
Turaidas muiža 
d e t ā l p l ā n o j u m s                           K r i m u l d a s  n o v a d ā  

 

 

 

S I A  M E T R U M                                    2 0 1 2  

 

94 

TERITORIJAS IZMANTOŠANAS UN APBŪVES NOSACĪJUMI 

 

1. Vispārīgie jautājumi 

1. Visai detālplānojuma teritorijai ievērojami ar Krimuldas pagasta Saistošajiem noteikumiem apstiprinātie 
Krimuldas novada Krimuldas pagasta teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, izņemot šī 
detālplānojuma „Nekustamajiem īpašumiem „Turaidas muzejrezervāts”, „Rožkalni”, „Ošas”, „Valsts autoceļš 
– P7” /posms Turaidas centrā/, „Valsts autoceļš – P8” /posms Turaidas centrā”, „Pašvaldības ceļš C P7 – 
Rožkalni”” (turpmāk tekstā – Turaidas muižas detālplānojums) apbūves nosacījumos precizētos un 
detalizētos atsevišķo izmantošanu noteikumus un teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumus.  

2. Apbūves nosacījumu prasības ir spēkā visu īpašuma izmantošanas un būvniecības laiku, neatkarīgi no 
īpašnieku maiņas. 

2. Prasības visām teritorijām  

2.1. Inženiertehniskā teritorijas sagatavošana 

 

3. Visā detālplānojuma teritorijā pirms plānotās apbūves būvniecības procesa uzsākšanas jāveic 
inženiertehniskās teritorijas  sagatavošanas plānošanas un projektēšanas darbi. 

4. Saskaņā ar Ministru kabineta 2000.gada 2.maija noteikumiem Nr.168 „Noteikumi par Latvijas 
būvnormatīvu LBN 005-99 „Inženierizpētes noteikumi būvniecībā”” teritorijā jāveic inženierizpētes darbi. 
Teritorijas inženierizpēti veic, lai nodrošinātu ekonomiski un tehniski pamatota būvprojekta izstrādi un 
būvdarbu veikšanu, kā arī vides aizsardzību būvniecības un būves ekspluatācijas laikā. 

5. Inženiertehniskā teritorijas sagatavošana detālplānojuma teritorijā ietver šādus pasākumus: 

5.1. inženierkomunikāciju rekonstrukciju vai izbūvi valsts autoceļu sarkano līniju robežās, iekškvartāla ceļu, 
piebrauktuvju un inženierkomunikāciju koridoru robežās; 

5.2. piekļūšanas nodrošināšanai nepieciešamo ceļu izbūvi, plānoto piebrauktuvju un inženierkomunikāciju 
koridoru robežās. 

 

2.2. Aizsardzība pret troksni 

 

6. Akustiskā trokšņa pieļaujamiem rādītājiem dzīvojamo un publisko ēku telpām un teritorijām jāatbilst 
Ministru kabineta 2004.gada 13.jūlija noteikumiem Nr.597 “Vides trokšņa novērtēšanas kārtība” 2.pielikumā 
un  Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra noteikumiem Nr.76 “Noteikumi par trokšņa novērtēšanu 
dzīvojamo un publisko ēku telpās” 2.pielikumā noteiktajiem trokšņu robežlielumiem.  

7. 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. 

8. Trokšņa samazināšanas līdzekļi (prettrokšņa pasākumi) projektējami atbilstoši Ministru kabineta 
2011.gada 28.jūnija noteikumu Nr.499 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 016-11 “Būvakustika”” 
prasībām. 

9. Detālplānojuma teritorijā paaugstināts vides troksnis iespējams teritorijā gar valsts autoceļu – P7 /posms 
Turaidas centrā/ un valsts autoceļu – P8 /posms Turaidas centrā” , kā arī muzeja teritorijā organizēto 
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publisko pasākumu laikā. Publisko pasākumu norises vietas un laiki ir jāsaskaņo ar Krimuldas novada un/vai 
Siguldas novada domi noteiktā kārtībā. Veicot dzīvojamo ēku rekonstrukciju, renovāciju vai būvniecību, ēkas 
jāaprīko ar īpašu skaņas izolāciju pret viena veida vai vairāku veidu vides trokšņiem un tādām ventilācijas vai 
gaisa kondicionēšanas iekārtām, kas dod iespēju pastāvīgi saglabāt izolētību no vides trokšņa.  

