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ZEMES GABALA „DAUDES”,  
KADASTRA NR.8068 011 0079 ,  

 

TERITORIJAS IZMANTOŠANAS UN APBŪVES 

NOTEIKUMI 
 

1.noda ļa 
Vispārīgie jaut ājumi 

 
1.1. Šie saistošie noteikumi „Zemes gabala „Daudes”, kadastra Nr. 8068 

011 0079, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”, attiecas uz 
visu detālplānojumā iekļauto teritoriju un ir saistoši visām fiziskajām un 
juridiskajām personām - zemes īpašniekiem, lietotājiem un 
nomniekiem, uzsākot jebkuru ēku, būvju projektēšanu, veicot 
būvdarbus, ēku rekonstrukciju, modernizāciju, nojaukšanu, nekustamā 
īpašuma sadalīšanu vai apvienošanu, robežu pārkārtošanu, 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu, zemes transformāciju  
vai citu saimniecisko darbību. 

1.2. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi neatbrīvo fiziskās un 
juridiskās personas no nepieciešamības ievērot spēkā esošo valsts 
likumu un citu normatīvo aktu prasības. 

1.3. Līdztekus teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem īpašuma 
„Daudes” izmantošanā jāievēro valstī noteikto normatīvo aktu prasības. 

1.4. Teritorijas daļā, kas atrodas Gaujas Nacionālā parka (turpmāk tekstā 
Gaujas NP) teritorijā, īpaši jāievēro „Likuma par īpaši aizsargājamām 
dabas teritorijām”, „Gaujas nacionālā parka likuma”, MK 2012.gada 
2.maija noteikumus Nr.317 „Gaujas nacionālā parka individuālie 
aizsardzības un izmantošanas noteikumi”, Gaujas Nacionālā parka 
Dabas aizsardzības plāna prasības. Līdz ar jaunu normatīvo aktu vai 
normatīvo aktu grozījumu spēkā stāšanos, jāievēro attiecīgās 
izmaiņas. 

1.5. Pašvaldība un tās institūcijas neizsniedz atļaujas zemes izmantošanai 
(saimnieciskajai darbībai) vai būvniecībai, ja iecere ir pretrunā 
konkrētās teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu prasībām.  

 
 

2.noda ļa 
Aizliegt ās izmantošanas 

 
2.1.  Nav pieļaujama teritorijas izmantošana, kas ir pretrunā apbūves 

noteikumu un citu normatīvo aktu prasībām. 
2.2. Netiek atļauta tāda zemes, ēku, būvju vai kādas to daļas izmantošana, 

kas rada augstāku iedzīvotāju apdraudējuma līmeni par maksimāli 
pieļaujamo vai būtisku piesārņojumu – nepieļaujami augstu risku un 
neatbilstību valsts vides aizsardzības un sabiedrības veselības 
institūciju vides kvalitātes normatīvo aktu prasībām. 
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2.3. Aizliegts veikt darbus būvmateriālu, melnzemes un derīgo izrakteņu 
ieguvei komercnolūkos, novietot, savākt un glabāt neizmantojamus, 
pamestus transportlīdzekļus, vākt, uzkrāt un glabāt kaudzē vai 
laukumos atkritumus, krāmus, lupatas, metāllūžņus un būvgružus. Šī 
prasība neattiecas uz atkritumu savākšanu speciālās noteikta parauga 
atkritumu tvertnēs. 

2.4.  Aizliegts izmantot jebkādus ceļojumu treilerus un vagoniņus kā 
ilglaicīgas lietošanas (vairāk kā trīs kalendārie mēneši) dzīvojamās 
telpas, izņemot gadījumus, ja zemesgabalam ir būvlaukuma statuss. 

2.5.  Aizliegta zemes, ēku un citu būvju izmantošana, nenovēršot esošo 
vides piesārņojumu, atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 
 

3.noda ļa 
Zemesgabalu veidošanas k ārt ība 

3.1. Nosacījumi zemes vienību sadalīšanai, apvienošanai un robežu 
pārkārtošanai 

3.2.1. Nekustamā īpašuma sadalīšanu vai apvienošanu atļauts veikt tikai 
nekustamajam īpašumam, kas nostiprināts Zemesgrāmatā. 

