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1. Vispārīgie jautājumi 

1. Visai detālplānojuma teritorijai ievērojami Krimuldas novada domes 29.07.2016. saistošo 
noteikumu Nr.5 „Krimuldas novada  teritorijas plānojuma no 2016.gada grafiskā daļa un 
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” (prot.Nr.8,p.3), izņemot šī detālplānojuma 
teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumos precizētos un detalizētos atsevišķo 
izmantošanu noteikumus un apbūves nosacījumus.  

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

3. Detālplānojumu var Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā pārsūdzēt 
administratīvajā tiesā mēneša laikā pēc tam, kad ir publicēts paziņojums par detālplānojuma 
apstiprināšanu, un neatkarīgi no tā, vai detālplānojumā norādīta tā pārsūdzēšanas kārtība un 
termiņš. Līdz pārsūdzēšanas termiņa beigām, kā arī detālplānojuma darbības apturēšanas 
gadījumā vietējā pašvaldība nav tiesīga pieņemt ar detālplānojuma īstenošanu saistītus 
lēmumus. 

 

2. Prasības visām teritorijām  

2.1. Inženiertehniskā teritorijas sagatavošana 

4. Visā detālplānojuma teritorijā pirms plānotās apbūves būvniecības procesa uzsākšanas 
jāveic inženiertehniskās teritorijas  sagatavošanas plānošanas un projektēšanas darbi, ja tādi 
ir nepieciešami. 

5. Saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumiem Nr.334 „Noteikumi par 
Latvijas būvnormatīvu LBN 005-15 „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. 

6. Detālplānojuma teritorijā, kur izstrādājams labiekārtošanas projekts, attiecināmi iepriekš 
nosauktie darbi, ja tādi ir nepieciešami. 

7. Inženiertehniskā teritorijas sagatavošana detālplānojuma teritorijā ietver šādus 
pasākumus: 

7.1. inženierkomunikāciju pārbūvi vai izbūvi ielu sarkano līniju robežās, piebrauktuvju un 
inženierkomunikāciju koridoru robežās; 

7.2. piekļūšanas nodrošināšanai nepieciešamās plānotās piebrauktuves izbūvi; 

7.3. ja projektā tiek plānots pagrabstāvs vai pazemes būve - pirms projektēšanas veikt 
hidroģeoloģisko un dendroloģisko izpēti, lai noteiktu būves potenciālo ietekmi uz 
apkārtējiem īpašumiem, tajos esošo apbūvi, saglabājamiem kokiem un to saglabāšanai 
nepieciešamo hidroloģisko režīmu. Gadījumā, ja pazemes būvi tiek plānots izbūvēt pilnīgi 
vai daļēji zem gruntsūdens līmeņa, izvērtējot gruntsūdeņu daudzumu, būvprojektā jāparedz 
gruntsūdeņu organizētu novadi no būves gan būvdarbu, gan būves ekspluatācijas laikā. 

 

2.2. Piekļūšanas noteikumi un zemes vienību veidošana 

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

9. Ēkas (būves) jāprojektē, jābūvē un jāekspluatē tā, lai iespējamā ugunsgrēka gadījumā 
nodrošinātu cilvēku evakuāciju, ugunsdzēsības un glābšanas dienesta apakšvienību 
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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. 

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

11. Detālplānojuma teritorijā esošās zemes vienību dalīšana veicama saskaņā ar 
detālplānojuma risinājumiem. 

2.3. Ārtelpas labiekārtošana un citi noteikumi 

12. Detālplānojuma teritorijā drīkst iežogot zemes gabalu, kur atrodas PII “Ezerciems”, 
pārējie zemesgabali detālplānojuma teritorijā nav iežogojami. 

13. Detālplānojuma teritorijā saglabāt dabisko reljefu; neplānot zemes uzbēršanu vairāk 
par 10 cm koku sakņu rajonā.  

14. Publiskās ārtelpas sakārtošanai izstrādājams detalizēts labiekārtošanas projekts, 
ietverot parka koku saglabāšanas / kopšanas prasības. Labiekārtojuma elementi un mazās 
arhitektūras formas – celiņi, lapenes, apstādījumi, pielietotās koku, krūmu un augu sugas 
jāprojektē atbilstoši kultūrvēsturiskās vides tradīcijām. 