  
2.3. Piekļūšanas noteikumi un zemes vienību veidošana 

 

10. Ēkām un citām būvēm jāparedz piebrauktuves ugunsdzēsības un glābšanas tehnikai. To parametri 
jāpieņem atbilstoši attiecīgo ēku un citu būvju projektēšanas būvnormatīviem. 

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

12. Projektējot detālplānojuma teritorijas izbūvi un labiekārtošanu, jāparedz speciāli pasākumi (arī 
speciāls aprīkojums) pieejamas vides nodrošināšanai cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem. 

13. Plānotās piebrauktuves un inženierkomunikāciju koridori, kas noteikti detālplānojuma grafiskās daļas 
plānā „Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana”, nodrošina transporta līdzekļu piebraukšanu publiskām 
ēkām, to grupām un citiem būvobjektiem detālplānojuma teritorijā. 

14. Detālplānojuma teritorijā aizliegta turpmāka zemesgabalu sadalīšana un jaunu zemes vienību 
veidošana, izņemot gadījumus, ja zemesgabalu sadale tiek realizēta ar mērķi pievienot atdalīto zemesgabala 
daļu citam zemesgabalam (nekustamā īpašuma robežu korekcija). Atļauta zemesgabalu apvienošana.  

 

2.4. Publiskās ārtelpas labiekārtošanas  un citi noteikumi 

 

15. Ārtelpas elementi. 

15.1. Turaidas muzejrezervāta teritorijā drīkst iežogot ierobežotas publiskās pieejamības teritorijas un 
ierīkot funkcionāli nepieciešamos nožogojumus: 

 15.1.1. pa juridiski noteiktajām zemesgabalu robežām; 

 15.1.2. pa Turaidas ciema ielu un autoceļu sarkanajām līnijām; 

 15.1.3. pa funkcionāli atšķirīgu teritoriju iekšējām robežām. 

15.2. Žogiem ir jābūt ne augstākiem par 1,4 m. Žogu (t.sk. aploku) arhitektoniskajam izskatam jābūt 
saskanīgam ar vēsturiskās apbūves arhitektūru, koka konstrukcijās, izmantojot Vidzemes reģiona 
19.gs. raksturīgos vēsturisko žogu tipus.  

15.3. Mazo arhitektūras formu un citu labiekārtošanas elementu izvietojumu nosaka teritorijas 
labiekārtošanas un parka ierīkošanas projektā, to vizuālo izskatu un māksliniecisko noformējumu 
veidojot harmoniski iekļaujoties apkārtējā vidē un saskaņā ar apkārtējo ēku un būvju arhitektonisko 
stilu un noformējumu. Veicot teritorijas labiekārtošanu aizliegts pārveidot reljefu, bojāt un iznīcināt 
dabisko zemsedzi. 

16. Publiskās ārtelpas apgaismošanai Turaidas muzejrezervāta teritorijā atļauts izmantot atsevišķi 
novietotus apgaismes ķermeņus, ja to augstums nepārsniedz 1 metru, kā arī publiskās ārtelpas 
apgaismošanu nodrošinot vienlaicīgi ar ēku fasāžu apgaismošanu, ņemot vērā detālplānojumā ietverto nakts 
apgaismojuma koncepciju. Apgaismes ķermeņiem jābūt arhitektoniski saskanīgiem visā detālplānojuma 
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teritorijā. Valsts autoceļu P8 un P7 krustojuma un autostāvlaukumu apgaismošanai atļauts izmantot pie 
stabiem piestiprinātus apgaismes ķermeņus. 

17. Turaidas muzejrezervāta publiskās ārtelpas labiekārtojums risināms atsevišķā projektā. Publiskajā 
ārtelpā pieļaujama dažādu dabisku materiālu izmantošana, ņemot vērā Latvijas muižu labiekārtojumam 
raksturīgos elementus  un materiālus. 

