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1. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI 

1. Šie teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi darbojas kā 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) detalizācija detālplānojuma teritorijai 
Ernesta Sovera iela 1, Sunīšos, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā, kad.Nr.8068 010 0190, zemes 
vienībai ar kad.apz.8068 010 0183; atbilstoši grafiskajai daļai. 

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

3. Nomas zemes un objektus atļauts izvietot visā detālplānojuma teritorijā, ievērojot šajos noteikumos 
noteiktos funkcionālās apakšzonas izmantošanas veidus un noteikto objektu nodrošinājumu ar 
inženierkomunikācijām. 

4. Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumos lietoti sekojoši termini: 

5.1. Detālplānojuma īstenošanas kārta – teritorijas daļas attīstības process, kas īstenojams vienlaicīgi, 
izstrādājot nepieciešamos būvprojektus, veicot teritorijas inženiertehnisko sagatavošanu un 
realizējot apbūvi noteiktā teritorijā; 

5.2. Detālplānojuma īstenošanas apakškārta – detālplānojuma teritorijas daļas attīstības process, kas 
īstenojams neatkarīgi no detālplānojuma īstenošanas kārtas, ņemot vērā apakškārtas 
nodrošinājumu ar inženiertehnisko apgādi un piebraucamajiem ceļiem 

5.3. Būvju klasifikācijas kods – būvju klasifikācijas kods atbilstoši 12.06.2018. Ministru kabineta 
noteikumos Nr. 326 “Būvju klasifikācijas noteikumi”. 

2. PRASĪBAS VISĀM TERITORIJĀM  
2.1.  Visā teritorijā aizliegtā izmantošana 

5. Aizliegta patvaļīga ēku un būvju būvēšana, kā arī esošo ēku ekspluatācija neatbilstoši ēkas plānotajai un 
akceptētajai izmantošanai. 

6. Aizliegts izmantot jebkādus ceļojuma treilerus, kravas konteinerus un vagoniņus, izņemot gadījumus, ja 
zemesgabalam ir būvlaukuma statuss vai konteiners ir speciāli veidots pakalpojumu nodrošināšanai un 
atbilst detālplānojumā noteiktajām prasībām apbūvei. 

2.2.  Visā teritorijā atļautā izmantošana 

7. Visā detālplānojuma teritorijā, ievērojot šajos noteikumos, kā arī citos normatīvajos aktos noteiktos 
ierobežojumus, atļauts izmantot būvju un to daļu izvietošanai saskaņā ar attiecīgās teritorijas 
atļautajiem izmantošanas veidiem, kā arī teritorijas labiekārtošanai un inženiertehniskās apgādes tīklu 
un būvju izvietošanai.  

2.3.  Inženiertehniskā teritorijas sagatavošana 

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

9. 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. 
Konkrētu būvju būvprojektu sagatavošanai nepieciešams veikt ģeotehnisko izpēti atbilstoši spēkā esošo 
normatīvo aktu (LBN 005-15 un LVS EN 1997-2) noteiktajam sastāvam un apjomam, iegūstot detalizētus 
datus par pamatnes gruntīm zem būvju kontūras un projektēšanai nepieciešamos grunšu fizikāli-
mehāniskos raksturlielumus (ģeotehniskos parametrus). 
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10. Inženiertehniskā teritorijas sagatavošana detālplānojuma teritorijā ietver šādus pasākumus: 

 

11.1. inženierkomunikāciju pārbūvi vai izbūvi ielu sarkano līniju robežās, piebrauktuvju un 
inženierkomunikāciju koridoru robežās, ja tādas konkrētajam objektam ir nepieciešamas; 

11.2. piekļūšanas nodrošināšanai nepieciešamās plānotās piebrauktuves izbūvi. 

2.4.  Piekļūšanas noteikumi un zemes vienību veidošana 

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 īpašām vajadzībām.  

13. Detālplānojuma teritorijas publisko objektu ierīkošanā un teritorijas labiekārtošanā jāievēro universālā 
dizaina principi, nodrošinot visu plānoto pakalpojumu, produktu un informācijas pieejamību arī 
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. 

2.5. Inženierkomunikācijas 

14. Inženierkomunikāciju īpašnieks vai būvniecības pasūtītājs nodrošina iebūvēto inženierkomunikāciju 
uzmērīšanu un iesniedz novada domē (būvvaldē) izpilduzmērījumu un topogrāfisko plānu digitālā un 
izdrukas veidā.  

15. Pēc inženierkomunikāciju pārbūves ekspluatācijā nelietojamās inženierkomunikāciju sistēmas daļas 
nojauc.  

16. Elektroapgādes projektēšana un būvniecība jāveic saskaņā ar 30.09.2014. MK noteikumiem Nr. 573 
„Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi”. 

