apkārtējās vēsturiskās apbūves tradīcijas.

606. Vēsturisko ēku oriģinālie logi, durvis un kāpnes ir restaurējamas, to nomaiņa ir pieļaujama 
tikai tad, ja to saglabāšana vairs nav iespējama. Vēsturiskajās ēkās nav pieļaujama logu 
nomaiņa ar plastmasas vai metāla konstrukciju logiem. Durvju un kāpņu nomaiņas gadījumā 
tās jāizgatavo autentiskas iepriekšējām durvīm vai kāpnēm.

607. Vēsturisko  ēku  fasāžu  apmešana  vai  apšūšana  jāveic  ar  vēsturiskajām  tradīcijām 
atbilstošiem materiāliem un faktūru. Ja nepieciešama vēsturiskās ēkas ārsienu siltināšana, tā 
jāveic no ēkas iekšpuses.

608. Zemes  īpašnieki  un  nomnieki,  apstrādājot  lauksaimniecībā  izmantojamās  zemes  un 
pārbūvējot ceļus, nedrīkst traumēt koku sakņu sistēmu vai stumbru. Lai aizsargājamos kokus 
un citas audzes nebojātu mājlopi, nepieciešamības gadījumā tie ir jānorobežo ar žogu.

609. Fiziskajām  un  juridiskām  personām  jānodrošina,  lai  tiktu  saglabāti  vietējas  nozīmes 
kultūrvēsturiskie un dabas objekti, kas ir to īpašumā (valdījumā).

7.7. AIZSARGJOSLAS UN APGRŪTINĀJUMI

7.7.1. Vispārīgi jautājumi

610. Aizsargjoslas un aprobežojumus tajās nosaka Aizsargjoslu likums. Teritorijas izmantošanā 
jāievēro visu veidu aizsargjoslas un normatīvajos aktos tajās noteiktie apgrūtinājumi.

611. Grafiskās daļas kartēs attēlotas tās aizsargjoslas, kuru platums ir 10 m un vairāk.

612. Aizsargjoslas, kas mazākas par 10 m, jāattēlo izstrādājot, lokālplānojumus, detālplānojumus, 
ja  detālplānojuma  izstrāde  nepieciešama  saskaņā  ar  normatīvajiem  aktiem,  vai  zemes 
ierīcības projektos.

613. Aizsargjoslas  jāatzīmē  nekustamo  īpašumu  apgrūtinājumu  plānos  un  jāieraksta 
zemesgrāmatā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

7.7.2. Virszemes ūdensobjektu aizsargjoslas

614. Grafiskās daļas kartēs attēlotas virszemes ūdensobjektu aizsargjoslas saskaņā ar Apbūves 
noteikumu Pielikumi 11.pielikumā noteikto.

615. Mākslīgam ūdensobjektam (izņemot  tādam,  kas  kalpo  ūdens novadīšanai  no  pieguļošās 
teritorijas), kura platība ir lielāka par 0,1 ha – ne mazāk kā 10 m plata josla katrā krastā.

7.7.3. Aizsargjoslas (aizsardzības zonas) ap kultūras pieminekļiem

616. Grafiskās daļas kartēs attēlotas aizsargjoslas (aizsardzības zonas) ap kultūras pieminekļiem 
(valsts aizsardzības kultūras pieminekļu saraksts Apbūves noteikumu Pielikumi 9.pielikums):

616.1. lauku apvidos – 500 m.
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7.7.4. Aizsargjoslas ap ūdens ņemšanas vietām

617. Grafiskās  daļas  kartēs  attēlotas  aizsargjoslas  ap  centralizētās  ūdensapgādes  sistēmas 
ūdens ņemšanas vietām saskaņā ar Apbūves noteikumi Pielikumi 12.pielikumu.

618. Ap urbumiem,  akām un avotiem,  kurus saimniecībā vai  dzeramā ūdens ieguvei  izmanto 
savām vajadzībām individuālie ūdens lietotāji (fiziskas personas), aizsargjoslas nenosaka, ja 
apkārtne ir labiekārtota un novērsta notekūdeņu infiltrācija un ūdens piesārņošana.

7.7.5. Aizsargjoslas gar ielām un autoceļiem

619. Grafiskās  daļas  kartēs  attēlotas  un  Apbūves  noteikumu  Pielikumi  2.pielikumā  noteiktas 
aizsargjoslas gar valsts autoceļiem un pašvaldības ceļiem.

620. Ciemu teritorijās gar ielām, valsts autoceļiem un pašvaldības ceļiem aizsargjosla tiek noteikta 
kā sarkanā līnija (esošā vai projektētā ielas robeža).

621. Ielu  sarkanās  līnijas  ir  jānosaka  vai  jāprecizē  lokālplānojumos,  detālplānojumos,  zemes 
ierīcības  projektos  (ja  projektam  kā  kartogrāfiskā  pamatne  tiek  izmantots  topogrāfiskais 
plāns) un/vai būvprojektos.

7.7.6. Aizsargjoslas ap valsts meteoroloģisko un hidroloģisko novērojumu stacijām 
un hidrometriskajiem posteņiem un ap citiem stacionāriem valsts nozīmes 

monitoringa punktiem un posteņiem

622. Grafiskās  daļas  kartēs  attēlota  aizsargjosla  ap  pazemes  ūdens  kvantitātes  un  kvalitātes 
staciju Līdumnieku avots (907) - 10 m ap avotu.

7.7.7. Aizsargjoslas gar elektriskajiem tīkliem

623. Noteiktas aizsargjoslas gar elektrisko tīklu gaisvadu līnijām ar nominālo spriegumu 330 kV 
ciemu teritorijā - 12 metru attālumā no malējiem vadiem uz ārpusi no līnijas. Aizsargjosla 
Grafiskās daļas kartēs nav attēlota.

624. Grafiskās  daļas  kartēs  attēlotas  aizsargjoslas  gar  elektrisko  tīklu  gaisvadu  līnijām  ar 
nominālo spriegumu 330 kV lauku teritorijā - 30 m attālumā no malējiem vadiem uz ārpusi no 
līnijas. Meža zemē aizsargjoslas robeža nosakāma 40 m attālumā no 330 kV elektrolīnijas 
ass.

625. Noteiktas aizsargjoslas gar elektrisko tīklu gaisvadu līnijām ar nominālo spriegumu līdz 20 kV 
ciemu teritorijā - 2,5 m attālumā no malējiem vadiem uz ārpusi no līnijas, lauku teritorijā - 6,5 
metru attālumā no malējiem vadiem uz ārpusi no līnijas. Aizsargjoslas Grafiskās daļas kartēs 
nav attēlotas.

626. Veicot  darbus  aizsargjoslās,  kuru  dēļ  nepieciešams  objektus  aizsargāt,  tie  jāveic  pēc 
saskaņošanas ar attiecīgā objekta īpašnieku, veicot darbus vidsprieguma (20 kV; 10 kV) un 
zemsprieguma  (0,4  kV)  EPL aizsargjoslās,  tie  jāsaskaņo  ar  AS  „Sadales  tīkls”  Pierīgas 
reģionu.

627. Lokālplānojumu, detālplānojumu un būvprojektu izstrādāšanai, kuru teritorija atrodas 330 kV 
elektrolīnijas aizsargjoslā, kā arī ielu/ceļu un inženierkomunikāciju būvprojektu izstrādāšanai 
elektrolīnijas  šķērsojumos,  vai  arī  plānojot  tādu  objektu  būvniecību,  kuri  atrodas  ārpus 
elektrolīnijas aizsargjoslas, bet iespējama šo objektu aizsargjoslas pārklāšanās ar to, saņemt 
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nosacījumus  un/vai  tehniskos  noteikumus,  kā  arī  projektu  skaņošanu  veikt  ar  AS 
„Augstsprieguma tīkls”.

7.7.8. Aizsargjoslas ap meliorācijas būvēm un ierīcēm

628. Grafiskās  daļas  kartēs  attēlotas  ekspluatācijas  aizsargjoslas  ap  meliorācijas  būvēm  un 
ierīcēm lauksaimniecībā izmantojamās zemēs un meža zemēs ap valsts meliorācijas būvēm 
un ierīcēm:

628.1. ūdensnotekām (regulētām vai  ierīkotām)  lauksaimniecības zemēs  -  ūdensnotekas 
abās pusēs 10 m attālumā no ūdensnotekas krotes;

628.2. regulētām ūdensnotekām (maģistrālajiem kanāliem) meža zemēs - atbērtnes pusē 10 
m attālumā no ūdensnotekas krotes.

629. Noteiktas aizsargjoslas ap liela diametra (30 cm vai lielāks) kolektoriem - 8 m attālumā uz 
katru pusi no kolektora ass līnijas. Grafiskās daļas kartēs netiek attēlotas.

7.7.9. Aizsargjoslas ap ģeodēziskā tīkla punktiem

630. Noteiktas  aizsargjoslas  ap  ģeodēziskā  tīkla  punktiem (valsts  un  vietējā  ģeodēziskā  tīkla 
punktu saraksts Apbūves noteikumu Pielikumi 13.pielikums) – 5 m rādiusā no ģeodēziskā 
punkta centra. Grafiskās daļas kartēs aizsargjoslas netiek attēlotas.

631. Veicot novada teritorijā jebkura veida būvniecību, t.sk. esošo ēku pārbūvi un atjaunošanu, 
inženierkomunikāciju, ceļu un tiltu būvniecību, teritorijas labiekārtošanu un citu saimniecisko 
darbību,  kas  skar  ģeodēziskā  punkta  aizsargjoslu,  šo  darbu  projektētājiem  ir  jāveic 
saskaņojums ar Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūru par darbiem valsts ģeodēziskā 
tīkla  punktu  aizsargjoslā,  ar  Pašvaldību  par  darbiem  vietējā  ģeodēziskā  tīkla  punktu 
aizsargjoslā.

7.7.10. Aizsargjoslas ap gāzesvadiem, gāzapgādes iekārtām un būvēm, gāzes 
noliktavām un krātuvēm

632. Grafiskās daļas kartēs attēlotas ekspluatācijas aizsargjoslas ap gāzesvadiem, gāzapgādes 
iekārtām un būvēm, gāzes krātuvēm.