18. Turaidas muzejrezervāta plānotajā mežaparka daļā, jāsaglabā mežs un raksturīgā meža zemsedze. 
Šajā teritorijā atļauts ierīkot un labiekārtot gājēju takas, nodrošinot gan meža zemsedzes aizsardzību, gan 
muzejrezervāta viesu un darbinieku ērtu un drošu pārvietošanos. 

19. Turaidas muzejrezervāta plānotajā parka daļā atļauts ierīkot ainavu dīķus un dīķu kaskādes, kā arī to 
funkcionēšanai nepieciešamās hidrobūves. 

20. Visā detālplānojuma teritorijā jāsaglabā noteiktie ainaviski vērtīgie skatu punkti. Detālplānojumā 
noteikto ainaviski vērtīgo skatu punktu lenķu atvēruma teritorijās aizliegts izvietot jaunu apbūvi vai 
paaugstināt esošās ēkas un būves, kā arī aizliegts stādīt jaunus augus, ja pieauguša auga augstums no 
zemes var pārsniegt 0,8 m augstumu. 

21. Koku izciršana ārpus noteiktās meža zemes teritorijas saskaņojama ar Krimuldas novada domes Koku 
ciršanas komisiju. Apliecinājumu koku ciršanai Gaujas nacionālā parka teritorijā izsniedz Dabas aizsardzības 
pārvalde, pēc izcērtamo koku iezīmēšanas dabā. 

22. Saudzējamos kokus saglabāšanai jāizvēlas ne tuvāk kā 1,5 m attālumā no ēku pamatiem, lai 
būvniecības darbos netraumētu to saknes. 

23. Meža zemes lietošanas veida maiņai citos zemes lietojuma veidos nepieciešams saņemt 
atmežošanas atļauju Rīgas reģionālajā virsmežniecībā. Meža zemes atmežošanas nosacījumus un atļaujas 
saņemšanas kārtību, kā arī zaudējumu aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtību nosaka Ministru kabinets. 

24. Ārējo ugunsdzēsības ūdensapgādi jānodrošina no centralizētās ūdensapgādes sistēmas, saskaņā ar 
Ministru kabineta 2000.gada 1.februāra noteikumu Nr.38 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 222-99 
"Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves"” prasībām. Ugunsdzēsības hidrantus jāizvieto saskaņā ar Ministru 
kabineta 2000.gada 1.februāra noteikumu Nr.38 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 222-99 
"Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves"” 158.punkta prasībām, atkarībā no projektējamo ēku un būvju 
ugunsdrošības pakāpes, nodrošinot, lai hidranti ir pieejami ugunsdzēsības un glābšanas dienestam. 

 

3. Atsevišķu teritoriju atļautā izmantošana 

3.1. Atļautā izmantošana „Lauksaimniecībā izmantojamā teritorijā” (L-1) 

 

25. Krimuldas pagasta teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos Lauksaimniecībā izmantojamās 
teritorijas ir noteiktas kā zonas, kuru galvenie izmantošanas veidi ir lauksaimniecība un viensētu apbūve. Ar 
mērķi veicināt uzņēmējdarbības attīstību, teritorijās atļauti arī ar lauksaimniecību tieši nesaistīti izmantošanas 
veidi un attiecīgu objektu būvniecība. Galvenais lauksaimniecībā izmantojamo teritoriju raksturojošais 
elements ir teritorijas plānojumā noteiktā nekustamo īpašumu struktūra, t.i., minimālās jaunveidojamo zemes 
vienību platības un prasības raksturīgās lauku ainavas saglabāšanai. 