17. Elektrotīklu ekspluatācija un drošība, kā arī prasībām vides un cilvēku aizsardzībai jāatbilst 05.12.2006. 
MK noteikumiem Nr. 982 „Enerģētikas infrastruktūras objektu aizsargjoslu noteikšanas metodika”. 

18. Saglabāt esošo sakaru kabeļu kanalizāciju, gruntī guldītos sakaru kabeļus, nepieciešamības gadījumā, ja 
mainās esošās augstuma atzīmes, paredzēt papildus pasākumus tās aizsardzībai. 

19. Izstrādājot inženierkomunikāciju attīstības projektus ievērot 30.09.2014. MKN Nr. 574 “Noteikumi par 
Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums"”. 

20. Lai pievienotu objektu ūdensvada un kanalizācijas tīkliem, nepieciešams izstrādāt projektu atbilstoši 
Latvijas būvnormatīvam LBN 222-15 “Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves”, LBN 223-15 “Kanalizācijas 
ārējie tīklu un būves”, LBN 221-15 “Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija” un Krimuldas novada 
pašvaldības 2014. gada 28. marta Krimuldas novada domes saistošiem noteikumiem Nr.12 „Krimuldas 
novada ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu, un to būvju lietošanas un aizsardzības noteikumi””. 

21. Līdz gruntsgabala atzaram pa ceļu ūdensvadu izbūvēt ar PE cauruļvadu. Uz ūdensvada izbūvēt ūdens 
patēriņa skaitītāja šahtu ar ūdens patēriņa skaitītāja mezglu, skaitītāja uzstādīšanai. Ūdensvada tīklu 
izbūvēt ar PE caurulēm. 

22. Pašteces kanalizācijas tīklus izbūvēt ar PVC caurulēm, ievērojot cauruļvadu kritumus. Ciema notekūdeņu 
kanalizācijas tīklā aizliegts novadīt virszemes, lietus un grunts ūdeņus. 

23. Iekšējo ūdensvada sistēmu, kurā nonāk dzeramais ūdens aizliegts savienot ar individuālām ūdens 
ņemšanas sistēmām. 
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24. Esošo kanalizācijas notekūdeņu sistēmu likvidēt. Sadzīves kanalizācijai aizliegts pievienot nokrišņu un 
drenāžu ūdeņu novadīšanas sistēmas. 

25. Pēc tīklu izbūves sagatavot veikto darbu izpilddokumentācija iesniedzama Krimuldas novada būvvaldē. 

 

2.6. Ugunsdrošības noteikumi 

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

27. Nosakot ugunsdrošības atstarpes starp ēkām un būvēm, jāievēro Ministru kabineta 2015. gada 30 .jūnija 
noteikumu Nr. 333 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība”” prasības. 

28. Piebrauktuvju, iebrauktuvju un caurbrauktuvju platums nedrīkst būt mazāks par 3,5m. Piebrauktuvēm, 
ugunsdzēsības un glābšanas tehnikai, jābūt apzīmētām ar drošības/ugunsdrošības zīmēm, saskaņā ar 
Latvijas valsts standartu LVS 446 „Ugunsdrošībai un civilajai aizsardzībai lietojamās drošības zīmes un 
signālkrāsojums” un Ministru kabineta 2015. gada 2. jūnija noteikumu Nr. 279 „Ceļu satiksmes 
noteikumi” prasībām. 

29. 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. 

3. PRASĪBAS APBŪVEI 

30. Atbilstoši spēkā esošajam Krimuldas novada teritorijas plānojumam: 

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

34.2. no jauna būvējamas galvenās ēkas novietnei zemesgabalā jāievēro būvlaide 3 metru  attālumā 
no vietējas nozīmes ielas sarkanās līnijas, un 6 metru attālumā no maģistrālas ielas sarkanās 
līnijas. 

4. PRASĪBAS LABIEKĀRTOJUMAM 

31. Detālplānojuma teritoriju aizliegts iežogot, saglabājot tā publisko pieejamību un atvērto telpu. 
Izņēmums ir funkcionāli nepieciešamie žogi un žogi bērnu laukumiem. Zemes vienības robežas var 
iezīmēt ar dzīvžogiem; 

32. Detālplānojuma teritorijā atļauts ierīkot jaunas gājēju takas, kā arī izvietot jaunus labiekārtojuma 
elementus, kas papildina esošo struktūru un uzlabo tā funkcionalitāti, paredzot laikmetīgu ainaviskās 
vides izveidi, vienlaicīgi nodrošinot vienotu funkcionālo plānojumu ar rekreācijas zonām, kā arī augstas 
kvalitātes un ilgtspējīgu vides dizainu.  

33. Vides dizaina un citu labiekārtošanas elementu izvietojumu nosaka teritorijas labiekārtošanas 
būvprojektā, to vizuālo izskatu un māksliniecisko noformējumu veidojot harmoniski iekļaujoties 
apkārtējā vidē, un saskaņā ar apkārtējo ēku un būvju arhitektonisko stilu un noformējumu. 