633. Saskaņā  ar  Aizsargjoslu  likuma  22.pantu  ekspluatācijas  aizsargjoslas  ap  gāzesvadiem, 
gāzapgādes  iekārtām  un  būvēm,  gāzes  noliktavām  un  krātuvēm  tiek  noteiktas,  lai 
nodrošinātu  gāzesvadu,  gāzapgādes  iekārtu  un  būvju,  gāzes  noliktavu  un  krātuvju 
ekspluatāciju.  Pārvades  gāzesvadiem  un  to  objektiem  ir  noteiktas  šādas  ekspluatācijas 
aizsargjoslas:

633.1. gar  gāzesvadiem  ar  spiedienu  vairāk  par  1,6  megapaskāliem  ekspluatācijas 
aizsargjoslas veido zemes gabals un gaisa telpa, ko norobežo nosacītas vertikālas 
virsmas katrā pusē no gāzesvada ass - 15 m attālumā no gāzesvada ass;

633.2. ap gāzes regulēšanas stacijām ekspluatācijas aizsargjoslas veido zemes gabals un 
gaisa  telpa,  ko  norobežo  nosacītas  vertikālas  virsmas  ārpus  šo  objektu  būvju 
ārsienām, iežogojuma vai norobežojošām konstrukcijām - 6 m attālumā;

633.3. ap  pretkorozijas  elektroķīmiskās  aizsardzības  iekārtu  anodu  zemējumiem  –  4  m 
attālumā zemējuma kontūras.
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634. Saskaņā  ar  Aizsargjoslu  likuma  56.pantu  ekspluatācijas  aizsargjoslās  ap  gāzesvadiem, 
gāzapgādes iekārtām un būvēm, gāzes noliktavām un krātuvēm papildus šā likuma 35. un 
58.2 pantā minētajiem aprobežojumiem tiek noteikti šādi aprobežojumi:

634.1. aizliegts ierīkot atkritumu apglabāšanas poligonus;

634.2. aizliegts nomest smagumus, izmest vai  izliet  zemē kodīgas vai koroziju izraisošas 
vielas, degvielu vai eļļošanas materiālus;

634.3. aizliegts veikt darbus, kas saistīti ar spridzināšanu un derīgo izrakteņu ieguvi;

634.4. aizliegts  aizkraut  un  norobežot  ar  žogiem  pievedceļus  un  pieejas  gāzesvadiem, 
gāzapgādes iekārtām un būvēm, gāzes noliktavām un krātuvēm;

634.5. aizliegts staigāt pa virsūdens gāzesvadu pārejām;

634.6. aizliegts veikt darbus, kas saistīti ar zemes applūdināšanu;

634.7. aizliegts  aizsargjoslās  gar  zemūdens  gāzesvadiem  braukt  ar  izmestu  enkuru  vai 
tīkliem, ierādīt zvejas vietas un zvejot, ķert ūdens dzīvniekus un iegūt ūdensaugus ar 
dziļūdens rīkiem;

634.8. aizliegts audzēt kokus un krūmus platībās, kuras norādītas aizsargjoslu noteikšanas 
metodikā;

634.9. aizliegts būvēt jebkuras ēkas;

634.10. aizliegts  izvietot  lopbarības,  minerālmēslu,  bīstamu  ķīmisko  vielu  un  produktu, 
kokmateriālu,  uzliesmojošu,  viegli  un  īpaši  viegli  uzliesmojošu  vielu,  produktu  un 
materiālu glabātavas;

634.11. aizliegts izvietot degvielas uzpildes stacijas;

634.12. aizliegts  ierīkot  kuģu,  liellaivu  un peldošu  celtņu piestātnes,  kā  arī  veikt  gultnes 
padziļināšanas un zemes smelšanas darbus;

634.13. aizliegts ar jebkādām darbībām traucēt gāzapgādes uzņēmuma darbiniekus, kuri 
aizsargjoslā veic ekspluatācijas, remonta, pārbūves, avāriju novēršanas vai to seku 
likvidēšanas darbus;

634.14. ja nav noslēgta rakstveida vienošanas ar gāzesvadu, gāzapgades iekārtu un būvju, 
gāzes noliktavu un krātuvju īpašnieku, aizliegts:

634.14.1. veikt darbus ar uguni un liesmu, dzīt pāļus, lietot triecienmehānismus 
ar jaudu, kas lielāka par 100 kilovatiem;

634.14.2. veikt  zemes darbus dziļāk par 0,3 m, bet aramzemēs -  dziļāk par 
0,45 m, kā arī meliorācijas un grunts planēšanas darbus;

634.14.3. veikt  ģeoloģiskos,  ģeodēziskos  un  citus  pētniecības  darbus,  kas 
saistīti ar urbumu veidošanu un grunts paraugu ņemšanu (izņemot augsnes 
paraugus);

634.14.4. būvēt, renovēt vai rekonstruēt inženierbūves;

634.14.5. ierīkot brauktuves un brauktuvju šķērsojumus;

634.14.6. veikt  citus  darbus,  kas  traucē  gāzesvadu,  gāzapgādes  iekārtu  un 
būvju, gāzes noliktavu un krātuvju apkalpošanu vai var bojāt šos objektus.
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7.7.11. Aizsargjoslas ap kapsētām

635. Grafiskās daļas kartēs attēlotas aizsargjoslas ap kapsētām -  300 m no kapsētu teritoriju 
robežas ārējās malas (kapsētu saraksts Apbūves noteikumu Pielikumi 14.pielikums).

7.7.12. Aizsargjoslas ap atkritumu apglabāšanas poligoniem, atkritumu izgāztuvēm, 
ap izmantošanai pārtikā neparedzēto dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu 
lieljaudas sadedzināšanas uzņēmumiem vai pārstrādes uzņēmumiem un 

notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm

636. Grafiskās daļas kartēs attēlotas aizsargjoslas ap notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm no objekta 
ārējās robežas vai ārējās malas (notekūdeņu attīrīšanas iekārtu saraksts Apbūves noteikumu 
Pielikumi 15.pielikums).

7.7.13. Aizsargjoslas ap ogļūdeņražu ieguves vietām, naftas, naftas produktu, 
bīstamu ķīmisko vielu un produktu cauruļvadiem, tilpnēm, krātuvēm, pārstrādes 

un pārkraušanas uzņēmumiem, degvielas uzpildes stacijām

637. Grafiskās  daļas  kartēs  attēlota  drošības  aizsargjosla  ap  degvielas  uzpildes  stacijām  un 
automašīnu degvielas uzpildes iekārtām - 25 m no tvertnēm un degvielas uzpildes iekārtām.

638. Aizsargjoslā drīkst atrasties objekti, kas saistīti ar degvielas uzpildes stacijas darbību.

7.7.14. Aizsargjoslas ap gāzesvadiem ar spiedienu virs 1,6 megapaskāliem, ap gāzes 
regulēšanas stacijām, gāzes regulēšanas punktiem, gāzes mērīšanas stacijām, 

dabasgāzes kompresoru stacijām, dabasgāzes savākšanas punktiem, gāzes 
krātuvju urbumiem, sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes noliktavām, krātuvēm un 

uzpildes stacijām, sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes balonu noliktavām un 
tirdzniecības punktiem, automobiļu gāzes uzpildes stacijām

639. Grafiskās daļas kartēs attēlotas drošības aizsargjoslas ap gāzesvadiem ar spiedienu virs 1,6 
megapaskāliem,  ap  gāzes  regulēšanas  stacijām,  gāzes  regulēšanas  punktiem,  gāzes 
krātuvju urbumiem.

640. Saskaņā  ar  Aizsargjoslu  likuma  322.pantu  drošības  aizsargjoslas  ap  gāzesvadiem  ar 
spiedienu  virs  1,6  megapaskāliem,  ap  gāzes  regulēšanas  stacijām,  gāzes  regulēšanas 
punktiem,  gāzes  mērīšanas  stacijām,  dabasgāzes  kompresoru  stacijām,  dabasgāzes 
savākšanas  punktiem,  gāzes  krātuvju  urbumiem,  sašķidrinātās  ogļūdeņražu  gāzes 
noliktavām,  krātuvēm  un  uzpildes  stacijām,  sašķidrinātās  ogļūdeņražu  gāzes  balonu 
noliktavām  un  tirdzniecības  punktiem,  automobiļu  gāzes  uzpildes  stacijām  nosaka,  lai 
samazinātu iespējamo negatīvo ietekmi uz cilvēkiem šo ietaišu un būvju avārijas gadījumā. 
Pārvades gāzesvadiem un to objektiem ir noteiktas šādas drošības aizsargjoslas:

640.1. ap  gāzesvadiem,  gāzes  regulēšanas  stacijām  un  gāzes  mērīšanas  stacijām  – 
drošības aizsargjoslas veido zemes gabals un gaisa telpa, ko norobežo nosacītas 
vertikālas  virsmas katrā  pusē no  gāzesvada  ass  vai  nosacītas  vertikālas virsmas 
ārpus  šo  objektu  būvju  ārsienām,  iežogojuma  vai  norobežojošām  konstrukcijām, 
gāzesvadam ar diametru:

640.1.1. līdz 300 mm – 75 m attālumā;

640.1.2. no 300 mm līdz 600 mm – 125 m attālumā;
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640.1.3. no 600 mm līdz 800 mm – 150 m attālumā;

640.2. ap  gāzesvadiem  ar  spiedienu  virs  1,6  megpaskāliem  un  gāzes  regulēšanas  un 
mērīšanas stacijām, ja šie gāzesvadi un šīs stacijas izbūvētas vai rekonstruētas pēc 
2002.gada 1.septembra, tiek noteikta ar būvprojekta aprēķinu, bet ne mazāk kā:

640.2.1. 25  m  no  gāzesvada  ass  –  ap  gāzesvadiem  ar  spiedienu  virs  1,6 
megapaskāliem;

640.2.2. 100 m – ap gāzes regulēšanas un mērīšanas stacijām.

641. Aprobežojumi drošības aizsargjoslās:

641.1. saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 58.2 pantu drošības aizsargjoslās ap gāzesvadiem ar 
spiedienu  virs  1,6  megapaskāliem,  ap  gāzes  regulēšanas  stacijām,  gāzes 
regulēšanas punktiem, gāzes mērīšanas stacijām, dabasgāzes kompresoru stacijām, 
dabasgāzes  savākšanas  punktiem,  gāzes  krātuvju  urbumiem,  sašķidrinātās 
ogļūdeņražu  gāzes  noliktavām,  krātuvēm  un  uzpildes  stacijām,  sašķidrinātās 
ogļūdeņražu gāzes balonu noliktavām un tirdzniecības punktiem, automobiļu gāzes 
uzpildes stacijām tiek noteikti šādi aprobežojumi:

641.1.1. aizliegts būvēt jaunas ēkas vai pārbūvēt nedzīvojamās ēkas par dzīvojamām 
ēkām,  kā  arī  –  ja  nav  noslēgta  rakstveida  vienošanās  ar  gāzesvadu, 
gāzapgādes  iekārtu  un  būvju,  gāzes  noliktavu  un  krātuvju  īpašnieku  – 
rekonstruēt esošās ēkas;

641.1.2. aizliegts  būvēt  vai  atvērt  jaunas  sporta,  izglītības  un  atpūtas  būves  vai 
iestādes vai esošās ēkas rekonstruēt par sporta, izglītības un atpūtas būvēm 
vai iestādēm;

641.1.3. aizliegts ierīkot spēļu laukumus un atpūtas zonas;

641.1.4. aizliegts rīkot publiskus pasākumus;

641.1.5. aizliegts izvietot degvielas uzpildes stacijas;

641.1.6. aizliegts veikt  citus darbus (vai  darbības),  kas traucē nodrošināt  vides un 
cilvēku drošību gāzesvadu, gāzes regulēšanas staciju,  gāzes regulēšanas 
punktu,  dabasgāzes  kompresoru  staciju,  gāzes  krātuvju,  šķidrinātās 
ogļūdeņražu  gāzes  noliktavu,  krātuvju  un  uzpildes  staciju,  sašķidrinātā 
ogļūdeņražu gāzes balonu noliktavu un tirdzniecības punktu vai automobiļu 
gāzes uzpildes staciju ekspluatācijas laikā un iespējamo avāriju gadījumā;

641.1.7. gāzesvada  īpašnieks  kopā  ar  autoceļa  pārvaldītāju  nodrošina 
transportlīdzekļu  apstāšanās  aizliegumu  drošības  aizsargjoslās  gar 
gāzesvadu ar spiedienu virs 1,6 megapaskāliem.
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1.PIELIKUMS SPĒKĀ ESOŠIE DETĀLPLĀNOJUMI, LOKĀLPLĀNOJUMI 

Nr. 
p.k. 

Detālplānojuma nosaukums, adrese 
 

Kadastra Nr. 
 

Saistošo noteikumu Nr., 
datums, lēmuma Nr. 