26. Nolūki, kādos atļauts būvēt, pārbūvēt, ierīkot vai izmantot ēku un citu būvi zemesgabalos Krimuldas 
novada Turaidā, „Turaidas muzejrezervāts”, kas paredzēta kā Lauksaimniecībā izmantojamā teritorija (L-
1) ir: 

26.1. Sabiedriska iestāde - kultūras iestāde: muzejs, arhīvs, biblioteka; 
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26.2. Darījumu iestāžu un komerciāla rakstura ēka: 
26.2.1. tirdzniecības un/vai pakalpojumu objekts: tirdzniecības kiosks un segtie 
stendi; sezonas rakstura tirdzniecības un /vai pakalpojumu objekts; 
26.2.2. restorāni, kafejnīcas, bāri u.c. ēdināšanas uzņēmumi -  vasaras tipa 
kafejnīcas, bufetes un bāri ar vaļējām verandām; 
26.2.3. tūrisma pakalpojumu objekts (viesu nams, motelis) 

26.3. Dīķsaimniecība, ar zivsaimniecību saistīta apbūve. 
26.4. Palīgizmantošana:  

26.4.1. saimniecības ēka, noliktava; 
26.4.2. nojume; 
26.4.3. inženiertehniskās apgādes tīkli un objekti.  
26.4.4. autostāvvieta. 

27. Zemesgabalu „Turaidas muzejrezervāts”  apbūves rādītāji: 
27.1. Zemesgabala maksimālais apbūves blīvums – ievērojot vēsturisko apbūves blīvumu un 
nepārsniedzot 10%; 

27.2 Zemesgabala minimālā brīvā teritorija -  ievērojot vēsturisko no apbūves brīvo teritoriju, 
bet ne mazāk par 60% 

28. Maksimālais ēkas un citas būves stāvu skaits, augstums un apjoms – atbilstoši vēsturisko ēku un 
būvju apjomam, stāvu skaitam un augstumam, ņemot vērā vēsturiskās izpētes materiālus, bet nepārsniedzot 
2 pilnus stāvus ar jumta izbūvi. 

29. Aizliegta jauna būvniecība vietās, kur vēsturiski nav bijušas attiecīgas ēkas vai būves. Ēku vai būvju 
tehniskā projekta ietvaros atļauts precizēt detālplānojuma grafiskās daļas plānā „Plānotā (atļautā) 
izmantošana” noteiktās „atjaunojamās / rekonstruējamās vēsturiskās apbūves muzeja teritorijā” novietnes, 
ņemot vērā vēsturiskās izpētes materiālus, esošo objektu tehnisko stāvokli,  aizsargjoslas u.c. 
apgrūtinājumus, kas ietekmē ēku vai būvju izvietojumu. 

30. Rekonstruējot vai izbūvējot jaunus inženiertehniskās apbūves tīklus vai būves jāizvēlas tādi tehniskie 
risinājumi, kas nerada piesārņojumu (fizisku, vizuālu vai ķīmisku) Turaidas muzejrezervāta teritorijā. 
Rekonstruējot esošās kanalizācijas notekūdeņu attīrīšanas ietaises, tās jāizbūvē ar slēgtu apstrādi visā ciklā 
(bez vaļējām virsmām notekūdeņu un dūņu uzglabāšanai vai apstrādei). 

  

3.2. Atļautā izmantošana „Retinātas dzīvojamās apbūves teritorijā” (DzRS*-1) 

 

31. Krimuldas pagasta teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos "Retinātas dzīvojamās apbūves 
teritorijās” (DzRS*) noteiktas ar mērķi nodrošināt iespējas savrupmāju tipa apbūves attīstību, bet Turaidas 
ciema robežās īpašumu izmantošanā kā primārās ievēro ainavas aizsardzības prasības. Teritoriju „DzRS* ”, 
kas atrodas 1994.gadā noteiktajās Turaidas muzejrezervāta robežās atļauts izmantot tikai saskaņā ar 
Turaidas muzejrezervāta pamatdarbības mērķiem, saglabājams kultūrslānis, vēsturiskā vide un dabas 
ainava, vēsturisko plānojuma sistēma. 