34. Labiekārtošanas projektā ietver:  

41.1. projektējamās teritorijas apstādījumu veidošanas koncepciju;  

41.2. seguma veidus un materiālus;  

41.3. apgaismojuma izvietojumu, izgaismošanas veida un gaismas ķermeņu dizaina izvēli;  
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41.4. stādījumu struktūru, izvietojumu un dizainu;  

41.5. funkcionālu un dekoratīvu elementu izvietojumu un dizainu;  

41.6. horizontālo un vertikālo piesaistes plānu;  

41.7. norādījumus labiekārtotās teritorijas apsaimniekošanai un kopšanai.  

42. Pirms konkrētu objektu būvniecības procesa uzsākšanas zemesgabalā, detalizēti izvērtējami teritorijā 
augošie koki. Koku izpēte, kopšanas un aizsardzības pasākumu plānošana, uzraudzība (monitorings) vai 
izciršana pirms būvniecības procesa uzsākšanas un būvniecības laikā jāveic arboristam ar pieredzi šādu 
darbu veikšanā. 

43. Būvniecības procesa laikā nodrošināt labvēlīgus apstākļus saglabājamiem kokiem, lai netiktu ietekmēti 
un traucēti to augšanas apstākļi. Konkrēti koku aizsardzības pasākumi jāparedz būvprojekta risinājumos, 
izstrādājot būvprojekta darba organizācijas projekta daļu.  

44. Ārpus apbūves zonām saglabāt dabisko zemes reljefu un zemsedzi. 

45. Apbūvi pēc iespējas plānot no kokiem brīvajā zemesgabala daļā. 

5. PRASĪBAS VIDES PIEEJAMĪBAI 

46. Būvēs, uz ceļiem un ietvēm, kur ir līmeņu maiņas, jānodrošina uzbrauktuves, kurām ir atbilstošs 
garenslīpums, kuras nepieciešamas cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem. Gājēju ceļu aprīkojums 
jāizvieto rūpīgi un konsekventi, lai neapgrūtinātu gājēju pārvietošanās maršrutus.  

47. Veicot publisko ēku projektēšanu, būvprojektā jāparedz speciāli pasākumi (arī speciāls aprīkojums) 
pieejamas vides nodrošināšanai cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu 
prasībām. 

48. Detālplānojuma teritorijas publiskās ārtelpas objektu ierīkošanā un teritorijas labiekārtošanā jāievēro 
universālā dizaina sekojoši principi, nodrošinot visu plānoto pakalpojumu pieejamību arī cilvēkiem ar 
īpašām vajadzībām: 

48.1. ērta lietošana ikvienam; 

48.2. daudzveidīga izmantošana; 

48.3. viegli izprotams pielietojums; 

48.4. viegli uztverama informācija; 

48.5. samazināta iespēja kļūdīties; 

48.6. kustībai un lietošanai atbilstošs izmērs un telpa. 

49. Vispārīgas prasības vides pieejamības nodrošināšanai detālplānojuma publiskās ārtelpas teritorijā: 

49.1. publiskajā ārtelpā jāparedz atpūtas laukumi ar cietu segumu ( min. 0,9 m x 1,2 m) un soliņi, kur 
blakus paredzēta vieta ratiņkrēslam (min. 0,9 m x 1,2 m); 

49.2. visas atkritumu tvertnes jāizvieto ne augstāk par 1 m no gājēju ceļa līmeņa, nodrošinot to 
pieejamību; 

49.3. gājēju pārvietošanās zonā nedrīkst būt izvirzīti nekādi šķēršļi; 

49.4. autotransporta un velotransporta piebrauktuves  jāveido ar gludu, cietu segumu, platumā no 
3,0 – 4,0 m; gājēju celiņi jāierīko ar minimālo platumu 1,2 m, ar maksimālo slīpumu 5%; 

49.5. uzbrauktuvju un nobrauktuvju pandusus veidot ar slīpumu ne lielāku kā 5 %. Vietās, kur ir 
bīstams reljefa slīpums (lielāks par 8 %) paredzamas norobežojošas barjeras vismaz 90 cm 
augstumā no zemes līmeņa; 
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49.6. projektējot transporta līdzekļu stāvvietas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, tās jāveido atbilstoši 
LVS standartiem. Šo stāvvietu minimālais platums ir 3,6 m, bet garums 5 m. 

6. PRASĪBAS TRANSPORTA INFRASTRUKTŪRAI 

50. Ielu šķērsprofili jāprecizē attiecīgā objekta būvprojekta stadijā, ņemot vērā detālplānojuma teritorijā 
paredzēto gājēju un transporta plūsmu sadalījumu, kā arī inženiertehniskās apgādes tīklu un būvju 
izvietojumu, saskaņā ar atbildīgo institūciju tehniskajiem noteikumiem, ievērojot būvprojektēšanas 
normatīvās prasības.  