3.2.2. Jaunu zemes vienību platības un konfigurāciju nosaka, atbilstoši 
teritorijas plānojumam, saskaņā ar detālplānojumu. 

3.2.3. Jaunveidojamās zemes vienību minimālā platība mežsaimniecībā 
izmantojamā teritorijā ārpus ciemiem un Gaujas NP neitrālajā zonā – 2 
ha; 

3.2.4. Atkāpes no prasībām ir pieļaujamas gadījumos: 
 1) ja to pamato zemes īpašuma konfigurācija vai esošie apgrūtinājumi, 

bet izmaiņas nedrīkst pārsniegt 10% no zemes vienības platības, 
izņemot zemes īpašumu daļu Gaujas NP dabas lieguma teritorijā. 

 2) atdalot un pievienojot zemi blakus esošai zemes vienībai 
mežsaimnieciskai izmantošanai, izņemot zemes īpašumiem Gaujas NP 
dabas lieguma teritorijā. 

 3) inženiertehniskās apgādes objektu un tīklu izbūves vajadzībām, 
piebraucamo ceļu infrastruktūras izbūvei. 

3.2.5. Nekustamo īpašumu (zemes vienību) drīkst sadalīt vai apvienot ar citu 
nekustamo īpašumu (zemes vienību) tikai ar pašvaldības piekrišanu 
Apbūves noteikumos noteiktajā kārtībā. 

 
 

4.noda ļa 
Apbūves noteikumi 

 
4.1. Zemes īpašums „Daudes”, kadastra Nr. 8068 011 0079, atrodas 

„Mežsaimniecībā izmantojamā zemē”. 
4.2. Definīcija: Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas ir noteiktas ar 

mērķi attīstīt mežsaimniecību, saglabāt raksturīgo ainavu, attīstīt 
brīvdabas atpūtas pakalpojumus un lauku tūrismu. Šo teritoriju 
izmantošanu galvenokārt ierobežo normatīvo aktu prasības. 

4.3. At ļautā izmantošana :  
- Nolūki, kādos atļauts izmantot zemi, būvēt, pārbūvēt, ierīkot vai 

izmantot ēkas un būves uz zemes, kas atrodas sadalītajā zemes 
īpašumā „Daudes”, kadastra Nr. 8068 011 0079 ir: 
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- galvenā izmantošana: Atļautā izmantošana meža 
apsaimniekošana, kokmateriālu sagatavošana, medniecība,  

- palīgizmantošana: Palīgizmantošana: inženierkomunikāciju objekti, 
tostarp novērošanas tornis, atpūtas un tūrisma pakalpojumu objekts 
un tam nepieciešamā infrastruktūra (pamatojot ar detālplānojumu). 

4.4. Maksim ālais apb ūves bl īvums :   
- 10%. 

4.5. Maksim ālā apbūves intensit āte:  
- dzīvojamai apbūvei pēc Krimuldas novada Būvvaldes izsniegtajiem 

plānošanas - arhitektūras uzdevumu nosacījumiem. 
4.6. Minim ālā br īvā teritorija:  

- dzīvojamai apbūvei pēc Krimuldas novada Būvvaldes izsniegtajiem 
plānošanas - arhitektūras uzdevumu nosacījumiem. 

4.7. Ēku un b ūvju skaits:   
- Ievērojot atļautos apbūves rādītājus. 

4.8. Apbūves maksim ālais augstums:   
- 9 m, izņemot torņus un citas būves, kam augstumu nosaka 

atbilstoši funkcionālajai nepieciešamībai. 
4.9. Maksim ālas st āvu skaits :  

- Maksimālais ēku stāvu skaits 2 pilni stāvi un jumta stāva izbūve.  
4.10.   Ēku un b ūvju novietojums pret zemesgabala robež ām. 

- Jebkurai ēkai, būvei un to daļām ir jāatrodas attiecīgā zemesgabala 
robežās. 