15. Projektējot perspektīvās ēku un būvju novietnes maksimāli jāsaglabā detālplānojuma 
teritorijā esošie koki, kā raksturīgā ainaviskā vide. 

16. Saudzējamos kokus saglabāšanai jāizvēlas ne tuvāk kā 3m attālumā no ēku pamatiem, 
lai būvniecības darbos netraumētu to saknes. Būvniecības procesa laikā nodrošināt labvēlīgus 
apstākļus ārpus saglabājamiem kokiem, lai netiktu ietekmēti to augšanas apstākļi. Konkrēti 
koku aizsardzības pasākumi jāparedz būvprojekta risinājumos, izstrādājot būvprojekta darba 
organizācijas projekta daļu. 

 

3. Atļautā izmantošana „Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija” (DzM) 

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

18. Nolūki, kādos atļauts būvēt, pārbūvēt, ierīkot vai izmantot ēku un citu būvi ir: 

18.1. Savrupmāju apbūve (11001): Apbūve, ko veido viena dzīvokļa māja, divu dzīvokļu 
māja, vasarnīca, dvīņu māja, palīgēka; 

18.2. Rindu māju apbūve (11005); 

18.3. Daudzdzīvokļu māju apbūve (11006): daudzdzīvokļu māju apbūve līdz trijiem 
stāviem. 

19. Teritorijas papildizmantošanas veidi:  

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

19.2. Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve (12002): Veikali, aptiekas, 
sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumi, kafejnīcas, sadzīves un citu pakalpojumu objekti. 
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19.3. Labiekārtota publiskā ārtelpa (24001): Publiskas ārtelpas izveide un 
labiekārtošana, apstādījumu ierīkošana, ielas labiekārtošana un gājēju kustības infrastruktūras 
ierīkošana. 

19.4. Publiskā ārtelpa bez labiekārtojuma (24002). 

20. Apbūves parametri: 
 

20.1. zemes gabala minimālā brīvā zaļā teritorija - 50%; 

20.2. apbūves augstums – 12 metri; 

20.3. maksimālais stāvu skaits – 3 stāvi. 

21. Būvlaides: 

21.1. būvlaide gar Anšlava Eglīša ielu – 3m no ielas sarkanās līnijas; 

21.2. būvlaide gar jaunveidojamo ielu – 3m no ielas sarkanās līnijas, izņemot esošo 
būvi; 

21.2. būvlaide gar Turaidas ielu – 6m no ielas sarkanās līnijas; 

21.3. būvlaide gar Gaujas ielu – 6m no ielas sarkanās līnijas. 

 

4. Atļautā izmantošana „Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorija ” (DzD) 

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

23. Nolūki, kādos atļauts būvēt, pārbūvēt, ierīkot vai izmantot ēku un citu būvi ir: 
Daudzdzīvokļu māju apbūve (11006): Daudzdzīvokļu māju apbūve līdz pieciem stāviem. 

24. Teritorijas papildizmantošanas veidi:  

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

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

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

25. Apbūves parametri: 
 

25.1. zemes gabala minimālā brīvā zaļā teritorija - 40%; 

25.2. apbūves augstums – 18 metri; 

25.3. maksimālais stāvu skaits – 5 stāvi. 

26. Būvlaides: 

26.1. būvlaide gar Anšlava Eglīša ielu – 3m no ielas sarkanās līnijas; 

26.2. būvlaide gar Straupes ielu – 3m no ielas sarkanās līnijas. 
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5. Atļautā izmantošana „Publiskās apbūves teritorija ” (P) 

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

28. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi:  

28.1. Biroju ēku apbūve (12001). 

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

28.3. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003). 

28.4. Kultūras iestāžu apbūve (12004). 

28.5. Sporta ēku un būvju apbūve (12005). 

28.6. Veselības aizsardzības iestāžu apbūve (12008). 

28.7. Sociālās aprūpes iestāžu apbūve (12009). 

29. Teritorijas papildizmantošanas veidi: Rindu māju apbūve (11005). 

30. Apbūves parametri: 
 

30.1. zemes gabala minimālā brīvā zaļā teritorija - 40%; 

30.2. apbūves augstums – 12 metri; 

30.3. maksimālais stāvu skaits – 3 stāvi. 

