
Teritorijas izmantošanas un Apbūves noteikumi  

īpašuma Mierkalni teritorijā. 

Retinātas apbūves teritorijas 

  Teritorijas atļautā izmantošana saskaņā ar Krimuldas novada teritorijas plānojumu – 

Retinātas apbūves teritorijas. Detālplānojuma teritorija atrodas ainavu aizsardzības 

zonā, tādēļ īstenojot īpašuma apbūvi, kā primāri jāievēro ainavu aizsardzības 

prasības. 

  VISPĀRĪGIE IZMANTOŠANAS NOTEIKUMI 

 2.1. Atļautā izmantošana 

 2.2.  Nolūki, kādos atļauts būvēt, pārbūvēt, ierīkot vai izmantot būves uz 

zemes, kas  paredzēta retinātas apbūves teritorijai, ir: 

 a) savrupmāja, 

 b) Palīgizmantošana: 

 saimniecības ēka, 

 dārzs, 

 dīķis. 

 2.3. Zemesgabala (parceles) minimālā platība 

 2.4. No jauna veidojamu zemesgabalu (parceļu) minimālā platība – 2500m2. 

 2.5. Zemesgabala maksimālais apbūves blīvums 

 2.6. Zemesgabala maksimālais apbūves blīvums nedrīkst pārsniegt 20%. 

 2.7. Zemesgabala (parceles) minimālā fronte: 20m. 

 2.8. Priekšpagalma minimālais dziļums (būvlaide) 

 2.9. Priekšpagalma minimālais dziļums nedrīkst būt mazāks par 6,0m. 

 2.10. Sānpagalma minimālais platums 

 a) Sānpagalma minimālais platums un attālums līdz zemesgabala aizmugures 

robežai nedrīkst būt mazāks par 4,0m. 

 b) Ārējā sānpagalma minimālais platums pie maģistrālās ielas vai pagasta ceļa 

nedrīkst būt mazāks par 4,0m. 

 2.11. Aizmugures pagalma minimālais dziļums 

 2.12. Aizmugures pagalma minimālais dziļums nedrīkst būt mazāks par 4,0m, 

izņemot gadījumus, kad aizmugures pagalma platumu nav iespējams ievērot 

esošas apbūves dēļ. 

 2.13. Apbūves maksimālais augstums – 9m. 

 2.14. Apbūves maksimālais stāvu skaits – divi pilni stāvi un jumta stāva izbūve. 

 2.15. Maksimālais savrupmāju skaits uz zemesgabala: Uz viena zemesgabala drīkst 

atrasties viena savrupmāja ar palīgēkām. 

 2.16. Autostāvvietu izvietojums 

 a) Visas autostāvvietas jāizvieto zemesgabalā uz piebraucamā ceļa 

(priekšpagalmā), kā arī sānu vai aizmugures pagalmā ar noteikumu, ka: 

 b) autostāvvietu platība priekšpagalmā (uz piebraucamā ceļa) nepārsniedz 25% 



no priekšpagalma platības; 

 c) piebraucamā ceļa platums nepārsniedz 5,0m. 

 2.17. Laivu, ceļojuma treileru un kravas automašīnu atklāta novietošana 

 a) Laivu, ceļojuma treileru vai kravas automašīnu atklāta novietošana nav 

atļauta priekšpagalmā un ārējā sānpagalmā, izņemot uz piebraucamā ceļa. 

 b) Nav atļauta traktoru, kā arī kravas automašīnu atklāta novietošana, ja kravas 

automašīnas svars pārsniedz 2,5 tonnas. 

 2.18. Komposta vietu izvietojums 

 a) Komposta vietu izvietošana nav atļauta priekšpagalmā un ārējā sānpagalmā. 

 b) Komposta vietu izvietošana nav atļauta tuvāk par 1,5m no kaimiņu 

zemesgabala robežas. 

 c) Ar sānu, aizmugures vai, ja nepieciešams, abu kaimiņu zemesgabalu 

īpašnieku rakstisku piekrišanu, ko viņi apliecina ar parakstiem uz 

zemesgabala plānojuma lapas, šo attālumu drīkst samazināt vai izvietot 

komposta vietu uz zemesgabala robežas. 