51. Esošos ielu pievienojumus pārbūvējot, nobrauktuves platumu un segas konstrukciju izvēlēties atbilstoši 
iebraucošā transporta sastāvam un kustības intensitātei, bet ar normālprofilu ne mazāku kā NP 5,5 un 
ar stūru noapaļojuma rādiusiem R min>8m. Pievienojumu attālumu no maģistrālas ielas krustojumiem 
paredzēt min. 50 m. Veidojot vienvirziena ielas, normālprofils nosakāms normatīvos aktos noteiktais. 

52. Iekškvartāla ielu platumus un segas konstrukcijas jāizvēlas atbilstoši iebraucošā transporta sastāvam un 
kustības intensitātei, kas iestrādājams būvprojektā. Izskatāma iespēja, atbilstoši detālplānojumam, 
veidot vienvirziena ielas un ielu ar gājēju ielas pazīmēm; 

53.  Iekškvartāla ielu normālprofiliem jābūt ne mazākiem kā NP 5,5 ar stūru noapaļojuma rādiusiem 
R min>5m, ja plānota kustība divos virzienos. Pievienojumu attālumu no krustojumiem paredzēt min. 
20 m. 

54. Autotransporta piekļuve teritorijai organizējama: 

54.1. Publiskās apbūves teritorijas apakšzonai P_DP1 – no Ernesta Sovera ielas un no plānotās TR_DP1 
ielas; 

54.2. Publiskās apbūves teritorijas apakšzonām P_DP2 un P_DP3 – no plānotās TR_DP2  ielas; 

54.3. Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijām DzM_DP1, DzM_DP2, DzM_DP3 – no plānotās TR_DP2  
ielas; 

54.4. Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijai DzM_DP4 – no plānotās TR_DP3  ielas; 

54.5. Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijai DzM_DP7 un Ūdeņu teritorijai Ū_DP – plānota piekļuve 
gājējiem no plānotās TR_DP1 ielas; 

54.6. Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijai DzM_DP5 – no plānotās TR_DP4 ielas; 

54.7. Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijai DzM_DP6 – no plānotās TR_DP1 ielas un TR_DP4  ielas; 

54.8. Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijai DzM_DP8 – no plānotās TR_DP4 ielas; 

54.9. Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijai DzM_DP9 – plānota piekļuve gājējiem no plānotās 
TR_DP4 ielas;  

54.10. Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijai DzM_DP10 – plānota piekļuve pa pievadceļu no 
plānotās TR_DP5 ielas un no TR_DP4 ielas tikai apkalpojošam transportam; 

54.11. Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijai DzM_DP11 – no plānotās TR_DP4 ielas; 

54.12. Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijai DzM_DP12 un DzM_DP13 – plānota piekļuve no 
plānotās TR_DP5 ielas; 

54.13. Lauksaimniecības teritorijai L2_DP plānota piekļuve gājējiem; no plānotās TR_DP4 ielas tikai 
apkalpojošam transportam; 
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7. PRASĪBAS PUBLISKĀS APBŪVES TERITORIJĀM (P) 

7.1.  Prasības publiskās apbūves teritorijai P_DP1 

55. Publiskās apbūves teritorija P_DP1 ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu sociālās aprūpes 
iestāžu apbūvi, paredzot atbilstošu infrastruktūru. 

56. Nolūki, kādos atļauts izmantot ēkas un zemesgabalu: 

56.1. Sociālās aprūpes iestāžu apbūve (12009): Apbūve, ko veido sociālās aprūpes un rehabilitācijas 
iestādes, tai skaitā pansionāti, dienas centri, krīzes centri, patversmes un citi līdzīgi objekti, kā arī 
to darbības nodrošināšanai nepieciešamie objekti un infrastruktūra; 

56.2. Labiekārtota publiskā ārtelpa (24001): Labiekārtoti parki - atpūtas parki, pludmales laukumi, 
ietverot labiekārtojuma infrastruktūru atpūtas, veselības un fizisko aktivitāšu nolūkam un citu 
publiskās ārtelpas funkciju nodrošināšanai; 

56.3. Inženiertehniskā infrastruktūra (14001): Virszemes un pazemes inženierkomunikācijas un 
inženiertīkli, elektroenerģijas, gāzes, elektronisko sakaru, ūdens pārvadei, uzglabāšanai, sadalei 
un pievadei, ietverot aprīkojumu, iekārtas, ierīces un citas darbībai nepieciešamās būves 
(piemēram, cauruļvadi un kabeļi); 

56.4. Transporta lineārā infrastruktūra (14002): Piebraucamais ceļš. 

56.5. Transporta apkalpojošā infrastruktūra (14003): atsevišķi iekārtotas atklātas autostāvvietas. 

57. Maksimālais apbūves stāvu skaits – 3 stāvi. 

58. Maksimālais apbūves blīvums – 40%. 

7.2. Prasības publiskās apbūves teritorijām P_DP2 

59. Publiskās apbūves teritorija P_DP2 ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu komerciālu vai 
nekomerciālu publiska rakstura iestāžu un objektu izvietošanu, paredzot atbilstošu infrastruktūru.  