1. 
„Daudes”, Murjāņi, Krimuldas pagasts, 

Krimuldas novads 80680110079 
28.06.2013. 
lēmums Nr.7  
(prot. Nr.12) 

2. 
„Impas”, Ragana, Krimuldas pagasts, 

Krimuldas novads 
80680070037 

Nr.5, 25.05.2012. 
(prot. Nr.6, 5p.) 

3. 
„Laumas”, Ragana, Krimuldas pagasts, 

Krimuldas novads 
80680070652 
80680070019 

27.02.2015.  
(prot. Nr.2., 5.p.) 

4. 
„Mierkalni”, Turaida, Krimuldas pagasts, 

Krimuldas novads 
80680090032 

30.06.2014. 
(prot. Nr.7., 4.p.) 

5. 

„Nekustamajiem īpašumiem „Turaidas 
muzejrezervāts”, „Rožkalni”, „Ošas”, „Valsts 

autoceļš –P7 /posms Turaidas centrā/, „Valsts 
autoceļš-P8 /posms Turaidas centrā/, 

pašvaldības ceļš C P7 – Rožkalni”, Turaida, 
Krimuldas pagasts, Krimuldas novads 

80680090044 
80680090374 
80680090373 
80680090176 
80680090326 
80680090175 

31.05.2013. 
(prot. Nr.10, 1.§) 

6. „Krimuldas muiža” 
80680090263, 
80680090262 

Pieņemti kā saistošie 
noteikumi bez Nr. 

26.05.2005.  
lēmums Nr.7&24 

 



2.PIELIKUMS IELU UN CEĻU KLASIFIKĀCIJA, AIZSARGJOSLAS 

1.TABULA AIZSARGJOSLAS GAR VALSTS AUTOCEĻIEM UN MINIMĀLĀ AUTOCEĻA NODALĪJUMA JOSLA 

Autoceļš 

Aizsargjoslas platums gar 
autoceļiem lauku 

teritorijā no autoceļa ass 
uz katru pusi (m) 

Ceļu zemes nodalījuma 
joslas minimālais platums 
no autoceļa ass uz katru 

pusi 
(m) 

Valsts galvenais autoceļš:  

A3 Inčukalns – Valmiera – Igaunijas robeža (Valka) 100 13,5 

Valsts reģionālie autoceļi: 

P6 Saulkrasti – Sēja - Ragana 60 11 

P7 Ragana - Turaida 60 13,5 

P8 Inciems – Sigulda - Ķegums 60 13,5 

P9 Ragana - Limbaži 60 13,5 

Valsts vietējie autoceļi: 

V80 Eikaži - Bīriņi 30 9,5 

V81 Lēdurga - Inciems 30 9,5 

V82 Inciems - Straupe 30 9,5 

V89 Inciems - Gauja 30 9,5 

V90 Krimuldas sanatorija - Graši 30 9,5 

V91 Taigas - Zutiņi  30 9,5 

V92 Sunīši - Viesturi  30 9,5 

V128 Straupe – Lēdurga – Vidriži - Skulte 30 11 

V129 Alkšņi – Lēdurga – Ausmas - Mārstagi 30 9,5 

V150 Dzirnieki - Vanagi 30 9,5 

2.TABULA SARKANO LĪNIJU PLATUMS CIEMOS 

Teritoriālā 
vienība/ciems 

Ielas / ceļa nosaukums Ielas / ceļa kategorija 
Sarkano līniju 

platums, m 

Krimuldas pagasts 
Inciems 

Dārza iela Vietējas nozīmes 12 

Kastaņu iela Vietējas nozīmes 12 

Lauku iela Vietējas nozīmes 12 

Lazdu iela Vietējas nozīmes 12 

Meža iela Vietējas nozīmes 12 

Ošu iela Savienojoša iela 15 

Ozolu iela 
Vietējas nozīmes 

(vienvirziena) 
6 

Pīlādžu iela Vietējas nozīmes 12 

Straupes iela Vietējas nozīmes 12 

Zvaigžņu iela Vietējas nozīmes 15 

Ziedu iela Vietējas nozīmes 6 

Valsts galvenais autoceļš A3 Maģistrālā iela 45 

Turaidas iela (valsts reģionālais 
autoceļš P8) 

Maģistrālā iela 27 

Gaujas iela (valsts vietējais autoceļš 
V89) 

Maģistrālā iela 19 

Apdzīvota vieta 
Murjāņi

1
 

Krasta iela Pašvaldības ceļš 30 

Lojas iela Pašvaldības ceļš 30 

                                                           
1
 Apdzīvotai vietai Murjāņi nav piešķirts ciema statuss un noteiktas robežas, saskaņā ar Aizsargjoslu likumu aizsargjoslas platums gar 

pašvaldības ceļu tiek noteikts kā lauku teritorijā 



Sārumsila iela Pašvaldības ceļš 30 

Krimuldas pagasts 
Ragana 

Aviekstes iela Vietējas nozīmes 9 

Ceriņu iela Vietējas nozīmes 12 

Dārza iela Savienojoša iela 15 

Gavēņu iela Savienojoša iela 15 

Mazā iela Vietējas nozīmes 12 

Meistaru iela Vietējas nozīmes 12 

Mēness iela Vietējas nozīmes 12 

Saules iela Savienojoša iela 15 

Sējas iela Vietējas nozīmes 12 

Skolas iela Savienojoša iela 15 

Tirgus iela Vietējas nozīmes 12 

Vārpu iela Vietējas nozīmes 12 

Vidus iela Vietējas nozīmes 12 

Zaļkalna iela Vietējas nozīmes 12 

Parka iela Vietējas nozīmes iela 12 

Ziemeļu iela Vietējas nozīmes iela 12 

Ābeļu iela Vietējas nozīmes iela 12 

Bērzu iela Vietējas nozīmes iela 12 

Jaunatnes iela (plānota) Vietējas nozīmes iela 12 

Ziemeļu iela (plānota) Vietējas nozīmes iela 12 

Kalnu iela (plānota) Vietējas nozīmes iela 12 

Valsts galvenais autoceļš A3 Maģistrālā iela 45 

Valsts reģionālais autoceļš P6 Maģistrālā iela 27 

Valsts reģionālais autoceļš P7 Maģistrālā iela 27 

Valsts reģionālais autoceļš P9 Maģistrālā iela 27 

Krimuldas pagasts 
Sunīši 

Ernesta Sovera iela Vietējas nozīmes 12 

Valsts vietējais autoceļš V92 Maģistrālā iela 19 

Krimuldas pagasts 
Turaida 

Gaujiešu iela Vietējas nozīmes 12 

Līgo iela Vietējas nozīmes 12 

Pļavu iela Vietējas nozīmes 12 

Rožu iela Vietējas nozīmes 12 

Zelmeņu iela Vietējas nozīmes 12 

Muzeja iela (valsts reģionālais 
autoceļš P7) 

Maģistrālā iela 27 

Turaidas iela (valsts reģionālais 
autoceļš) 

Maģistrālā iela 33; 29; 23,5
2
 

Lēdurgas pagasts 
Lēdurga 

Emiļa Melngaiļa iela Savienojoša iela 15 

Krasta iela Vietējas nozīmes 12 

Liepu iela Vietējas nozīmes 12 

Ozolu iela Vietējas nozīmes 10 

Upes iela Vietējas nozīmes 10 

Upeskalna iela Vietējas nozīmes 6 

Valsts vietējais autoceļš V128 Maģistrālā iela 19 

Valsts vietējais autoceļš V129 Maģistrālā iela 19 

Lēdurgas pagasts 
Lode 

Valsts vietējais autoceļš V150 Maģistrālā iela 19 

  

 

                                                           
2
 Saskaņā ar detālplānojumu “Par nekustamo īpašumu  „Turaidas muzejrezervāts”,  „ Rožkalni ”, „Ošas”, „Valsts autoceļš – P7”, 

/posms Turaidas centrā/, „Valsts autoceļš – P8 ”, /posms Turaidas centrā/, „Pašvaldības ceļš ” C P7-Rožkalni, Krimuldas pagastā, 
Krimuldas novadā, detālplānojumu” 



 

 