32. Nolūki, kādos atļauts būvēt, pārbūvēt, ierīkot vai izmantot ēku un citu būvi zemesgabalos Krimuldas 
novada Turaidā, „Rožkalni” un „Ošas”, kas paredzēta  "Retinātas dzīvojamās apbūves teritorijās” 
(DzRS*-1) ir: 

32.1. Savrupmāja; 

32.2. Sabiedriska iestāde –  kultūras iestāde: muzejs, arhīvs, bibliotēka; 
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 32.3. Darījumu iestāžu un komerciāla rakstura ēka - mazumtirdzniecības vai pakalpojumu (tostarp 
tūrisma) objekts; 

 32.4. Palīgizmantošana: 

  32.4.1. saimniecības ēka; 

  32.4.2. autostāvvieta; 

  32.4.3. dārzs, dīķis, teritorijas labiekārtojums; 

32.4.4. inženiertehniskās apgādes tīkli un objekti; 

33. Maksimālais apbūves blīvums 20%, zemesgabala minimālā brīvā teritorija -  60%. 

34. Maksimālais ēkas un citas būves stāvu skaits un augstums – 2 stāvi ar jumta izbūvi, 9.metri. 

35. Aizliegta jauna būvniecība vietās, kur vēsturiski nav bijušas attiecīgas ēkas vai būves. Ēku vai būvju 
tehniskā projekta ietvaros atļauts precizēt detālplānojuma grafiskās daļas plānā „Plānotā (atļautā) 
izmantošana” noteiktās „atjaunojamās / rekonstruējamās vēsturiskās apbūves muzeja teritorijā” novietnes, 
ņemot vērā vēsturiskās izpētes materiālus, esošo objektu tehnisko stāvokli,  aizsargjoslas u.c. 
apgrūtinājumus, kas ietekmē ēku vai būvju izvietojumu. 

 

3.3. Atļautā izmantošana „Labiekārtota zaļās zonas teritorija un dabas teritorijā” (DA-1) 

 

36. Krimuldas pagasta teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos noteiktā atļautā izmantošana  
„Labiekārtota zaļās zonas teritorija un dabas teritorija” (DA) ietver gan dabas teritorijas (neapbūvētas un 
neapbūvējamas vietas ar daļēji dabisku vai pilnīgi dabisku veģetāciju, kuras netiek intensīvi koptas, 
labiekārtotas un apsaimniekotas (piemēram, pļavas, meži, mežaparki, birzis)), gan apstādījumu teritorijas (ar 
augiem apaudzētas, mākslīgi veidotas un koptas teritorijas: parki, skvēri, citas publiskās teritorijas, kuras ir 
brīvi pieejamas sabiedrībai).  

37. Nolūki, kādos atļauts izmantot zemesgabalu Krimuldas novada Turaidā, „Turaidas muzejrezervāts” 
daļas, kas paredzētas kā „Labiekārtota zaļās zonas teritorija un dabas teritorija” (DA-1) ir: 

37.1. Parks, skvērs; 

37.2. Mežaparks; 

 37.3. Palīgizmantošana - labiekārtojuma elementi (tualetes, gājēju celiņi, soliņi, apgaismojums un citi 
funkcionāli nepieciešamie labiekārtojuma elementi). 

38. Detālplānojuma teritorijā aizliegta turpmāka zemesgabalu sadalīšana un jaunu zemes vienību 
veidošana. Atļauts apvienot blakus esošus Turaidas muzejrezervāta teritorijā esošus zemesgabalus. 

 

3.4. Atļautā izmantošana „Satiksmes infrastruktūras teritorijās”(SI-1) 

 

39. Krimuldas pagasta teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos kā „Satiksmes infrastruktūras 
teritorijas” ir noteikti visi valsts un pašvaldības celi un ielas ciemos, kas paredzēti publiskai izmantošanai. 
Detālplānojuma teritorijā noteiktas valsts un pašvaldības autoceļu aizsargjoslas - sarkanās līnijas. 

40. Nolūki, kādos atļauts izbūvēt vai izmantot detālplānojuma teritorijā ietverto valsts un pašvaldības 
autoceļu  daļu (sarkano līniju koridora robežās) „Satiksmes infrastruktūras teritorijas” (SI-1) ir: 
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40.1  autoceļš; 

 40.2. ciema iela; 

 40.3. gājēju ceļš / veloceliņš; 

 40.4. autostāvvieta; 

40.5. inženiertehniskās apgādes tīkli un būves; 

40.6. apstādījumi. 