60. Nolūki, kādos atļauts izmantot zemesgabalu: 

60.1. Labiekārtota publiskā ārtelpa (24001): Labiekārtoti parki - atpūtas parki, publiski pieejami 
pagalmi, ietverot apstādījumus un labiekārtojuma infrastruktūru (tai skaitā nedzīvojamās ēkas 
un būves), palīgēkas -pagrabs (būvju klasifikācijas kods - 127402); 

60.2. Inženiertehniskā infrastruktūra (14001): Virszemes, pazemes inženierkomunikācijas un 
inženiertīkli, elektroenerģijas, gāzes, elektronisko sakaru, ūdens pārvadei, uzglabāšanai, sadalei 
un pievadei, ietverot aprīkojumu, iekārtas, ierīces un citas darbībai nepieciešamās būves 
(piemēram, cauruļvadi un kabeļi). 

61. Maksimālais apbūves blīvums 40%. 

62. Maksimālais stāvu skaits – 1 stāvi. 

63. Minimālais inženierkomunikāciju nodrošinājuma līmenis netiek noteikts. 

7.3.  Prasības publiskās apbūves teritorijām P_DP3 

64. Publiskās apbūves teritorija P_DP3 ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu nekomerciālu publiska 
rakstura iestāžu un objektu izvietošanu, paredzot atbilstošu infrastruktūru. 

65. Nolūki, kādos atļauts izmantot ēkas un zemesgabalu: 

65.1. Daudzdzīvokļu māju apbūve (11006): Dzīvojamā apbūve, ko veido daudzdzīvokļu dzīvojamās 
mājas ar nepieciešamajām palīgbūvēm un labiekārtojumu; 
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65.2. Labiekārtota publiskā ārtelpa (24001): Labiekārtoti parki - atpūtas parki, ietverot labiekārtojuma 
infrastruktūru atpūtas, veselības un fizisko aktivitāšu nolūkam un citu publiskās ārtelpas funkciju 
nodrošināšanai; 

65.3. Inženiertehniskā infrastruktūra (14001): Virszemes, pazemes inženierkomunikācijas un 
inženiertīkli, elektroenerģijas, gāzes, elektronisko sakaru, ūdens pārvadei, uzglabāšanai, sadalei 
un pievadei, ietverot aprīkojumu, iekārtas, ierīces un citas darbībai nepieciešamās būves 
(piemēram, cauruļvadi un kabeļi). 

66. Maksimālais stāvu skaits – 3 stāvi. 

67. Maksimālais apbūves blīvums – 40%; 

68. Minimālais nodrošinājums ar inženierkomunikācijām – elektrība, ūdensapgāde un centralizēta 
kanalizācija. 

8. PRASĪBAS MAZSTĀVU DZĪVOJAMĀS APBŪVES TERITORIJĀM (DzM) 

8.1. Prasības mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijām DzM_DP1, DzM_DP2, DzM_DP3 

69. Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas DzM_DP1, DzM_DP2, DzM_DP3 noteikta teritorijai ar apbūvi 
līdz trijiem stāviem, ko nosaka, lai nodrošinātu mājokļa funkciju, paredzot atbilstošu infrastruktūru. 

70. Nolūki, kādos atļauts izmantot ēkas un zemesgabalu  ir : 

70.1. Daudzdzīvokļu māju apbūve apbūve (11006): Dzīvojamā apbūve, ko veido daudzdzīvokļu 
dzīvojamās mājas ar nepieciešamajām palīgbūvēm un labiekārtojumu. 

70.2. Inženiertehniskā infrastruktūras (14001): Virszemes, pazemes inženierkomunikācijas un 
inženiertīkli, elektroenerģijas, gāzes, elektronisko sakaru, ūdens pārvadei, uzglabāšanai, sadalei 
un pievadei, ietverot aprīkojumu, iekārtas, ierīces un citas darbībai nepieciešamās būves 
(piemēram, cauruļvadi un kabeļi); 

70.3. Labiekārtota publiskā ārtelpa (24001): Labiekārtoti parki - atpūtas parki, ietverot labiekārtojuma 
infrastruktūru atpūtas, veselības un fizisko aktivitāšu nolūkam un citu publiskās ārtelpas funkciju 
nodrošināšanai; 

70.4. transporta lineārā infrastruktūra (14002): Piebraucamais ceļš. 