3.TABULA PAŠVALDĪBAS CEĻU AIZSARGJOSLAS UN SARKANO LĪNIJU PLATUMS CIEMOS 

Nr. 
Ceļa 

nosaukums 

Aizsargjoslas 
platums ārpus 

ciemiem, m 
Ciems 

 
Sarkanās līnijas 

ciemos, m 

Krimuldas pagasts 

K-51 Pulkas – Kapūnas - Murjāņi  30   

K-50 Laimas – Vējiņi - meh.sektors 30 Ragana 12 

K-41 Putniņi - Staņģi 30   

K-42 Sedelnieki - Graši 30   

K-43 Kalnlīves - Bušelis 30   

K-35 Ilgas – Birznieki - Turaida 30 Turaida 12 

K-28 Graši – Austriņi 30   

K-05 Mangaļi – Zilkalni - Mežlapiņas 30   

K-07 Graši - Dzeguzes 30   

K-08 Papardes - Taigu ceļš 30   

K-09 Ezerkalni - Dreimaņi 30   

K-16 Riemeri – Auniškalni - Puriņi 30   

K-25 Krustiņi – Stokas - Skrāpji 30 Inciems 12 

K-23 Vecteič i –Rudzīši - Valmieras šoseja 30   

K-04 Čārpas - Ziemeļu kapi - Dzirnava 30   

K-03 Dzirnavas - Pausku šķūnis 30 Ragana 15 

K-10 Apšenieki - Bīriņu ciems - Zutiņi 30   

K-22 Inciems – Grīvas - Valmieras šoseja 30 Inciems 15 

K-02 Asari - (Sēja) - Ziediņi 30 Ragana 15 

K-38 Ceļš uz Krimuldas sanatoriju 30   

K-49 Dārza iela – Laima dīķis 30   

K-24 Danieļkalni – Stūrīši  30 Inciems 15 

K-11 Muižnieki - Lēdurgas pagasts 30   

K-53 Almucas – Zābaki – Estrāde - Plūdoņi 30   

K-44 Ērgļi – Mālkalni - Melandri 30   

K-31 Pakuļi - Kalnbisenieki 30 Turaida 15 

K-29 Igauņi – Viešas - Tūristu bāze 30   

K-32 Birznieki – Elektrolīnija - Kalna Melderi 30   

K-26 Valmieras šoseja-Silvēveri 30   

K-17 Valmieras šoseja - Birzgaļi 30   

K-14 Austrumi – Sabas - Baugu mežs 30   

K-20 Jaundzirkalni - Pīļezers 30   

K-30 Turaidas kapi - Ķieģeļceplis 30 Turaida 9 

K-06 Tūtumi - Valmieras šos. vecais c. posms 30   

K-36 Bušelis - Rītiņi 30   

K-37 Rebi - Vidusraudas 30   

K-21 Valmieras šoseja - Tomēni 30   

K-18 Valmieras šoseja - Kārkliņi 30   

K-45 Turaida šoseja - Villes 30   

K-15 Riemeri – Ratnieki - Silzemnieki 30   

K-40 Ausmas - Liepenes 30   

K-27 Amats – Rūmnieki - Krecīši 30   

K-39 Turaidas šoseja – Ģērbumi - Ciedras 30   

K-12 Bīriņu ceļš - Ziemeļi 30   

K-47 Rodes - Gaujas kapi 30   



K-13 Vecā šoseja - Purgaiļi 30   

K-05 Straupes ceļš - Raudiņas 30   

K-48 Kapūnas – Priedes - Lauvas (V192) 30   

K-46 Straumēni - Gaujas mežs 30   

K-01 Zemgaļi - A3 30   

K-34 Turaidas šos. - Austrumi 30   

K-52 Pulkas – V192 30 Sunīši 12 

K-33 Gaujieši - Kungu rija 30 Turaida 12 

Lēdurgas pagasts 

L-10 Centrs - Ratnieki 30 Lēdurga 12 

L-1 Mežniecība - Kaktiņi 30 Lēdurga 12 

L-12 Mežniecība – Sviņķi 30   

L-03 Lejiņas - Nires 30   

L-16 Lapsas - Zvejnieki 30   

L-14 Jugla – Mežapiņi 30   

L-20 Mudurgas - Ķipkalni 30 Lēdurga 10 

L-23 Rīti - Pandas 30   

L-29 Pūlīši – Jauncepļi 30   

L-32 Romeži - Laukkalni 30   

L-36 Ziedi - Kuguļi 30   

L-26 Lodes ceļš 30 Lode 14 

L-38 Aģes ceļš 30 Lēdurga 10 

L-06 Aijaži - Alkšņi 30   

L-05 Akoti - Lisicas 30   

L-09 Akoti – Burkāni 30   

L-15 Lapsas - Rožkalni 30   

L-19 Ķipkalni - Noras 30 Lēdurga 10 

L-21 Tiltgaļi - Vecurči 30   

L-22 Zaltes - Aģes ezers 30   

L-28 Lodes – Ozoli 30 Lode 12 

L-35 Dārziņi - Kauliņi 30   

L-34 Ābelītes - Eglaines 30   

L-39 Rentes - Gaiļi 30   

L-01 Bērzāji – Grantskalni 30 Lēdurga 10 

L-18 Lāses - Bērzkalni 30 Lēdurga 10 

L-07 Alkšņi – Upmaļi 30   

L-02 Lejiņas – Karjers 30   

L-27 Pašvaldības ceļš (Lodes apkārtceļš) 30 Lode 10 

L-04 Jaunzemi - Vizbuļi 30   

L-08 Kalnieši – Mellauni 30   

L-13 Žagatas – Purmaļi 30   

L-17 Avoti - Avotbirze 30   

L-24 Vanagi – Līves 30   

L-25 Atmodas - Šicas 30   

L-31 Zūles – Saliņas 30   

L-30 Grinduļi – Līčupes 30   

L-33 Mežāres - Melnsalas 30   

L-37 Kuguļi - Induļi 30   

 



3.PIELIKUMS. PAŠVALDĪBAS CEĻU, IELU ŠĶĒRSPROFILI  

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



4.PIELIKUMS REDZAMĪBAS NODROŠINĀŠANA IELU KRUSTOJUMOS  

 

 



5.PIELIKUMS APBŪVES PARAMETRU RĀDĪTĀJI  
 

1. Apbūves blīvuma rādītāju (A) izsaka procentos un aprēķina ar formulu: 

100
Z

L
A , kur  

L – visu ēku apbūves laukumu summa (m2);  

Z – zemes vienības platība attiecīgajā funkcionālajā zonā (m2) 

2. Brīvā zaļā teritorija (B) ir zemes vienības neapbūvētā platība, un to aprēķina, izmantojot formulu: 

B= (Z – L1 – L2 – L3), kur 

Z – zemes vienības platība (m2); 

L1 – visu ēku apbūves laukumu summa (m2); 

L2 – piebraucamo ceļu aizņemtā platība (m2); 

L3 – autostāvvietu aizņemtā platība (m2) 

3. Brīvo zaļo teritoriju raksturo brīvās zaļās teritorijas rādītājs (b), ko izsaka procentos un aprēķina ar 
formulu: 

100
Z

B
b , kur: 

B – brīvā zaļā teritorija (m2); 

Z – zemes vienības platība (m2) 

4. Apbūves intensitāti (I) izsaka procentos un aprēķina ar formulu: 

100
Z

S
I , kur  

S – visu ēku virszemes stāvu platību summa (m2);  

Z – zemes vienības platība attiecīgajā funkcionālajā zonā (m2) 

 



6.PIELIKUMS VIDI DEGRADĒJOŠAS TERITORIJAS UN OBJEKTI 
Nr. 
p.k. 

Nosaukums Adrese Kadastra apzīmējums 
Apsekošanas 

datums 

1. Svaru māja – šķūnis 
“Liepnieki”, Lode, Lēdurgas 

pagasts 
66560060211 

29.12.2014.  
Akts Nr.16/2014 

2. 
 
Veikala ēka 
 

“Skujiņas”, Lode, Lēdurgas 
pagasts 

66560060155 

1) 29.12.2014. 
Akts Nr.17/2014 
2) 11.05.2015.  
Akts Nr.3/2015 

3. Mehāniskās darbnīcas ar garāžu 
“Rietumi”, Lode, Lēdurgas 

pagasts 
66560060154 

29.12.2014.  
Akts Nr.18/2014 

4. Gāzes katlu māja Lode, Lēdurgas pagasts  
29.12.2014.  
Akts Nr.19/2014 

5. 
Mehāniskās darbnīcas centrs 
Sunīšos 

z/g “Sunīši”, Krimuldas 
pagasts 

80680100040 
08.01.2015.  
Akts Nr.1/2015 

6. Dzīvojamā māja, palīgēkas  
“Dārziņi”, Inciems, 

Krimuldas pag. 
80680050126 

11.05.2015. 
Akts Nr.4/2015 

7. Kažokādu ferma „Kalniņi” 
z/g “Sunīši”, Krimuldas 

pagasts 
80680100040 

09.06.2015. 
Akts Nr.5/2015 

8. Noliktavu ēkas “Žoguļi” “Žoguļi”, Krimuldas pagasts 80680040010 
09.06.2015. 
Akts Nr.6/2015 

 



7.PIELIKUMS PIESĀRŅOTĀ UN POTENCIĀLI PIESĀRŅOTĀS TERITORIJAS1 

Nr.p. 

k. 
Vietas nosaukums Vietas kategorija Pagasts 

Sīkāks paskaidrojums 
par objekta lietošanu 

Kadastra Nr. 

1. 
Bijušais DUS Lēdurgas 
mehānisko darbnīcu 
"Nākotnes" teritorijā 

Potenciāli piesārņota 
vieta 

Lēdurgas Naftas produktu 
glabāšana un 
mazumtirdzniecība 

66560020535 

2. 
SIA "Nivals" DUS 
"Ezermala" 

Potenciāli piesārņota 
vieta 

Lēdurgas 

Degvielas glabāšana 
un 
mazumtirdzniecība 
degvielu uzglabā 4 
virszemes tvertnēs 

- 

3. 
Bijusī sadzīves atkritumu 
izgāztuve "Mežāres" 

Potenciāli piesārņota 
vieta 

Lēdurgas 
Sadzīves atkritumu 
izgāztuve 

66560020327 

4. 
Degvielas bāze un 
mehāniskās darbnīcas 
Raganā 

Potenciāli piesārņota 
vieta 

Krimuldas 
Bijusī degvielas bāze 
un mehāniskās 
darbnīcas 

80680070414 

5. DUS Inciems 
Potenciāli piesārņota 

vieta 
Krimuldas 

Degvielas uzpildes 
stacija 

80680010122 

6. 
Inčukalna pazemes gāzes 
krātuve 

Potenciāli piesārņota 
vieta 

Krimuldas 
Bijusī tehnikas 
novietne 

80680070277 

7. 
Bijusī zvēru ferma 
"Sunīši" 

Potenciāli piesārņota 
vieta 

Krimuldas 
Zvēru ferma, 
degvielas noliktava, 
amonjaka noliktava 

- 

8. 
Bijusī minerālmēslu 
noliktava "Dabras" 

Potenciāli piesārņota 
vieta 

Krimuldas 
Bijusī minerālmēslu 
noliktava 

80680040038 

9. 
Bijusī sadzīves atkritumu 
izgāztuve „Ieviņas” 

Potenciāli piesārņota 
vieta 

Krimuldas 
Sadzīves atkritumu 
izgāztuve 

80680070167 

10. 
Degvielas bāze un 
mehāniskās darbnīcas 
Inciemā 

Potenciāli piesārņota 
vieta 

Krimuldas 
Bijušās mehāniskās 
darbnīcas, degvielas 
uzpilde 

80680050298 

11. 
Bijusī Siguldas sadzīves 
atkritumu izgāztuve 
„Sigulda” 

Piesārņota vieta Krimuldas 

Sadzīves atkritumu 
izgāztuve. 
Gruntsūdens 
piesārņojums. 

80680080166 

 

 

                                                           
1
 Dati no www.meteo.lv Datu bāzes Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu reģistra 



8.PIELIKUMS ĪPAŠI AIZSARGĀJAMĀS DABAS TERITORIJAS 

Nr.p.k. 
Aizsargājamās teritorijas 

kategorija 
Aizsargājamā dabas teritorija 

Aizsargājamās dabas teritorijas 
izveidošanas, aizsardzības un 
izmantošanas normatīvie akti  

1. Nacionālais parks „Gaujas nacionālais parks” 

„Gaujas nacionālā parka likums” 
(30.04.2009.); 
MK 02.05.2012. noteikumi Nr.317 „Gaujas 
nacionālā parka individuālie aizsardzības 
un izmantošanas noteikumi” 

2. 

Dabas liegumi 

„Laugas purvs”  
(Lēdurgas pagasts) 

„Lielais un Pemmes purvs” 
(Lēdurgas pagasts) 

„Linezers” 
(Lēdurgas pagasts) 

MK 15.06.1999. noteikumi Nr.212 
„Noteikumi par dabas liegumiem”; 
MK 16.03.2010. noteikumi Nr.264 „Īpaši 
aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie 
aizsardzības un izmantošanas noteikumi” 

2.1. 

2.2. 

2.3.  

3. Dabas pieminekļi:   

3.1. 

dendroloģiskie stādījumi 

„Lēdurgas dendroloģiskie 
stādījumi”  

(Lēdurgas pagasts) 

MK 20.03.2001. noteikumi Nr.131 
„Noteikumi par aizsargājamiem 
dendroloģiskajiem stādījumiem”; 
MK 16.03.2010. noteikumi Nr.264 „Īpaši 
aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie 
aizsardzības un izmantošanas noteikumi” 

3.2. 
Lēdurgas mežaparks „Zaļā 

birzs”  
(Lēdurgas pagasts) 

3.3. 

ģeoloģiskie un 
ģeomorfoloģiskie dabas 

pieminekļi 

„Braslas ieži”  
(Krimuldas pagasts) 

MK 17.04.2001. noteikumi Nr.175 
„Noteikumi par aizsargājamiem 
ģeoloģiskajiem un ģeomorfoloģiskajiem 
dabas pieminekļiem”; 
MK 16.03.2010. noteikumi Nr.264 „Īpaši 
aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie 
aizsardzības un izmantošanas noteikumi” 

3.4. 
„Lielais akmens”  

(Krimuldas pagasts) 

3.5. 
„Līdumnieku avots” 
(Krimuldas pagasts) 

3.6. 
„Silzemnieku avoti” 
(Krimuldas pagasts) 

3.7. 
„Cīruļu iezis un Blusu ala” 

(Krimuldas pagasts) 

3.3. aizsargājamie koki
1
 attēloti teritorijas plānojuma 

Grafiskajā daļā 
Likums „Par īpaši aizsargājamām dabas 
teritorijām” (02.03.1993.); 
MK 16.03.2010. noteikumi Nr.264 „Īpaši 
aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie 
aizsardzības un izmantošanas noteikumi” 

4. Mikroliegumi
2
 attēloti teritorijas plānojuma 

Grafiskā daļā 
Sugu un biotopu likums (16.03.2000.); 
MK 18.12.2012. noteikumi Nr.94 
„Noteikumi par mikroliegumu 
izveidošanas un apsaimniekošanas 
kārtību, to aizsardzību, kā arī 
mikroliegumu un to buferzonu 
noteikšanu” 

 

                                                           
1
 Informācija par dižkokiem pastāvīgi tiek reģistrēta Dabas aizsardzības pārvaldes dabas datu pārvaldības sistēmā „Ozols” 

2
 Informācija par mikroliegumiem ir mainīga, Grafiskās daļas kartēs attēloti dati uz 01.06.2015. 

 



9.PIELIKUMS VALSTS AIZSARDZĪBAS KULTŪRAS PIEMINEKĻI, 
AIZSARGJOSLAS (AIZSARDZĪBAS ZONAS) 

Nr.p. 
k. 