41. Ielu un ceļu elementu izbūves prasības: 

41.1. autoceļu raksturīgie šķērsprofili ir noteikti detālplānojuma grafiskajā daļā. Autoceļu šķērsprofilus 
jāprecizē attiecīgā objekta būvprojektā, ņemot vērā detālplānojumā paredzēto gājēju un transporta 
plūsmu sadalījumu, ievērojot būvprojektēšanas normatīvās prasības; 

41.2. blakus brauktuvei veidot atdalītus gājēju celiņus; 

41.3. neregulējamu ielu un ceļu krustojumiem un gājēju pārejām jābūt pārredzamiem. Tas jāpanāk 
veidojot redzamības trijstūri. Redzamības trijstūra zonā nedrīkst atrasties nekādi šķēršļi augstāki par 
0.8 metriem, kas var traucēt krustojuma pārredzamību; 

41.4. lai nodrošinātu muzeja apmeklētāju drošību, vietās, kur plānota liela gājēju plūsma, ieteicams 
veidot izceltus ātrumvaļņus /gājēju pārejas. 

42. Autoceļu P7 un P8, kā arī laukumu brauktuvēm,  autostāvvietām un ietvēm jābūt ar cietu segumu, kas 
izbūvējamas pēc visu nepieciešamo inženierkomunikāciju izbūves ielas vai laukuma robežās. Gājēju celiņus 
(ietves) Turaidas muzejrezrvāta teritorijā atļauts ierīkot ar grants segumu. 

 

4. Aizsargjoslas un apgrūtinājumi 

43. Aizsargjoslas un citi apgrūtinājumi noteikti saskaņā ar Aizsargjoslu likumu, Krimuldas pagasta 
teritorijas plānojumu un citiem normatīvajiem aktiem (esošās – parādītas grafiski un plānotās – grafiski 
nosakāmas izstrādājot inženierapgādes tehniskos projektus un izpildshēmas). Detālplānojumā aizsargjoslas 
noteiktas ar mēroga precizitāti 1:500. 

44. Gadījumos, kad vienā vietā pārklājas vairāku veidu aizsargjoslas, spēkā ir stingrākās prasības un 
lielākais minimālais platums. Visu veidu rīcība šajās vietās jāsaskaņo ieinteresētajām institūcijām. 

45. Vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas. 

45.1. Virszemes ūdensobjektu aizsargjoslas:  

45.1.1. Gaujai – 500 metru plata josla, saskaņā ar detālplānojuma  grafisko daļu; 

45.1.2. Kalna upei, Rītupītei, Māras strautam u.c. dabiskajām ūdenstecēm – 10 metru plata 
josla, saskaņā ar detālplānojuma  grafisko daļu. 

45.2. Aizsargjoslas ap kultūras kultūras pieminekļiem: 

45.2.1. Turaidas muzejezervāta individuālā aizsardzības un apbūves regulācijas zona - 
saskaņā ar detālplānojuma  grafisko daļu; 

45.2.2. Siguldas, Turaidas un Krimuldas vēsturisko centru kompleksa aizsardzības zona - 
saskaņā ar detālplānojuma  grafisko daļu. 

45.3. Aizsargjoslas ap ūdens ņemšanas vietām: 
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45.3.1. ūdensapgādes artēziskajam urbumam zemes īpašumā „Rožkalni” (kad.Nr.8068 009 
0044) stingrā režīma aizsargjoslas rādiuss ir 10 metri, bet ķīmiskās aizsargjoslas rādiuss ir 
292 metri. 

45.3.2. urbumiem, akām un avotiem, kurus saimniecībā vai dzeramā ūdens ieguvei izmanto 
savām vajadzībām individuālie ūdens lietotāji (fiziskās personas), aizsargjoslas nenosaka, ja 
ir veikta labiekārtošana un novērsta notekūdeņu infiltrācija un ūdens piesārņošana. 

45.3.3. aizsargjoslas ap centralizētās ūdens ņemšanas vietām aprēķina, ņemot vērā ūdens 
ņemšanas vietas dabiskos apstākļus un prognozējamo ūdens patēriņu. 

46. Ekspluatācijas aizsargjoslas. 

46.1.Aizsargjoslas gar ielām, autoceļiem un dzelzceļiem: 

46.1.1. ielu sarkanās līnijas – saskaņā ar detālplānojuma  grafisko daļu. 