70.5. Transporta apkalpojošā infrastruktūra (14003): atsevišķi iekārtotas atklātas autostāvvietas. 

71. Maksimālais stāvu skaits – 2 stāvi. 

72. Apbūves maksimālais augstums – 10 m.  

73. Zemesgabala minimālā brīvā teritorija (ieskaitot piebraucamos ceļus) nedrīkst būt mazāka par 40%.  

74. Minimālais autostāvvietu piebraucamo ceļu platums ir 3,5 m.  

8.2. Prasības mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijām DzM_DP4, DzM_DP6, DzM_DP11 

75. Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas DzM_DP4, DzM_DP6, DzM_DP11 noteikta teritorijai ar apbūvi 
līdz trijiem stāviem, ko nosaka, lai nodrošinātu mājokļa funkciju, paredzot atbilstošu infrastruktūru. 

76. Nolūki, kādos atļauts izmantot ēkas un zemesgabalu  ir : 

76.1. Daudzdzīvokļu māju apbūve apbūve (11006): Dzīvojamā apbūve, ko veido daudzdzīvokļu 
dzīvojamās mājas ar nepieciešamajām palīgbūvēm un labiekārtojumu. 

76.2. Inženiertehniskā infrastruktūras (14001): Virszemes, pazemes inženierkomunikācijas un 
inženiertīkli, elektroenerģijas, gāzes, elektronisko sakaru, ūdens pārvadei, uzglabāšanai, sadalei 
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un pievadei, ietverot aprīkojumu, iekārtas, ierīces un citas darbībai nepieciešamās būves 
(piemēram, cauruļvadi un kabeļi); 

76.3. Labiekārtota publiskā ārtelpa (24001): Labiekārtoti parki - atpūtas parki, ietverot labiekārtojuma 
infrastruktūru atpūtas, veselības un fizisko aktivitāšu nolūkam un citu publiskās ārtelpas funkciju 
nodrošināšanai; 

76.4. Transporta lineārā infrastruktūra (14002): Piebraucamais ceļš. 

76.5. Transporta apkalpojošā infrastruktūra (14003): atsevišķi iekārtotas atklātas autostāvvietas. 

77. Maksimālais stāvu skaits – 3 stāvi. 

78. Apbūves maksimālais augstums – 12 m.  

79. Zemesgabala minimālā brīvā teritorija (ieskaitot piebraucamos ceļus) nedrīkst būt mazāka par 40%.  

80. Minimālais autostāvvietu piebraucamo ceļu platums ir 3,5 m.  

8.3. Prasības mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijām DzM_DP5 

81. Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas DzM_DP5 noteikta teritorijai ar apbūvi līdz trijiem stāviem, ko 
nosaka, lai nodrošinātu mājokļa funkciju, paredzot atbilstošu infrastruktūru. 

82. Nolūki, kādos atļauts izmantot ēkas un zemesgabalu  ir : 

82.1. kultūras iestāžu apbūve (12004): Apbūve, ko veido ēkas mūzikas, deju un citiem izklaides 

pasākumiem, teātri, kultūras nami, bibliotēku ēkas, plašsaziņas līdzekļu centri, izstāžu zāles, citas 
mākslas, izklaides un atpūtas iestādes un to darbības nodrošināšanai nepieciešamie objekti un 
infrastruktūra; 

82.2. izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (12007): Apbūve, ko veido jebkura līmeņa izglītības iestāžu 
(interešu izglītības, pieaugušo un tālākizglītības) darbības nodrošināšanai nepieciešamie objekti 
un infrastruktūra; 

82.3. Sociālās aprūpes iestāžu apbūve (12009): Apbūve, ko veido sociālās aprūpes un rehabilitācijas 
iestādes, tai skaitā pansionāti, dienas centri, krīzes centri, patversmes un citi līdzīgi objekti, kā 
arī to darbības nodrošināšanai nepieciešamie objekti un infrastruktūra; 

82.4. Inženiertehniskā infrastruktūras (14001): Virszemes, pazemes inženierkomunikācijas un 
inženiertīkli, elektroenerģijas, gāzes, elektronisko sakaru, ūdens pārvadei, uzglabāšanai, sadalei 
un pievadei, ietverot aprīkojumu, iekārtas, ierīces un citas darbībai nepieciešamās būves 
(piemēram, cauruļvadi un kabeļi); 

82.5. Labiekārtota publiskā ārtelpa (24001): Labiekārtoti parki - atpūtas parki, ietverot labiekārtojuma 
infrastruktūru atpūtas, veselības un fizisko aktivitāšu nolūkam un citu publiskās ārtelpas funkciju 
nodrošināšanai; 

82.6. Transporta lineārā infrastruktūra (14002): Piebraucamais ceļš. 

82.7. Transporta apkalpojošā infrastruktūra (14003): atsevišķi iekārtotas atklātas autostāvvietas. 

83. Maksimālais stāvu skaits – 3 stāvi. 

84. Apbūves maksimālais augstums – 12 m.  

85. Zemesgabala minimālā brīvā teritorija (ieskaitot piebraucamos ceļus) nedrīkst būt mazāka par 40%.  

86. Minimālais autostāvvietu piebraucamo ceļu platums ir 3,5 m.  

8.4. Prasības mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijām DzM_DP8 
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87. Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas DzM_DP8 noteikta teritorijai ar apbūvi līdz trijiem stāviem, ko 
nosaka, lai nodrošinātu mājokļa funkciju, paredzot atbilstošu infrastruktūru. 