Valsts 
aizsardz. 

Nr. 

Pieminekļu 
veids 

Pieminekļu nosaukums Pieminekļu atrašanās vieta Aizsargjosla, m 

1. 6439 Arhitektūra 
Lēdurgas luterāņu baznīca 

ar žogu un vārtiem 
Lēdurgas pagasts, Krimuldas 
novads, Lēdurga 

Individuālā 
aizsardzības 

zona saskaņā 
ar Grafisko 

daļu 

2. 1457 Arheoloģija 
Vasiļa kalns – nostāstu 

vieta 
Lēdurgas pagasts, Krimuldas 
novads, pie Braslām un Juglām 

Individuālā 
aizsardzības 

zona saskaņā 
ar Grafisko 

daļu 

3. 1458 Arheoloģija 
Vecpapinu senkapi 

(Pētera kalniņš) 
Lēdurgas pagasts, Krimuldas 
novads, pie Kūriņiem 

Individuālā 
aizsardzības 

zona saskaņā 
ar Grafisko 

daļu 

4. 1459 Arheoloģija Ķipukalnu senkapi 
Lēdurgas pagasts, Krimuldas 
novads, starp Ķipukalniem un 
Bērzainēm 

Individuālā 
aizsardzības 

zona saskaņā 
ar Grafisko 

daļu 

5. 3888 Māksla Portāli (2) 
Lēdurgas pagasts, Krimuldas 
novads, Lēdurga, Lēdurgas 
luterāņu baznīcā 

- 

6. 3887 Māksla 
Kanceles durvju 

komplekts 

Lēdurgas pagasts, Krimuldas 
novads, Lēdurga, Lēdurgas 
luterāņu baznīcā 

- 

7. 3886 Māksla Kancele 
Lēdurgas pagasts, Krimuldas 
novads, Lēdurga, Lēdurgas 
luterāņu baznīcā 

- 

8. 3884 Māksla Altāris 
Lēdurgas pagasts, Krimuldas 
novads, Lēdurga, Lēdurgas 
luterāņu baznīcā 

- 

9. 6701 Arhitektūra 
Krimuldas luterāņu 

baznīca 
Krimuldas pagasts, Krimuldas 
novads, Krimuldā 

500 

10. 2101 Arheoloģija Jelgavkalna apmetne 
Krimuldas pagasts, Krimuldas 
novads, 0,5 km uz ZA no Siguldas 
novadpētniecības muzeja 

Ietilpst 
Turaidas 

muzejrezervāta 
teritorijā 

11. 2102 Arheoloģija 
Klinšu zīmējumi Virtakas 

iezī 

Krimuldas pagasts, Krimuldas 
novads, Braslas upes labajā 
krastā, Virtakas iezī 

500 

12. 2103 Arheoloģija Tālēnu senkapi 
Krimuldas pagasts, Krimuldas 
novads, DA no Krimuldas Jaunās 
kapsētas 

500 

13. 2104 Arheoloģija 
Kaupo kalns – nostāstu 

vieta 
Krimuldas pagasts, Krimuldas 
novads, pie bij. mācītājmuižas 

500 

14. 2105 Arheoloģija Čiekuru senkapi 
Krimuldas pagasts, Krimuldas 
novads, pie Čiekuriem 

Individuālā 
aizsardzības 



Nr.p. 
k. 

Valsts 
aizsardz. 

Nr. 

Pieminekļu 
veids 

Pieminekļu nosaukums Pieminekļu atrašanās vieta Aizsargjosla, m 

zona saskaņā 
ar Grafisko 

daļu 

15. 2106 Arheoloģija Gavēņu pilskalns 
Krimuldas pagasts, Krimuldas 
novads, pie Gavēņiem 

Individuālā 
aizsardzības 

zona saskaņā 
ar Grafisko 

daļu 

16. 2107 Arheoloģija Annaskalns – senkapi 
Krimuldas pagasts, Krimuldas 
novads, pie Grašiem, pie Jerkules 
ezera 

Individuālā 
aizsardzības 

zona saskaņā 
ar Grafisko 

daļu 

17. 2109 Arheoloģija Lojas pilskalns 
Krimuldas pagasts, Krimuldas 
novads, pie Kaupiņiem, Lojas upes 
kreisajā krastā 

500 

18. 2110 Arheoloģija Klintsdzirnavu senkapi 
Krimuldas pagasts, Krimuldas 
novads, pie Klintsdzirnavām 

Individuālā 
aizsardzības 

zona saskaņā 
ar Grafisko 

daļu 

19. 2111 Arheoloģija Kubeseles pilskalns 
Krimuldas pagasts, Krimuldas 
novads, pie Krimuldas luterāņu 
baznīcas 

500 

20. 2112 Arheoloģija 
Liepeņu senkapi I 

(Batariņi) 
Krimuldas pagasts, Krimuldas 
novads, pie Liepenēm 

500 

21. 2113 Arheoloģija Liepeņu senkapi II 
Krimuldas pagasts, Krimuldas 
novads, pie Liepenēm, Gaujas 
senlejas krastā 

500 

22. 2114 Arheoloģija Melnā ieža pilskalns 
Krimuldas pagasts, Krimuldas 
novads, pie Melnā ieža, Braslas 
upes labajā krastā 

500 

23. 2115 Arheoloģija Priežu senkapi 
Krimuldas pagasts, Krimuldas 
novads, pie Priedēm 

500 

24. 2116 Arheoloģija Pūteļu senkapi 
Krimuldas pagasts, Krimuldas 
novads, pie Pūteļiem 

Individuālā 
aizsardzības 

zona saskaņā 
ar Grafisko 

daļu 

25. 2117 Arheoloģija Karātavkalns – soda vieta 
Krimuldas pagasts, Krimuldas 
novads, pie Turaidas kapsētas, pie 
Turaidas – Eikažu ceļa 

Individuālā 
aizsardzības 

zona saskaņā 
ar Grafisko 

daļu 

26. 2118 Arheoloģija Viešu pilskalns 
Krimuldas pagasts, Krimuldas 
novads, pie Viešiem 

500 

27. 2119 Arheoloģija 
Krimuldas Jaunās kapsētas 

senkapi 

Krimuldas pagasts, Krimuldas 
novads, uz A no Krimuldas Jaunās 
kapsētas 

500 

28. 2606 Arhitektūra Turaidas muzejrezervāts 
Krimuldas pagasts, Krimuldas 
novads, Turaida 

Individuālā 
aizsardzības 

zona saskaņā 
ar Grafisko 



Nr.p. 
k. 

Valsts 
aizsardz. 

Nr. 

Pieminekļu 
veids 

Pieminekļu nosaukums Pieminekļu atrašanās vieta Aizsargjosla, m 

daļu 

29. 7445 
Pilsētbūvniecības 

piemineklis 

„Siguldas, Turaidas un 
Krimuldas vēsturisko 
centru komplekss” 

Krimuldas pagasts, Krimuldas 
novads, Turaida 

Individuālā 
aizsardzības 

zona saskaņā 
ar Grafisko 

daļu 

      

1. 573 Arheoloģija Lapaiņu viduslaiku 
kapsēta 

Straupes pagasts, Pārgaujas 
novads 

500 

2. 1496 Arheoloģija Laļļu senkapi Vidrižu pagasts, Limbažu novads 500 

3. 2099 Arheoloģija 
Katlāpu un Viesulēnu 

senkapi (Līvu kapi) 
Inčukalna novads 500 

 



10.PIELIKUMS VIETĒJAS NOZĪMES KULTŪRVĒSTURISKĀS UN DABAS 

TERITORIJAS, OBJEKTI  

1.TABULA VIETĒJAS NOZĪMES KULTŪRVĒSTURISKĀS TERITORIJAS, OBJEKTI 

Nr.p.k. Nosaukums Pagasts Kadastra apzīmējums 

Vietējas nozīmes kultūrvēsturiskās teritorijas un objekti Krimuldas pagastā  

1. Dabas objekti   

1.1. 
Kubeseles takas kultūrvēsturiskie un dabas objekti, kas 
nav valsts aizsardzībā: 

 
 

1.1.1. Barona kapi Krimuldas  80680080093 

1.1.2. Gaujas kapi  Krimuldas  80680080186 

1.1.3. Krimuldas baznīcas kapsēta Krimuldas  80680080093 

1.1.4. Kubeseles ala  Krimuldas  80680080093 

1.1.5. Kaupo lilijas labirints Krimuldas  80680080093 

1.1.6. Mācītājmāja Krimuldas  80680080093002 

1.1.7. Plostnieku enkurkluči Krimuldas  80680080188 

1.1.8. Saulstaru ala un iezis Krimuldas  80680080188 

1.1.9. Piemiņas akmens Jurim Natanaēlam Ramanim  Krimuldas 80680080093 

    

2. Skolas   

2.1. Priedes – bij. Krimuldas draudzes skola Krimuldas 80680100036001 

2.2. Ķizbeles – bij. pusmuiža, meiteņu skola Krimuldas  80680080079001 

2.3. Ķesteri – bij. skola Turaidas pagastā Krimuldas 80680090141001 

2.4. Silkreči – bij. Krimuldas baznīcas draudzes skola Krimuldas 80680080104001 

2.5. Turaidas pamatskola Krimuldas 80680060042001 

2.6. Jērkules pamatskola Krimuldas 80680020224 

2.7. Krimuldas pamatskola Krimuldas 80680070359001 

2.8. Gavēņi – bij. skola Krimuldas pag. (vetiecirknis 1) Krimuldas 80680070016008 

    

3. Bijušās muižas   

3.1. Inciema muižas apbūve Krimuldas 
80680050066 
80680050260 

3.2. Engentāles muižas parks (Laimas parks) Krimuldas 80680070408 

3.3. Piena konfekšu fabrikas ūdenstornis Krimuldas 80680100093 

3.4. Jērkules muižas apbūve Krimuldas 
80680020030 
80680020091 

3.5. Eikažu muižas apbūve Krimuldas 80680030082 

    

4. Bijušās pagastmājas   

4.1. Turaidas pagastmāja, A.Pērsieša darba vieta Krimuldas 80680060042003 

4.2. Krimuldas pagastmāja Krimuldas 80680070437001 

    

5. Kultūrvēsturiskie akmeņi   

5.1. Kolhoza "Ezerciems" piemiņas akmens Inciemā Krimuldas  
Krustojums Inciemā, kur 
sadalās P8 un Zvaigžņu iela 

5.2. 
Anšlava Eglīša simtgadei uzstādītais piemiņas akmens 
Inciema muižas teritorijā 

Krimuldas 80680050066 

5.3. 
Latvijas laukakmens - granīta skulptūru kolekcija lauku 
ainavā viensētā „Ziemelis” (Raganu Parks) 

Krimuldas 80680070533 

5.4. A. Pērsieša piemiņas akmens Pie Turaidas skolas Krimuldas 80680060042 

5.5. 
Meiru robežakmeņi – divi akmeņi ar iekaltu Rīgas 
arhibīskapija simbolu, pie Kalnamelderu un 

Krimuldas 
80680020292 
80680020099 



Nr.p.k. Nosaukums Pagasts Kadastra apzīmējums 

Birzniekmeiru mājām 

5.6. Eikažu robežakmens Krimuldas 80680030012 

    