 2.19. Žogi 

 a) Žogs ir būve, kuras novietojums un vizuālais risinājums ir jāsaskaņo 

Būvvaldē. 

 b) Zemesgabalus atļauts iežogot. 

 c) Teritorijas norobežošanai vēlams izmantot dzīvžogus 

 d) Žogus drīkst ierīkot: 

 ielas pusē – pa sarkano līniju; 

 pārējos gadījumos – pa zemesgabala robežām. 

 Robežžogi abiem kaimiņiem jāizbūvē un jāuztur kārtībā kopīgi. 

Gadījumos, ja viņi nevar vienoties, tad katram jāizbūvē un un jāuztur 

kārtībā tā žoga puse, kas, skatoties no zemesgabala uz robežu atrodas pa 

labi, turklāt žogam gar robežu jābūt viena veida. 

 Žogu minimālā caurredzamība atkarībā no žoga augstuma vispārīgā 

gadījumā ir šāda: 

 līdz 1 m augstam žogam- bez ierobežojumiem; 

 līdz 1,6 m augstam žogam- 50 %. 

 Prasības attiecībā uz žogu augstumu un caurredzamību neattiecas uz 

dzīvžogiem un gadījumos, kad izbūvējamais žogs tiek kombinēts ar 

dzīvžogu. 

 Ja blakus esošo zemes īpašumu īpašnieki nevar vienoties par robežžoga 

veidu un augstumu, to ar lēmumu nosaka Krimuldas novada dome. 

 Nav atļauta dzeloņstiepļu vai tām pielīdzinātu materiālu izmantošana 

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

teritorijā. 

 Žogi jākrāso ar izturīgām krāsām. Nedrīkst krāsot dabisko akmeni, 

keramiku un cēlapmetumu žogos. 

 Žoga risinājumus jaunbūvējamām ēkām izstrādā kopīgi ar ēkas 

būvprojektu. 

 Labiekārtojuma nosacījumi. 

 3.1. Apbūvētam īpašumam jābūt labiekārtotam ar iekoptu dārzu vai zālienu. Pēc 



ēku būvniecības pabeigšanas, aizliegts ilgstoši atstāt teritoriju bez uzraudzības, 

neveicot apkārtnes sakopšanu (zālāja pļaušana, būvgružu savākšana u.c.). 

 3.2. Aizliegts ilglaicīgi (ilgāk par būvniecības laiku) īpašuma teritorijā uzglabāt 

būvgružus un veidot būvgružu krautuves. 

 3.3. Aizliegts priekšpagalmā un ārējā sānpagalmā veidot būvmateriālu krautuves, 

ja tos nav paredzēts uzreiz izmantot. 

 Prasības inženiertehniskajam nodrošinājumam. 

 4.1. Pirms komunikāciju būvniecības, paredzētajai darbībai noteiktajā kartībā 

jāizstrādā un jāapstiprina būvprojekti. 

 4.2. Pirms jaunas apbūves uzsākšanas jānodrošina piekļūšana apbūvējamam 

īpašumam 

 4.3. Kanalizācija un ūdensapgāde: 

 a) Dzīvojamās mājas jāpieslēdz pie centralizētas ūdensapgādes. 

 b) Kanalizācijas ūdeņu novadīšanai atļauti lokāli risinājumi ar individuālām 

attīrīšanas iekārtām vai kanalizācijas septiķi. 

 c) Elektroapgādes nodrošināšanai paredzēts pieslēgums esošajam 

transformatoram, jaunas elektrolīnijas izvietojot ceļā sarkano līniju rajonā. 

 Piekļūšanas noteikumi. 

 5.1. Piekļūšana paredzēta izmantojot esošo Turaidas ciema ceļu tīklu, 

veidojot jaunu pieslēgumu pašvaldības ceļam I 16.  Detālplānojums neparedz 

esošo ceļu tīklu rekonstrukciju, tomēr ir paredzēti ceļu I 15 un I 16 griezuma 

profili, kas izstrādāti saskaņā ar Krimuldas pagasta teritorijas plānojumā doto 

“Pašvaldības ceļa paraugprofilu”. 

 5.2. Piekļūšanu zemesgabalam (ēkām) nodrošina pa piebraucamo ceļu, kas 

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

 Prasības reljefa un augsnes virskārtas aizsardzībai, grāvju un dabīgo noteču 

saglabāšanai, koku aizsardzībai. 