88. Nolūki, kādos atļauts izmantot ēkas un zemesgabalu  ir : 

88.1. Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve (12002):  Apbūve, ko veido veikali, sezonas 
rakstura tirdzniecības vai pakalpojumu objekti (tirdzniecības kioski un segtie tirdzniecības stendi), 
kafejnīcas, kā arī sadzīves un citu pakalpojumu objekti, tai skaitā degvielas uzpildes stacijas un 
automobiļu un motociklu apkopes uzņēmumi, izņemot ražošanas objektus; 

88.2. Inženiertehniskā infrastruktūras (14001): Virszemes, pazemes inženierkomunikācijas un 
inženiertīkli, elektroenerģijas, gāzes, elektronisko sakaru, ūdens pārvadei, uzglabāšanai, sadalei 
un pievadei, ietverot aprīkojumu, iekārtas, ierīces un citas darbībai nepieciešamās būves 
(piemēram, cauruļvadi un kabeļi); 

88.3. Labiekārtota publiskā ārtelpa (24001): Labiekārtoti parki - atpūtas parki, ietverot labiekārtojuma 
infrastruktūru atpūtas, veselības un fizisko aktivitāšu nolūkam un citu publiskās ārtelpas funkciju 
nodrošināšanai; 

88.4. Transporta lineārā infrastruktūra (14002): Piebraucamais ceļš. 

88.5. Transporta apkalpojošā infrastruktūra (14003): atsevišķi iekārtotas atklātas autostāvvietas. 

89. Maksimālais stāvu skaits – 2 stāvi. 

90. Apbūves maksimālais augstums – 10 m.  

91. Zemesgabala minimālā brīvā teritorija (ieskaitot piebraucamos ceļus) nedrīkst būt mazāka par 40%.  

92. Minimālais autostāvvietu piebraucamo ceļu platums ir 3,5 m.  

8.5. Prasības mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijām DzM_DP7, DzM_DP9, DzM_DP10, DzM_DP12 

93. Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas DzM_DP7, DzM_DP9, DzM_DP10, DzM_DP12 noteikta 
teritorijai ar apbūvi līdz trijiem stāviem, ko nosaka, lai nodrošinātu mājokļa funkciju, paredzot atbilstošu 
infrastruktūru. 

94. Nolūki, kādos atļauts izmantot ēkas un zemesgabalu  ir : 

94.1. Inženiertehniskā infrastruktūras (14001): Virszemes, pazemes inženierkomunikācijas un 
inženiertīkli, elektroenerģijas, gāzes, elektronisko sakaru, ūdens pārvadei, uzglabāšanai, sadalei 
un pievadei, ietverot aprīkojumu, iekārtas, ierīces un citas darbībai nepieciešamās būves 
(piemēram, cauruļvadi un kabeļi); 

94.2. Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve (12002): Apbūve, ko veido sabiedriskās 
ēdināšanas uzņēmumi, kafejnīcas. 

94.3. Labiekārtota publiskā ārtelpa (24001): Labiekārtoti parki - atpūtas parki, ietverot labiekārtojuma 
infrastruktūru atpūtas, veselības un fizisko aktivitāšu nolūkam un citu publiskās ārtelpas funkciju 
nodrošināšanai; 

94.4. Transporta lineārā infrastruktūra (14002): gājēju un velo celiņi, piebraucamais ceļš. 

95. Maksimālais stāvu skaits – 1 stāvs. 

96. Apbūves maksimālais augstums – 5 m.  

97. Pirms labiekārtojuma veikšanas izstrādājams labiekārtojuma projekts. 

98. Zemesgabala minimālā brīvā teritorija (ieskaitot piebraucamos ceļus) nedrīkst būt mazāka par 80%.  

99. Minimālais autostāvvietu piebraucamo ceļu platums ir 3,5 m.  
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8.6. Prasības mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijām DzM_DP13 

100. Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas DzM_DP13 noteikta teritorijai ar apbūvi līdz trijiem stāviem, 
ko nosaka, lai nodrošinātu mājokļa funkciju, paredzot atbilstošu infrastruktūru. 

101. Nolūki, kādos atļauts izmantot ēkas un zemesgabalu  ir : 

101.1. Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve (12002): Apbūve, ko veido sabiedriskās 
ēdināšanas uzņēmumi, kafejnīcas. 