6. Kapi   

6.1. II Pasaules kara karavīru kapi Raganā Krimuldas  80680070281 

6.2. II Pasaules kara karavīru kapi Turaidā Krimuldas 80680090294 

6.3. 
Piemiņas akmens/zīme „Raganas kaujai” kritušajiem 
karavīriem 

Krimuldas 80680100007 

6.4. Putniņu kapi Krimuldas  80680080180 

6.5. Sniķeru kapi ar kapliču Krimuldas 80680080179 

6.6. Turaidas kapi ar kapliču Krimuldas 80680090294 

6.7. Ziemeļu kapi ar kapliču Krimuldas 
80680070410 
80680070573 

    

7. Mājas   

7.1. Bēršu mājas Gaujmalā Krimuldas  80680090252 

7.2. Cīruļu mājas Gaujmalā Krimuldas  80680090081 

7.3. Grāmatnešu dzīvojamā māja Krimuldas  80680090210 

7.4. Imanta Ziedoņa vasaras māja „Dzirnakmeņi” Krimuldas  80680110010 

7.5. Karvu māju dzīvojamā ēka Krimuldas  80680020106 

7.6. Krastiņu mājas Gaujmalā Krimuldas  80680090242 

7.7. Lejas - Beitiņu mājas Gaujmalā Krimuldas  80680050062 

7.8. Līņu mājas Gaujmalā Krimuldas  80680090190 

7.9. Skrāpju mājas dzīvojamā ēka Krimuldas  80680050089 

7.10. Veižu mājas apbūve Krimuldas  80680060009 

7.11. Viešu mājas Gaujmalā Krimuldas  80680090214 

7.12. Vildu mājas Gaujmalā Krimuldas  80680090324 

7.13. Katrīndzirnavas Lojas krastā Krimuldas 80680100020001 

7.14. Senkas Krimuldas 80680010026001 

7.15. Barģi – mežsarga māja Krimuldas 
80680050275 
80680050237 

7.16. Kraujas Krimuldas 80680050137001 

    

8. Saimnieciskās darbības vietas   

8.1. Kaļķuceplis Turaidā  Krimuldas  80680050078001 

8.2. Turaidas muižas ķieģeļceplis Krimuldas  80680090293 

8.3. Kalnazāģeri – pazemes bunkurs Krimuldas  80680060016 

8.4. Rāmnieku pārceltuve vieta pār Gauju Krimuldas  80680080112 

    

9. Padomju laika mantojums   

9.1. Ēdnīcas ēka Turaidā Krimuldas  80680090309001 

9.2. Kolhoza centrs Sunīšos  Krimuldas  80680100040015 

9.3. Koka kamaniņu trase Lojas upes krastā Krimuldas  80680110061 

Vietējas nozīmes kultūrvēsturiskās teritorijas un objekti Lēdurgas pagastā  

10. Skolas   

10.1. 
Knīderu pamatskola – bij. Lēdurgas – Inciema 
pamatskola 

Lēdurgas 66560030001011 

10.2. Lēdurgas draudzes skola Lēdurgas 66560020531002 

10.3. Gaigalas – bij. skola Lēdurgas pag. Lēdurgas 66560010188001 

10.4. Lēdurgas pamatskola Lēdurgas 66560020526001 

    

11. Bijušās muižas   

11.1. Lodes muižas parks Lēdurgas 
66560060173 
66560060157 



Nr.p.k. Nosaukums Pagasts Kadastra apzīmējums 

11.2. Lēdurgas muižas parks Lēdurgas 66560020499 

11.3. Lēdurgas mācītājmuiža Lēdurgas 66560020384 

    

12. Bijušās pagastmājas   

12.1. Inciema pagastmāja Lēdurgas 66560030001011 

12.2. Lēdurgas pagasta “Ciema padome” Lēdurgas 66560020488 

    

13. Kultūrvēsturiskie akmeņi   

13.1. Kolhoza „Draudzība” piemiņas akmens Lēdurgas 66560020391 

13.2. 
Garlība Merķeļa piemiņas akmens pie Lēdurgas 
luterāņu baznīcas 

Lēdurga 66560020111 

    

14. Kapi   

14.1. Lēdurgas kapi ar kapliču Lēdurgas 66560020529 

14.2. Pareizticīgo kapi Lēdurgā Lēdurgas 66560020529 

14.3. 
II Pasaules kara karavīru kapi Lēdurgā un piemiņas 
akmens II pasaules karā kritušajiem Lēdurgas novada 
nacionālajiem kareivjiem 

Lēdurgas 66560020529 

14.4. Lēdurgas Zaļie kapi Lēdurgas 66560020402 

    

15. Baznīcas   

15.1. Lēdurgas pareizticīgo baznīca Lēdurgas 66560020384001 

    

16. Mājas   

16.1. Dzīvojamā māja “Nires” Lēdurgas  66560020034001 

16.2. Zūlu klēts Lēdurgas 66560060068 

16.3. Lēdurgas ārsta māja Lēdurgas  66560020500001 

16.4. Cēsinieki – privātā mākslas telpa Lēdurgas 66560040022001 

    

17. Saimnieciskās darbības vietas 

17.1. Knīderu pusmuiža - ūdensdzirnavas Lēdurgas 66560040005 

 

2.TABULA VIETĒJAS NOZĪMES AIZSARGĀJAMAS DABAS TERITORIJAS, OBJEKTI 

Nr.p.k. Aizsargājamā dabas teritorija Pagasts Kadastra apzīmējums 

1. Engentāles muižas parks (Laimas parks)  Krimuldas 80680070408 

2. Vergu ozols pie Inciema muižas  Krimuldas 80680050295 

3. Braslas upes labā krasta taka Krimuldas 
http://www.tourism.cesis.lv/userfiles/file/

Dabas_marsruti/Web_20_LV_Brasla.pdf 

4. Avotu birzs (Avotbirzs)  Lēdurgas  66560040081 

5. Avotu muižas parks  Lēdurgas 66560040047 

6. Ozolu birzs pie Meijām  Lēdurgas 66560020320 

7. Ozoli pie Burtnieku mājām  Lēdurgas 66560020149 

8. Zaļās muižas stādījumi  Lēdurgas 66560020342 

 



11.PIELIKUMS VIRSZEMES ŪDENSOBJEKTI, AIZSARGJOSLAS 

1.TABULA ŪDENSTEČU AIZSARGJOSLAS 

Ūdenstece
1
 

 

Minimālie virszemes ūdensobjektu aizsargjoslu 
platumi: 

Ciems 
lauku teritorijā, m  

(plata josla katrā krastā) 

ciemu teritorijās, m 
(plata josla katrā 

krastā) 

Gauja  500 - - 

Brasla 100 - - 

Loja  100 10 Ragana 

Pēterupe 100 - - 

Grašupīte 10 - - 

Tarupe 50 10 Inciems 

Jugla  50 - - 

Aģe  100 10 Lēdurga 

Ķīšupe  100 - - 

Igate  10 - - 

Sudurga  10 - - 

Sūnupīte 10 - - 

Lorupe 50 - - 

Vikmeste  10 - - 

Zāģeru upīte  10 - - 

Melnupīte  10 - - 

Kalna upe  10 10 Turaida 

Līgotņu strauts  10 - - 

Naidalu strauts  10 - - 

Vilkkalnu strauts  10 - - 

Ķaņepju strauts  10 - - 

Dimzu strauts  10 - - 

Cīruļu strauts  10 - - 

Runtiņš  10 - - 

Struļu grāvis  10 - - 

Dabru grāvis  10 - - 

Dziļais grāvis  10 - - 

Sulaiņu grāvis  10 - - 

Kauliņu grāvis  10 - - 

Beitiņu Podiņš 10 - - 

Bēršu strauts 10 - - 

Cepļupīte 10 10 Turaida 

līdz 10 km garām ūdenstecēm 10 - 

 

 

 

 

                                                           
1
 Vietvārdu datubāze, LR Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2014. 



2.TABULA ŪDENSTILPŅU AIZSARGJOSLAS 

Ūdenstilpe
2
 

 

Minimālie virszemes ūdensobjektu aizsargjoslu 
platumi: 

Ciems 
lauku teritorijā, m  

(plata josla katrā krastā) 

ciemu teritorijās, m 
(plata josla katrā 

krastā) 

Aijažu ezers  300 - - 

Aģes ezers  300 - - 

Salas ezers  50 - - 

Melnezers  50 - - 

Jērkules ezers  50 - - 

Pīļu ezers  10 - - 

Melnezers  10 - - 

Linezers  10 - - 

Aunīškalna ezers  10 - - 

Lodes ezers  10 - - 

Ķīkaulis (Šicu ezers)  10 - - 

Punga  10 - - 

Grabatiņš  10 - - 

Katrīndzirnavu ezers 10 - - 

Lēdurgas dzirnavezers  10 10 Lēdurga 

Kauliņu ezers 10 - - 

Kalnzāģeru dīķis  10 - - 

Eikažu dīķis  10 - - 

līdz 10 ha lielām ūdenstilpēm 10 - 

 

 

                                                           
2
 Vietvārdu datubāze, LR Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2014. 

 



12.PIELIKUMS CENTRALIZĒTĀS ŪDENSAPGĀDES ŪDENS ŅEMŠANAS 

VIETAS, AIZSARGJOSLAS 

Numurs LVĢMC
1
 

datu bāzē 
Atrašanās vieta 

 

Aizsargjoslas rādiuss, m 

Stingrā režīma 
aizsargjosla 

 

Bakterioloģiskā 
aizsargjosla 

Ķīmiskā 
aizsargjosla 

 

P100168 Inciems 10  
Nav 

nepieciešama 
247  

P100559 Inciems 10  
Nav 

nepieciešama 
247  

P100570 Artēziskais urbums Nr.6, Sunīši 10  
Nav 

nepieciešama 
428  

P100571 Artēziskais urbums Nr.7, Sunīši 10  
Nav 

nepieciešama 
428  

P100565 Urbums Nr.1, „Dravas”, Ragana 10  
Nav 

nepieciešama 
580  

P101502 Urbums Nr.6, „Dravas”, Ragana 10  
Nav 

nepieciešama 
580  

P100568 
Urbums Nr.4, vecā katlu māja, 

Ragana (rezerves urbums) 
10  

Nav 
nepieciešama 

580  

P500601 
(DB Nr.14041) 

Urbums „Pamati”, Lēdurga 
(iekonservēts, rezerves urbums) 

10  
Nav 

nepieciešama 
353 

P500946 
(DB Nr.14988) 

Urbums „Ūdenstornis”, Lēdurga 10  
Nav 

nepieciešama 
353  

n.d. Artēziskā aka Nr.1, Turaida 10 n.d. n.d. 

n.d. Turaidas skola 10 106 n.d. 