46.1.2. būvlaide gar autoceļu P8 un autoceļu P7 - saskaņā ar detālplānojuma  grafisko daļu. 

46.1.3. būvlaide gar pašvaldības autoceļu – 3 m no sarkanās līnijas. 

46.2. Aizsargjoslas gar elektronisko sakaru tīkliem. 

46.2.1. gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līnijām un kabeļu kanalizāciju -  zemes gabals 
un gaisa telpa, ko norobežo nosacītas vertikālas virsmas elektronisko sakaru tīkla 
līnijas katrā pusē 1 metra attālumā no elektronisko sakaru tīkla līnijas ass vai kabeļu 
kanalizācijas caurules ārējās malas; 

46.2.2. gar elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līnijām – zemes gabals un gaisa, ko norobežo 
nosacītas vertikālas virsmas elektronisko sakaru tīkla līnijas katrā pusē 2,5 metru 
attālumā no elektronisko sakaru tīkla līnijas ass; 

46.2.3. ap virszemes un pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju neapkalpojamiem 
pastiprināšanas un reģenerācijas punktiem, kabeļu sadales skapjiem un kastēm ar 
ieraktu pamatni vai skapjiem un kastēm kas uzstādītas uz atsevišķas pamatnes, 
kabeļu kanalizācijas akām un optisko kabeļu uzmavām gruntī – zemes gabals un 
gaisa telpa elektronisko sakaru tīkla līnijas augstumā, ko norobežo nosacīta vertikāla 
virsma 1 metru attālumā no pastiprināšanas punkta, kabeļu sadales skapja vai 
kastes, kabeļu kanalizācijas akas un optisko kabeļu uzmavas ārējās malas. 

46.2.4. ap elektronisko sakaru iekārtu ārējiem skapjiem un konteineriem – zemes gabals un 
gaisa telpa, ko norobežo nosacīta vertikāla virsma 1 metra attālumā no elektronisko 
sakaru iekārtu skapja vai konteinera nožogojuma (norobežojuma) vai tālāk izvirzīto 
daļu projekcijas uz zemes vai citas virsmas. 

46.3. Aizsargjoslas gar elektriskajiem tīkliem. 

46.3.1. gar elektrisko tīklu gaisvadu līnijām pilsētās un ciemos - zemes gabals un gaisa telpa, 
ko norobežo nosacītas vertikālas virsmas abpus līnijai ar nominālo spriegumu līdz 20 
kilovoltiem – 2,5 metru attālumā no līnijas ass; 

46.3.2. gar elektrisko tīklu kabeļu līnijām - zemes gabals un gaisa telpa, ko norobežo nosacītas 
vertikālas virsmas kabeļu līnijas katrā pusē 1 metra attālumā no kabeļu līnijas ass;  

46.3.3. ap elektrisko tīklu sadales iekārtām, fīderu punktiem, transformatoru apakšstacijām - 
zemes gabals un gaisa telpa 1 metra attālumā katrā pusē no šo iekārtu nožogojuma vai to 
visvairāk izvirzīto daļu projekcijas uz zemes vai citas virsmas. 

46.4. Aizsargjoslas gar ūdensvadu un kanalizācijas tīkliem. 



Turaidas muiža 
d e t ā l p l ā n o j u m s                           K r i m u l d a s  n o v a d ā  

 

 

 

S I A  M E T R U M                                    2 0 1 2  

 

101 

46.4.1. gar ūdensvadiem un kanalizācijas spiedvadiem, ja tie atrodas līdz 2 metru 
dziļumam – 3 metri katrā pusē no cauruļvada ārējās malas. 

46.5. Aizsargjoslas ap ģeodēziskā tīkla punktiem 5 metru rādiusā no ģeodēziskā punkta centra. 

47. Sanitārās aizsargjoslas: 

47.1. Aizsargjosla ap Turaidas kapsētu - saskaņā ar detālplānojuma  grafisko daļu. 

47.2. Aizsargjosla ap notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm –  

47.2.1. Esošajām notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm – 100 metri (ar atklātām notekūdeņu 
apstrādes tilpēm un slēgtai dūņu apstrādei); 

47.2.2. Plānotajām notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm – 50 metri (attīrīšanas ietaisēm ar slēgtu 
apstrādi visā ciklā). 