- Ēkas vai būves neviena daļa nedrīkst projicēties ārpus tā 
zemesgabala, uz kura tā atrodas, robežas, izņemot: 

- ja ēka vai būve ir žogs starp zemesgabaliem; 
- ja kaimiņu zemesgabala īpašnieks piekrīt grozīt zemesgabala 

robežu pa vertikāli. Tādā gadījumā to jāieraksta Zemesgrāmatā. 
-    Būvju novietojuma attālumu līdz ielai nosaka būvlaide. 
- Jebkura būvniecība, kas atrodas tuvāk par 3 m bez logiem un 

durvīm un 4 m ar logiem un durvīm no kaimiņu zemesgabala 
robežām ir jāsaskaņo ar kaimiņu zemesgabala īpašnieku. 

4.11.  Fasādes, jumti, ūdens notekcaurules . 
- Katra zemesgabala īpašniekam jāuztur kārtībā ēkas fasādes, ūdens 

notekcaurules, renes un jumts: 
- jumts jāizbūvē tā, lai ūdens netecētu uz kaimiņu zemesgabaliem, 
- nav atļauta patvaļīga satelītantenu novietošana uz jumtiem un 

balkoniem, virs erkeriem vai to piestiprināšana pie ēku fasādēm. 
- Visi apdares materiāli, krāsu pases jāizvēlas atbilstoši Krimuldas 

novada Būvvaldes izsniegtajiem plānošanas - arhitektūras 
uzdevumam. 

 
5.noda ļa 

Papildus noteikumi 
 
5.1.   Žogi  
- Žogs ir būve, kuras novietojums un vizuālais risinājums ir jāsaskaņo 

Būvvaldē. 
- Žogiem un vārtiem gar ielām un laukumiem jābūt saskanīgiem ar būvju un 

kaimiņu zemesgabalu žogu arhitektūru.        
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- Žogus drīkst ierīkot ielas vai ceļa pusē – pa ielas sarkano līniju; 
- Robežu žogi abiem kaimiņiem jāizbūvē un jāuztur kārtībā kopīgi, bet ja viņi 

nevar vienoties, tad katram jāizbūvē un jāuztur kārtībā tā žoga puse, kas, 
skatoties no zemesgabala uz robežu, atrodas pa labi, turklāt žogam gar 
visu robežu jābūt vienā veidā.  

- Žogu minimālā caurredzamība atkarībā no žoga augstuma vispārīgā 
gadījumā ir šāda: 

 a. līdz 1 m augstam žogam- bez ierobežojumiem; 
 b. līdz 1,45 m augstam žogam- 30 %; 
 c. līdz 1,75 m augstam žogam- 50 %; 
 d. Par 1,75 m augstākiem žogiem- 80 %. 

- Prasības attiecībā uz žogu augstumu un caurredzamību neattiecas 
uz dzīvžogiem un gadījumos, kad izbūvējamais žogs tiek kombinēts 
ar dzīvžogu. 

- Žogu konstrukcijām gar meliorācijas novadgrāvjiem jābūt viegli 
transformējamiem un nojaucamiem; 

- Nav atļauta dzeloņstiepļu vai tām pielīdzinātu materiālu 
izmantošana žogos. Nav atļauts žogu stabu atbalstus izvietot ielu 
teritorijā. 

- Žoga risinājumus jaunbūvējamām ēkām izstrādā kopīgi ar ēkas 
būvprojektu. 

 
5.2.  Piek ļūšanas noteikumi  

- Zemes vienībai nodrošina piekļūšanu no Lojas ielas. 
- Piekļūšanu zemesgabalam (ēkām) nodrošina pa piebraucamo ceļu, 

kas izbūvēts tā, lai pa to var pārvietoties ugunsdzēsības un 
glābšanas tehnika. 

5.3. Pras ības vides pieejam ībai  
- Objektos, kas paredzēti apmeklētājiem jānodrošina vides 

pieejamību cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, tostarp, iespēju ērti un 
droši pārvietoties cilvēkiem ar kustību, dzirdes un redzes 
traucējumiem. 