DB Nr. 13390 
Murjāņu sporta 

ģimnāzija, Murjāņi, Sējas novads 
10 

Nav 
nepieciešama 

(pie ūdens 
patēriņa 40 000 

m
3
/gadā) 

 
27 m pie ūdens 

patēriņa 4 l/sek) 

180 m (pie ūdens 
patēriņa 40 000 

m
3
/gadā) 

320 m (pie ūdens 
patēriņa 4 

l/sek) 

 

                                                           
1
 LVĢMC – Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs 



13.PIELIKUMS ĢEODĒZISKĀ TĪKLA PUNKTI 

1.TABULA VALSTS ĢEODĒZISKĀ TĪKLA PUNKTI
1 

Punkta nosaukums  Klase Teritoriālā adrese 
Koordinātas LKS92 TM 

x (m) y (m) 

Liepiņi G2 
Krimuldas pagasts, 
Krimuldas novads 

336597,448 549175,434 

Brīvzemnieki G2 
Lēdurgas pagasts, 
Krimuldas novads 

360839,763 544710,958 

Juglas G2 
Lēdurgas pagasts, 
Krimuldas novads 

354636,084 551829,560 

Senks G1 
Krimuldas pagasts, 
Krimuldas novads 

348381,621 551278,227 

2.TABULA VIETĒJIE ĢEODĒZISKĀ TĪKLA PUNKTI
2 

Nr.p.k. Nosaukums / Nr. 
Punkta 
veids 

Zīmes 
stāvoklis 

Ārējā 
noformējuma 

stāvoklis 

Apsekošanas 
datums 

1. 054 sr normāls nav 18.04.2014. 

2. 055  sr neatrasts nav 18.04.2014. 

3. 074  sr neatrasts nav 18.04.2014. 

4. 86 sm normāls nav 18.04.2014. 

5. 108 gr neatrasts nav 21.04.2014. 

6. 112 gr neatrasts nav 21.04.2014. 

7. 140 sr normāls nav 20.04.2014. 

8. 141 sr neatrasts nav 21.04.2014. 

9. 142 sr normāls nav 21.04.2014. 

10. 144 sr neatrasts nav 21.04.2014. 

11. 159 gr normāls nav 18.04.2014. 

12. 160 gr bojāts nav 18.04.2014. 

13. 161 gr normāls nav 18.04.2014. 

14. 163 gr normāls nav 18.04.2014. 

15. 164 gr normāls nav 18.04.2014. 

16. 197 sr normāls nav 18.04.2014. 

17. 247 gr iznīcināts nav 19.04.2014. 

18. 291 gr neatrasts nav 18.04.2014. 

19. 392 sr neatrasts nav 18.04.2014. 

20. 414 sr normāls nav 18.04.2014. 

21. 415 sr iznīcināts nav 18.04.2014. 

22. 654 sr neatrasts nav 18.04.2014. 

23. 718 sr neatrasts nav 18.04.2014. 

24. 768 sr neatrasts nav 18.04.2014. 

25. 915 sr normāls nav 18.04.2014. 

26. 940 sr normāls nav 12.04.2014. 

27. 1972 sm neatrasts nav 12.04.2014. 

28. 2028 sm neatrasts nav 18.04.2014. 

29. 2113 gr iznīcināts nav 18.04.2014. 

30. 2115 gr normāls nav 18.04.2014. 

                                                           
1
 Datu avots: www.geodezija.lgia.gov.lv 

2
 Datu avots: Krimuldas novada pašvaldība  



Nr.p.k. Nosaukums / Nr. 
Punkta 
veids 

Zīmes 
stāvoklis 

Ārējā 
noformējuma 

stāvoklis 

Apsekošanas 
datums 

31. 2116 gr normāls nav 18.04.2014. 

32. 2117 gr normāls nav 18.04.2014. 

33. 2121 gr normāls nav 12.04.2014. 

34. 2714 gr neatrasts nav 18.04.2014. 

35. 3164 gr neatrasts nav 18.04.2014. 

36. 3240 gr neatrasts nav 18.04.2014. 

37. 3512 gr neatrasts nav 18.04.2014. 

38. 66840001 gr iznīcināts nav 12.04.2014. 

39. 806800pp gr iznīcināts nav 21.04.2014. 

40. 80680pp1 gr iznīcināts nav 21.04.2014. 

41. 80680pp2 gr iznīcināts nav 21.04.2014. 

42. 80680pp5 gr iznīcināts nav 21.04.2014. 

43. 80680001 gr normāls nav 19.04.2014. 

44. 80680002 gr bojāts nav 19.04.2014. 

45. 80680003 gr iznīcināts nav 19.04.2014. 

46. 80680004 gr iznīcināts nav 19.04.2014. 

47. 80680005 gr normāls nav 19.04.2014. 

48. 80680006 gr normāls nav 19.04.2014. 

49. 80680007 gr normāls nav 19.04.2014. 

50. 80680008 gr bojāts nav 19.04.2014. 

51. 80680009 gr normāls nav 19.04.2014. 

52. 80680010 gr normāls nav 19.04.2014. 

53. 80680011 gr normāls nav 19.04.2014. 

54. 80680012 gr normāls nav 19.04.2014. 

55. 80680013 gr normāls nav 19.04.2014. 

56. 80680014 gr normāls nav 19.04.2014. 

57. 80680015 gr normāls nav 19.04.2014. 

58. 80680016 gr normāls nav 19.04.2014. 

59. 80680017 gr normāls nav 19.04.2014. 

60. 80680018 gr normāls nav 19.04.2014. 

61. 80680019 gr normāls nav 19.04.2014. 

62. 80680020 gr normāls nav 19.04.2014. 

63. 80680021 gr normāls nav 19.04.2014. 

64. 80680022 gr normāls nav 19.04.2014. 

65. 80680023 gr normāls nav 19.04.2014. 

66. 80680024 gr normāls nav 19.04.2014. 

67. 80680025 gr iznīcināts nav 13.04.2014. 

68. 80680026 gr normāls nav 13.04.2014. 

69. 80680027 gr iznīcināts nav 13.04.2014. 

70. 80680028 gr iznīcināts nav 13.04.2014. 

71. 80680029 gr iznīcināts nav 13.04.2014. 

72. 80680030 gr iznīcināts nav 13.04.2014. 

73. 80680031 gr iznīcināts nav 13.04.2014. 

74. 80680032 gr normāls nav 19.04.2014. 

75. 80680033 gr normāls nav 19.04.2014. 

76. 80680034 gr normāls nav 19.04.2014. 

77. 80680035 gr normāls nav 19.04.2014. 

78. 80680036 gr normāls nav 19.04.2014. 

79. 80680037 gr iznīcināts nav 19.04.2014. 

80. 80680038 gr normāls nav 19.04.2014. 

81. 80680039 gr normāls nav 19.04.2014. 

82. 80680040 gr normāls nav 19.04.2014. 



Nr.p.k. Nosaukums / Nr. 
Punkta 
veids 

Zīmes 
stāvoklis 

Ārējā 
noformējuma 

stāvoklis 

Apsekošanas 
datums 

83. 80680041 gr normāls nav 19.04.2014. 

84. 80680042 gr normāls nav 19.04.2014. 

85. 80680043 gr normāls nav 19.04.2014. 

86. 80680044 gr normāls nav 19.04.2014. 

87. 80680045 gr bojāts nav 19.04.2014. 

88. 80680046 gr iznīcināts nav 19.04.2014. 

89. 80680047 gr iznīcināts nav 19.04.2014. 

90. 80680048 gr iznīcināts nav 19.04.2014. 

91. 80680049 gr iznīcināts nav 19.04.2014. 

92. 80680050 gr iznīcināts nav 19.04.2014. 

93. 80680051 gr iznīcināts nav 19.04.2014. 

94. 80680052 gr iznīcināts nav 19.04.2014. 

95. 80680053 gr iznīcināts nav 19.04.2014. 

96. 80680054 gr iznīcināts nav 20.04.2014. 

97. 80680055 gr iznīcināts nav 20.04.2014. 

98. 80680056 gr normāls nav 20.04.2014. 

99. 80680057 gr normāls nav 20.04.2014. 

100. 80680058 gr normāls nav 20.04.2014. 

101. 80680059 gr normāls nav 20.04.2014. 

102. 80680060 gr normāls nav 20.04.2014. 

103. 80680061 gr iznīcināts nav 20.04.2014. 

104. 80680062 gr normāls nav 20.04.2014. 

105. 80680063 gr iznīcināts nav 20.04.2014. 

106. 80680064 gr iznīcināts nav 20.04.2014. 

107. 80680065 gr normāls nav 19.04.2014. 

108. 80680066 gr normāls nav 20.04.2014. 

109 80680067 gr normāls nav 20.04.2014. 

110. 80680068 gr normāls nav 20.04.2014. 

111. 80680069 gr iznīcināts nav 20.04.2014. 

112. 80680070 gr iznīcināts nav 20.04.2014. 

113. 80680071 gr iznīcināts nav 20.04.2014. 

114. 80680072 gr iznīcināts nav 20.04.2014. 

115. 80680074 gr iznīcināts nav 20.04.2014. 

116. 80680075 gr iznīcināts nav 20.04.2014. 

117. 80680076 gr iznīcināts nav 20.04.2014. 

118. 80680077 gr iznīcināts nav 20.04.2014. 

119. 80680078 gr iznīcināts nav 20.04.2014. 

120. 80680079 gr normāls nav 12.04.2014. 

121. 80680080 gr iznīcināts nav 12.04.2014. 

122. 80680081 gr iznīcināts nav 12.04.2014. 

123. 80680082 gr normāls nav 21.04.2014. 

124. 80680083 gr normāls nav 21.04.2014. 

125. 80680084 gr normāls nav 20.04.2014. 

126. 80680085 gr normāls nav 20.04.2014. 

127. 80680086 gr normāls nav 20.04.2014. 

128. 80680087 gr normāls nav 20.04.2014. 

129. 80680088 gr normāls nav 20.04.2014. 

130. 80680089 gr normāls nav 20.04.2014. 

131. 80680090 gr normāls nav 20.04.2014. 

132. 80680092 gr normāls nav 20.04.2014. 

133. 80680104 gr iznīcināts nav 12.04.2014. 

134. 80680105 gr iznīcināts nav 12.04.2014. 
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135. 80680106 gr iznīcināts nav 12.04.2014. 

136. 80680107 gr iznīcināts nav 20.04.2014. 

137. 80680108 gr iznīcināts nav 20.04.2014. 

138. 80680109 gr iznīcināts nav 20.04.2014. 

139. 80680110 gr normāls nav 20.04.2014. 

140. 80680111 gr normāls nav 20.04.2014. 

141. 80680112 gr normāls nav 21.04.2014. 

142. 80680113 gr normāls nav 21.04.2014. 

143. 80680114 gr bojāts nav 21.04.2014. 

144. 80680115 gr iznīcināts nav 21.04.2014. 

145. 80680116 gr normāls nav 21.04.2014. 

146. 80680117 gr iznīcināts nav 21.04.2014. 

147. 80680118 gr normāls nav 21.04.2014. 

148. 80680119 gr normāls nav 13.04.2014. 

149. 80680120 gr normāls nav 13.04.2014. 

150. 80680122 gr normāls nav 13.04.2014. 

151. 80680123 gr normāls nav 13.04.2014. 

152. 80680124 gr normāls nav 13.04.2014. 

153. 80680125 gr normāls nav 13.04.2014. 

154. 80680126 gr normāls nav 13.04.2014. 

155. 80680127 gr normāls nav 13.04.2014. 

156. 80680128 gr iznīcināts nav 13.04.2014. 

157. 80680129 gr iznīcināts nav 13.04.2014. 

158. 80680130 gr normāls nav 13.04.2014. 

159. 80680131 gr normāls nav 13.04.2014. 

160. 80680132 gr normāls nav 13.04.2014. 