 6.1. Veicot būvniecību un teritorijas cita veida izmantošanu, pēc iespējas 

saglabā reljefu un dabīgo augsnes virskārtu, arī esošos kokus. Pēc būvniecības 

pabeigšanas augsnes virskārtu atjauno. 

 6.2. Lai novērstu gruntsūdeņu līmeņa izmaiņas, iespēju robežās saglabā 

esošos grāvjus un dabīgās noteces. 

 6.3. Detālplānojuma teritorija nav meliorēta un tajā neatrodas ar meliorāciju 

saistīta infrastruktūra.  

 6.4. Veicot būvniecību un citus pasākumu, jāsaglabā esošie grāvji un dabīgās 

noteces, saglabājot to vienoto noteces sistēmu. 

 6.5. Detālplānojuma teritorija atrodas samērā līdzenā vietā ar izteiktu reljefa 

kritumu teritorijas ziemeļu daļā, kas saskaņā ar Krimuldas pagasta teritorijas 

plānojumu atrodas dabas teritorijā un nav paredzēts apbūvei. Detālplānojumus 

neparedz teritorijas reljefa būtiskas izmaiņas (teritorijas uzbēršana vai 

norakšana). 

 Prasības atkritumu apsaimniekošanai. 

 7.1. Atkritumu savākšanu veic atkritumu apsaimniekošanas organizācija 

saskaņā ar līgumu ar nekustama īpašuma īpašnieku. Zemes īpašniekam jāslēdz 

līgums ar sadzīves cieto atkritumu apsaimniekošanas organizāciju par atkritumu 

izvešanu. 

 Ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasības. 

 8.1. Veicot būvniecību un citu teritorijas izmantošanu, jāievēro normatīvo 



aktu prasības ugunsdrošības jomā. 

 8.2. Izbūvējot pieslēgumu ūdensvadam, jāparedz ūdens ņemšanas vieta 

ugunsdzēsēju vajadzībām. 

 Prasības īpašuma uzturēšanai, ēku rekonstrukcijai, remontam un funkciju maiņai. 

 9.1. Nekustamā īpašuma īpašniekam jāuztur kārtībā un jānodrošina sanitāri 

higiēnisko un vides prasību ievērošana sava īpašumā. 

 9.2. Ēku funkciju maiņa atļauta saskaņā ar detālplānojumu un ar Krimuldas 

novada Būvvaldē akceptētu ēkas rekonstrukcijas projektu. 

 Nosacījumi teritorijas turpmākai attīstībai: 

Turaidas ciema robežās ievēro Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa „Turaidas 

muzejrezervāts” (teritorijas robežas apstiprinātas ar 1994.gada 1.marta LR Ministru kabineta 

noteikumiem Nr. 61) individuālās aizsardzības zonas un to aizsardzības noteikumus un 

Gaujas NP likuma un Ministru kabineta 2001.gada 7.augusta noteikumus Nr.352 " Gaujas 

Nacionālā parka individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi". Zemes robežu 

pārkārtošanas un apbūves izvietošanas risinājumu pamato, izstrādājot detālplānojuma 

grozījumus. 

Dabas teritorijas 

 Krimuldas pagasta teritorijas plānojumā kā dabas teritorijas ir noteiktas neapbūvētas 

un neapbūvējamas vietas ar daļēji dabisku vai pilnīgi dabisku veģetāciju, kuras netiek 

intensīvi koptas, labiekārtotas un apsaimniekotas (piemēram, meži, mežaparki, 

birzis). 

 Atļautā izmantošana: 

 12.1. Parki, 

 12.2. skvēri, 

 12.3. mežaparki. 

 Palīgizmantošana - sezonāla rakstura izklaides, tirdzniecības, pakalpojumu un atpūtas 

objekti,  labiekārtojuma elementi (tualetes, gājēju celiņi, soliņi, apgaismojums, bērnu 

rotaļu laukumi un citi funkcionāli un dekoratīvi elementi). 

 Galvenie nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - 0501 Dabas pamatnes, parki, zaļās 

zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā 

darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa. 

 Labiekārtojuma nosacījumi. 

 15.1. Aizliegts uzglabāt būvgružus un veidot būvgružu krautuves. 

 15.2. Aizliegts priekšpagalmā un ārējā sānpagalmā veidot būvmateriālu krautuves, 

ja tos nav paredzēts uzreiz izmantot. 

 

 

 

Sastādīja:     M.Mistris 

 