5.4. Pras ības melior ācijas sist ēmu izb ūvei un uztur ēšanai  
- Ūdens novadīšanas risinājumi detālplānojumā vai būvprojektā 

jāsaskaņo ar Zemkopības ministrijas nekustamajiem īpašumiem. 
- Veicot būvniecību un citus pasākumus, saglabā esošos grāvjus, 

meliorācijas sistēmas un dabīgās noteces, saglabājot to vienoto 
noteces sistēmu. 

- Nekustamā īpašuma īpašniekam ir obligāta viņam piederošo grāvju, 
caurteku, dabīgo ūdensnoteku saglabāšana, nodrošinot ūdens 
novadīšanu pa tām. 

- Ūdens novadīšanai un caurvadīšanai zemes īpašumu īpašniekiem 
atļauts izbūvēt grāvjus sava zemes īpašuma robežās saskaņā ar 
Krimuldas novada domes akceptu un Zemkopības ministrijas 
nekustamo īpašumu izdotajiem tehniskajiem noteikumiem. 

5.5. Pras ības reljefa un augsnes virsk ārtas aizsardz ībai, gr āvju un 
dab īgo note ču saglab āšanai, kokaugu aizsardz ībai  

- Veicot būvniecību un teritorijas cita veida izmantošanu, maksimāli 
jāsaglabā reljefs, dabīgā augsnes virskārta un esošie koki. Pēc 
būvniecības pabeigšanas jāatjauno augsnes virskārta. 
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- Lai novērstu gruntsūdeņu līmeņa izmaiņas jāsaglabā esošos 
grāvjus un dabīgās noteces. Ja tiek paredzētas izmaiņas, kas var 
izmainīt noteku un meliorācijas sistēmu darbību, būvprojektu 
jāsaskaņo ar Zemkopības ministrijas nekustamajiem īpašumiem. 

5.6. Pras ības atkritumu apsaimniekošanai  
- Atkritumu savākšanu Krimuldas pagasta teritorijā veic atkritumu 

apsaimniekotāja organizācija saskaņā ar līgumu ar nekustamā 
īpašuma īpašnieku. Zemes īpašniekam jāslēdz līgums ar sadzīves 
cieto atkritumu apsaimniekošanas organizāciju par atkritumu 
izvešanu. 

- Cieto sadzīves atkritumu savākšanai pagasta teritorijā izvieto 
konteinerus un tvertnes. 

5.7. Ugunsdroš ības un civil ās aizsardz ības pras ības  
- Veicot būvniecību un citādu teritorijas izmantošanu, ievēro 

normatīvo aktu prasības ugunsdrošības jomā. 
- Jaunai apbūves teritorijai jānodrošina ārējo ugunsdzēsības 

ūdensapgādi, ierīkojot ūdens ņemšanas vietas.  
5.8. Pras ības īpašuma uztur ēšanai, ēku rekonstrukcijai, remontam un 
funkcijas mai ņai. 

- Nekustamā īpašuma īpašniekam jāuztur kārtībā un jānodrošina 
sanitāri higiēnisko un vides prasību ievērošanu savā īpašumā. 

- Ēku funkciju maiņa atļauta saskaņā ar teritorijas plānojumu un ar 
Krimuldas  Būvvaldē akceptētu ēkas rekonstrukcijas projektu. 

5.9. Pras ības ēku un b ūvju konstrukt īvajām da ļām un elementiem  
- Prasības ēku un būvju konstruktīvajām daļām un elementiem tiek 

noteiktas plānošanas un arhitektūras uzdevumā konkrēta 
būvprojekta izstrādei. 

5.10. Pras ības zemes transform ēšanai  
- Krimuldas pagasta teritorijā atļauta meža zemju transformēšana 

citos izmantošanas veidos, zemes transformēšanu veicot normatīvo 
aktu noteiktajā kārtībā. 

- Gaujas NP ainavu aizsardzības un kultūrvēsturiskās apbūves zonā, 
kā arī Krimuldas pagasta plānojumā noteiktajās ainaviski vērtīgajās 
teritorijās zemi atļauts transformēt ar tūrismu saistītai izmantošanai, 
ceļu un inženiertehniskās infrastruktūras izbūvei, apmežošanai vai 
dīķu izveidei.  

 
 

Detālplānojuma izstrādātāja 
Arhitekte 

Valda Lasmane 
 