48. Aprobežojumi aizsargjoslās.  

48.1. Vispārīgos aprobežojumus aizsargjoslās nosaka normatīvie akti, tos var noteikt arī ar pašvaldību 
saistošajiem noteikumiem, kas izdoti to kompetences ietvaros.  

48.2. Īpašuma lietošanas tiesību aprobežojumus aizsargjoslās nosaka Aizsargjoslu likums. Īpašuma 
tiesību aprobežojumi, ja aizsargjosla atrodas uz īpašumā esoša zemes gabala, ierakstāmi 
zemesgrāmatā likumā noteiktajā kārtībā. 

48.3. Aizsargjoslu uzturēšana un to stāvokļa kontrole veicama Aizsargjoslu likumā noteiktajā kārtībā. 

49. Saskaņā ar Gaujas nacionālā parka likumu detālplānojuma teritorija atrodas Gaujas nacionālā parka 
kultūrvēsturiskās zonas teritorijā, daļēji ainavas aizsardzības zonā un daļēji – neitrālajā zonā. Gaujas 
nacionālā parka funkcionālais zonējums detālplānojuma teritorijā - saskaņā ar detālplānojuma  grafisko daļu. 

 

5. Detālplānojuma īstenošanas kārtība 
 

50. Detālplānojumu īsteno saskaņā ar administratīvo līgumu, kas noslēgts starp vietējo pašvaldību un 
detālplānojuma izstrādes īstenotāju. 

51. Pēc plānotās apbūves, parka ierīkošanas vai meliorācijas būvju ierīkošanas skiču projekta vai 
tehniskā projekta akceptēšanas Krimuldas novada būvvaldē, ja nepieciešams, jāveic meža zemes 
transformācija. 

52. Meža zemju atmežošana (transformācija) saskaņojama ar Dabas aizsardzības pārvaldi atbilstoši 
Gaujas nacionālā parka likuma 4.panta (1) daļas nosacījumiem. 

53. Esošajai artēziskajai akai, kas atrodas Turaidas muzejrezervātā (ierīkota 1998.gadā), precizēt 
aizsargjoslas atbilstoši 20.01.2004. Ministru Kabineta noteikumu Nr.43 „Aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas 
vietām noteikšanas metodika” prasībām. 

54. Pirms būvniecības procesa uzsākšanas detālplānojuma teritorijā jāveic teritorijas inženiertehniskā 
sagatavošana, saskaņā ar šo noteikumu 2.1. apakšnodaļā  noteikto. 

55. Turaidas muzejrezervāta un detālplānojuma teritorijā iekļautā valsts autoceļu P7 Ragana-Turaida 
posma un P8 Inciems–Sigulda-Ķegums posma – no krustojuma ar autoceļu P-7 līdz Siguldas pilsētas 
robežai rekonstrukciju var veikt neatkarīgi no Turaidas muzejrezervāta teritorijas attīstības. 

56. Turaidas muzejrezervāta un detālplānojuma teritorijā iekļautā valsts autoceļa P8 Inciems–Sigulda-
Ķegums posma – no nekustamā īpašuma „Rožkalni”  līdz krustojumam ar autoceļu P-7  rekonstrukcija jāveic 
vienlaicīgi vai pirms Šveices mājas atjaunošanas tās vēsturiskajā vietā. 
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57. Izstrādājot satiksmes organizācijas risinājumus, nodrošināt satiksmes drošības audita piesaisti. 

58. Grozījumi izstrādātajā un spēkā esošajā detālplānojumā veicami izstrādājot detālplānojuma 
grozījumus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

59. Detālplānojums ir spēkā, līdz to atceļ vai atzīst par spēku zaudējušu. Detālplānojums zaudē spēku arī 
tad, ja ir beidzies termiņš, kurā bija jāuzsāk tā īstenošana, un gada laikā pēc šī termiņa izbeigšanās tas nav 
pagarināts. 

 

 

 