161. 80680133 gr iznīcināts nav 13.04.2014. 

162. 80680134 gr normāls nav 21.04.2014. 

163. 80680136 gr normāls nav 13.04.2014. 

164. 80680137 gr normāls nav 13.04.2014. 

165. 80680138 gr normāls nav 13.04.2014. 

166. 80680139 gr normāls nav 13.04.2014. 

167. 80680140 gr normāls nav 13.04.2014. 

168. 80680141 gr iznīcināts nav 13.04.2014. 

169. 80680142 gr normāls nav 13.04.2014. 

170. 80680143 gr normāls nav 13.04.2014. 

171. 80680144 gr normāls nav 13.04.2014. 

172. 80680145 gr normāls nav 18.04.2014. 

173. 80680146 gr normāls nav 18.04.2014. 

174. 80680147 gr normāls nav 21.04.2014. 

175. 80680148 gr normāls nav 21.04.2014. 

176. 80680149 gr normāls nav 21.04.2014. 

177. 80680150 gr normāls nav 21.04.2014. 

178. 80680151 gr normāls nav 21.04.2014. 

179. 80680152 gr normāls nav 20.04.2014. 

180. 80680152 gr iznīcināts nav 13.04.2014. 

181. 80680153 gr iznīcināts nav 13.04.2014. 

182. 80680154 gr normāls nav 13.04.2014. 

183. 80680155 gr normāls nav 13.04.2014. 

184. 80681002 gr iznīcināts nav 12.04.2014. 

185. 80681017 gr normāls nav 13.04.2014. 

186. 80681128 gr normāls nav 19.04.2014. 
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187. 80681201 gr iznīcināts nav 21.04.2014. 

188. 80681213 gr normāls nav 13.04.2014. 

189. 80681254 gr normāls nav 19.04.2014. 

190. 80681395 gr iznīcināts nav 12.04.2014. 

191. 80681530 gr iznīcināts nav 12.04.2014. 

192. 80681703 gr normāls nav 12.04.2014. 

193. 80681922 gr normāls nav 12.04.2014. 

194. 80682166 gr iznīcināts nav 21.04.2014. 

195. 80682348 gr normāls nav 21.04.2014. 

196. 80683995 gr normāls nav 19.04.2014. 

197. 80684770 gr iznīcināts nav 19.04.2014. 

198. 80684950 gr normāls nav 21.04.2014. 

199. 80685221 gr normāls nav 21.04.2014. 

200. 80685247 gr normāls nav 21.04.2014. 

201. 80685482 gr normāls nav 12.04.2014. 

202. 80685686 gr iznīcināts nav 12.04.2014. 

203. 80685703 gr normāls nav 21.04.2014. 

204. 80685747 gr iznīcināts nav 12.04.2014. 

205. 80686170 gr normāls nav 12.04.2014. 

206. 80686397 gr normāls nav 19.04.2014. 

207. 80686842 gr iznīcināts nav 12.04.2014. 

208. 80686935 gr normāls nav 19.04.2014. 

209. 80686941 gr normāls nav 21.04.2014. 

210. 80687030 gr normāls nav 21.04.2014. 

211. 80687031 gr normāls nav 13.04.2014. 

212. 80687032 gr normāls nav 21.04.2014. 

213. 80687034 gr iznīcināts nav 21.04.2014. 

214. 80687041 gr iznīcināts nav 19.04.2014. 

215. 80687042 gr iznīcināts nav 19.04.2014. 

216. 80687043 gr iznīcināts nav 19.04.2014. 

217. 80687045 gr iznīcināts nav 12.04.2014. 

218. 80687046 gr iznīcināts nav 12.04.2014. 

219. 80687047 gr iznīcināts nav 12.04.2014. 

220. 80687066 gr iznīcināts nav 12.04.2014. 

221. 80687079 gr iznīcināts nav 21.04.2014. 

222. 80687080 gr iznīcināts nav 21.04.2014. 

223. 80687081 gr iznīcināts nav 21.04.2014. 

224. 80687084 gr iznīcināts nav 19.04.2014. 

225. 80687099 gr normāls nav 19.04.2014. 

226. 80687100 gr iznīcināts nav 19.04.2014. 

227. 80687245 gr normāls nav 21.04.2014. 

228. 80687542 gr iznīcināts nav 12.04.2014. 

229. 80688032 gr normāls nav 12.04.2014. 

230. 80688065 gr iznicināts nav 13.04.2014. 

231. 80688197 gr normāls nav 13.04.2014. 

232. 80920093 gr normāls nav 12.04.2014. 

233. 80920094 gr normāls nav 12.04.2014. 

234. 80920095 gr iznīcināts nav 12.04.2014. 

235. 80920096 gr normāls nav 12.04.2014. 

236. 80920097 gr iznīcināts nav 12.04.2014. 

237. 80920098 gr iznīcināts nav 12.04.2014. 

238. 80920099 gr iznīcināts nav 12.04.2014. 
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239. 80920100 gr iznīcināts nav 12.04.2014. 

240. 80920101 gr iznīcināts nav 12.04.2014. 

241. 80920102 gr iznīcināts nav 12.04.2014. 

242. 80920103 gr normāls nav 12.04.2014. 

243. Austriņi gr iznīcināts nav 13.04.2014. 

244. b/Nr.Brasla  gr neatrasts nav 21.04.2014. 

245. b/Nr.Lejaszāģeri sm neatrasts nav 21.04.2014. 

246. b/Nr.Sauleslejas sm neatrasts nav 21.04.2014. 

247. b/Nr.Vildas sm neatrasts nav 21.04.2014. 

248. b_Nr_Murjani sm normāls nav 21.04.2014. 

249. Ciekuri gr normāls nav 18.04.2014. 

250. Dzirnieki gr iznīcināts nav 18.04.2014. 

251. GPS0056 gr iznīcināts nav 18.04.2014. 

252. GPS0057 gr iznīcināts nav 18.04.2014. 

253. GPS0058 gr iznīcināts nav 18.04.2014. 

254. GPS0059 gr iznīcināts nav 18.04.2014. 

255. GPS0060 gr iznīcināts nav 18.04.2014. 

256. GPS0166 gr iznīcināts nav 18.04.2014. 

257. GPS0167 gr iznīcināts nav 18.04.2014. 

258. GPS0168 gr iznīcināts nav 18.04.2014. 

259. GPS0187 gr iznīcināts nav 12.04.2014. 

260. GPS0188 gr iznīcināts nav 12.04.2014. 

261. GPS0189 gr iznīcināts nav 12.04.2014. 

262. GPS0216 gr iznīcināts nav 12.04.2014. 

263. GPS0217 gr iznīcināts nav 12.04.2014. 

264. GPS0218 gr iznīcināts nav 12.04.2014. 

265. GPS0227 gr iznīcināts nav 12.04.2014. 

266. GPS0228 gr iznīcināts nav 12.04.2014. 

267. GPS0263 gr iznīcināts nav 12.04.2014. 

268. GPS0278 gr iznīcināts nav 12.04.2014. 

269. GPS0279 gr iznīcināts nav 12.04.2014. 

270. GPS0311 gr iznīcināts nav 19.04.2014. 

271. GPS0312 gr iznīcināts nav 19.04.2014. 

272. GPS0347 gr iznīcināts nav 19.04.2014. 

273. GPS0348 gr iznīcināts nav 19.04.2014. 

274. GPS0349 gr iznīcināts nav 19.04.2014. 

275. GPS0408 gr iznīcināts nav 19.04.2014. 

276. GPS0438 gr iznīcināts nav 19.04.2014. 

277. GPS0439 gr iznīcināts nav 19.04.2014. 

278. GPS0508 gr iznīcināts nav 19.04.2014. 

279. GPS0509 gr iznīcināts nav 19.04.2014. 

280. GPS0517 gr iznīcināts nav 19.04.2014. 

281. GPS0568 gr iznīcināts nav 19.04.2014. 

282. GPS0569 gr iznīcināts nav 19.04.2014. 

283. GPS0666 gr iznīcināts nav 19.04.2014. 

284. GPS0711 gr iznīcināts nav 19.04.2014. 

285. GPS0712 gr iznīcināts nav 19.04.2014. 

286. GPS0767 gr iznīcināts nav 19.04.2014. 

287. GPS0771 gr iznīcināts nav 19.04.2014. 

288. GPS0772 gr iznīcināts nav 19.04.2014. 

289. GPS0777 gr iznīcināts nav 19.04.2014. 

290. GPS0778 gr iznīcināts nav 19.04.2014. 
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291. GPS0779 gr iznīcināts nav 20.04.2014. 

292. GPS0780 gr iznīcināts nav 20.04.2014. 

293. GPS0811 gr iznīcināts nav 20.04.2014. 

294. GPS0812 gr iznīcināts nav 20.04.2014. 

295. GPS0861 gr iznīcināts nav 20.04.2014. 

296. GPS0862 gr iznīcināts nav 20.04.2014. 

297. GPS0863 gr iznīcināts nav 20.04.2014. 

298. GPS0864 gr iznīcināts nav 20.04.2014. 

299. GPS0883 gr iznīcināts nav 20.04.2014. 

300. Graši gr iznīcināts nav 20.04.2014. 

301. Grunduļi gr iznīcināts nav 21.04.2014. 

302. Klāmaņi gr neatrasts nav 18.04.2014. 

303. Mangaļi gr iznīcināts nav 18.04.2014. 

304. Noriņas gr neatrasts nav 18.04.2014. 

305. Rožkalni gr iznīcināts nav 18.04.2014. 

306. Stumburi gr normāls nav 20.04.2014. 

307. Tendis gr iznīcināts nav 12.04.2014. 

308. Vaivari gr iznīcināts nav 18.04.2014. 

 



14.PIELIKUMS KAPSĒTAS 

N.p.k. Kadastra numurs Kapsētas nosaukums Pagasts 

1. 
8068 007 0573 
8068 007 0585 

Ziemeļu kapsēta 
 

Krimuldas  

2. 8068 009 0294 Turaidas kapsēta Krimuldas 

3. 8068 008 0186 Gaujas kapsēta Krimuldas  

4. 8068 008 0179 Sniķeru kapsēta Krimuldas  

5. 6656 002 0529 Lēdurgas kapsēta Lēdurgas  

 

 



15.PIELIKUMS NOTEKŪDEŅU ATTĪRĪŠANAS IETAISES, AIZSARGJOSLAS 

Nr.p.k. Notekūdeņu attīrīšanas ietaises (NAI) tips Ietaises atrašanās vieta 
Aizsargjoslas 
platums, m

1
 

1. Turaidas NAI „BIO – 50”  
NAI „Turaidas muzejrezervāts”, Turaida, 
Krimuldas pagasts, Krimuldas novads 

50 

2. Inciema NAI „EKO BIO -100” 
Inciems, Krimuldas pagasts, Krimuldas 
novads 

100 

3. Sunīšu NAI „EKO BIO – 100” 
„Tīravots”, Sunīši, Krimuldas pagasts, 
Krimuldas novads 

50 

4. Raganas NAI „Bio DRY – S – 250” 
„Attīrīšanas iekārtas”, Ragana, Krimuldas 
pagasts, Krimuldas novads 

100 

5. Lēdurgas NAI „Bio DRY SB – 70” 
„Attīrīšanas iekārtas”, Lēdurga, Lēdurgas 
pagasts, Krimuldas novads 

50 

    

1. Siguldas pilsētas NAI - 100 

2. Gaujas ciema NAI, BIO 400x2 Gauja, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads 200 

3. - 
Murjāņu sporta ģimnāzija, Murjāņi, Sējas 
novads 

200 
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