31. Būvlaides: 

31.1. būvlaide gar Anšlava Eglīša ielu – 3m no ielas sarkanās līnijas; 

31.2. būvlaide gar Straupes ielu – 3m no ielas sarkanās līnijas; 

31.2. būvlaide gar Turaidas ielu – 6m no ielas sarkanās līnijas. 

6. Atļautā izmantošana „Transporta infrastruktūras teritorija” (TR) 

32. Transporta infrastruktūras teritorija (TR) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai 
nodrošinātu visu veidu transportlīdzekļu un gājēju satiksmei nepieciešamo infrastruktūru. 

33. Veidojot piebraucamos un gājēju ceļus, ievērot Latvijas valsts standartu ceļu 
projektēšanā un normatīvo aktu prasības. 

7. Atļautā izmantošana „Dabas un apstādījumu teritorija” (DA) 

34. 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.  

35. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi:  

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

35.2. Publiskā ārtelpa bez labiekārtojuma (24002). 

36.  Teritorijas papildizmantošanas veidi:  
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36.1. Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve (12002): Sezonas rakstura 
tirdzniecības un/vai pakalpojumu objekti (tirdzniecības kioski un segtie tirdzniecības stendi); 

36.2. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003). 

36.3. Kultūras iestāžu apbūve (12004): Apjumtas vasaras estrādes; 

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

37. Apbūves parametri: 
 

37.1. zemes gabala minimālā brīvā zaļā teritorija - 85%; 

37.2. apbūves augstums – 5 metri; 

37.3. maksimālais stāvu skaits – 1 stāvs. 

38. Būvlaides: 

38.1. būvlaide gar Anšlava Eglīša ielu – 3m no ielas sarkanās līnijas; 

38.2. būvlaide gar Straupes ielu – 3m no ielas sarkanās līnijas; 

38.3. būvlaide gar Turaidas ielu – 6m no ielas sarkanās līnijas. 

8. Aizsargjoslas un apgrūtinājumi 

39. Aizsargjoslas un citi apgrūtinājumi noteikti saskaņā ar Aizsargjoslu likumu, Krimuldas 
novada domes 29.07.2016. saistošo noteikumu Nr.5 „Krimuldas novada  teritorijas plānojuma 
no 2016.gada grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” (prot.Nr.8,p.3) 
(esošās – parādītas grafiski un plānotās – grafiski nosakāmas izstrādājot inženierapgādes 
tehniskos projektus un izpildshēmas). Gadījumos, kad vienā vietā pārklājas vairāku veidu 
aizsargjoslas, spēkā ir stingrākās prasības un lielākais minimālais platums. Visu veidu rīcība 
šajās vietās jāsaskaņo ieinteresētajām institūcijām. 

40. Aprobežojumi aizsargjoslās:  

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

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

40.3. aizsargjoslu uzturēšana un to stāvokļa kontrole veicama Aizsargjoslu likumā 
noteiktajā kārtībā. 

 

9. Detālplānojuma īstenošanas kārtība 

41. Detālplānojuma realizācija jāveic saskaņā ar detālplānojuma īstenošanas kārtību.  

42. Pirms būvniecības procesa uzsākšanas detālplānojuma teritorijā jāveic teritorijas 
inženiertehniskā sagatavošana, saskaņā ar šo noteikumu 2.1.apakšnodaļā  noteikto. Saskaņā 
ar Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumiem Nr.334 „Noteikumi par Latvijas 
būvnormatīvu LBN 005-15 „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.  
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43. Detālplānojums ir spēkā, līdz to atceļ vai atzīst par spēku zaudējušu.  

44. Pēc detālplānojuma teritorijas inženiertehniskās sagatavošanas darbu veikšanas vai 
to laikā, un pēc veiktajiem zemes ierīcības darbiem var uzsākt plānoto apbūves būvprojektu 
izstrādi. 