101.2. Labiekārtota publiskā ārtelpa (24001): Labiekārtoti parki - atpūtas parki, ietverot labiekārtojuma 
infrastruktūru atpūtas, veselības un fizisko aktivitāšu nolūkam un citu publiskās ārtelpas funkciju 
nodrošināšanai; 

101.3. Transporta lineārā infrastruktūra (14002): gājēju un velo celiņi, piebraucamais ceļš. 

101.4. Inženiertehniskā infrastruktūras (14001): Virszemes, pazemes inženierkomunikācijas un 
inženiertīkli, elektroenerģijas, gāzes, elektronisko sakaru, ūdens pārvadei, uzglabāšanai, sadalei 
un pievadei, ietverot aprīkojumu, iekārtas, ierīces un citas darbībai nepieciešamās būves 
(piemēram, cauruļvadi un kabeļi); 

101.5. Transporta lineārā infrastruktūra (14002): Piebraucamais ceļš. 

101.6. Transporta apkalpojošā infrastruktūra (14003): atsevišķi iekārtotas atklātas autostāvvietas. 

102. Maksimālais stāvu skaits – 2 stāvi. 

103. Apbūves maksimālais augstums – 8 m.  

104. Zemesgabala minimālā brīvā teritorija (ieskaitot piebraucamos ceļus) nedrīkst būt mazāka par 40%.  

105. Minimālais autostāvvietu piebraucamo ceļu platums ir 3,5 m.  

9. PRASĪBAS LAUKSAIMNIECĪBAS TERITORIJAI (L2) 

9.1. Prasības lauksaimniecības teritorijai L2_DP 

106. 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.  

107. Nolūki, kādos atļauts izmantot teritoriju: 

107.1. Labiekārtota publiskā ārtelpa (24001): Publiskas ārtelpas izveide un labiekārtošana, apstādījumu 
ierīkošana, ielas labiekārtošana un gājēju kustības infrastruktūras ierīkošana, tai skaitā sporta 
laukumi - brīvdabas sporta laukumi, bērnu rotaļu laukumi, āra trenažieru laukumi un speciālas 
trases autosportam, motosportam, velosportam, jāšanas sportam, basketbolam, golfam, 
šaušanas sportam u. tml.  (būvju klasifikācijas kods – 2411). 

107.2. Inženiertehniskā infrastruktūras (14001): Virszemes, pazemes inženierkomunikācijas un 
inženiertīkli, elektroenerģijas, gāzes, elektronisko sakaru, ūdens pārvadei, uzglabāšanai, sadalei 
un pievadei, ietverot aprīkojumu, iekārtas, ierīces un citas darbībai nepieciešamās būves 
(piemēram, cauruļvadi un kabeļi). 

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

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

107.5. Transporta lineārā infrastruktūra (14002): Piebraucamais ceļš. 
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10. PRASĪBAS ŪDEŅU TERITORIJAI (Ū) 

10.1. Prasības ūdeņu teritorijai Ū_DP 

108. Ūdeņu teritorija (Ū) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai izplānotu un nodrošinātu racionālu un ilgtspējīgu 
ūdens resursu izmantošanu. 

109. Nolūki, kādos atļauts izmantot teritoriju: 

109.1. Ūdens telpas publiskā izmantošana (24003): Dīka labiekārtošana, laipu izbūve. 

109.2. Inženiertehniskā infrastruktūras (14001): Virszemes, pazemes inženierkomunikācijas un 
inženiertīkli, elektroenerģijas, gāzes, elektronisko sakaru, ūdens pārvadei, uzglabāšanai, sadalei 
un pievadei, ietverot aprīkojumu, iekārtas, ierīces un citas darbībai nepieciešamās būves 
(piemēram, cauruļvadi un kabeļi). 

11. PRASĪBAS TRANSPORTA INFRASTRUKTŪRAS TERITORIJĀM (TR) 

11.1. Prasības transporta infrastruktūras teritorijām TR_DP1, TR_DP4, TR_DP5 

110. Transporta infrastruktūras teritorija TR_DP1, TR_DP4, TR_DP5 ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai 
nodrošinātu visu veidu transportlīdzekļu, gājēju, velosipēdu un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām 
satiksmei nepieciešamo infrastruktūru. 

111. Nolūki, kādos atļauts izmantot teritoriju:  

111.1. Transporta lineārā infrastruktūra (14002): Apvienotā ielas telpa vieglajam, operatīvajam un 
piegādes transportam, gājējiem un velosipēdiem. Ielas daļa ar prioritāti gājējiem. 

111.2. Transporta apkalpojošā infrastruktūra (14003): atsevišķi iekārtotas atklātas autostāvvietas. 

111.3. Inženiertehniskā infrastruktūra (14001): Virszemes un pazemes inženierkomunikācijas un 
inženiertīkli, elektroenerģijas, gāzes, elektronisko sakaru, ūdens pārvadei, uzglabāšanai, sadalei 
un pievadei, ietverot aprīkojumu, iekārtas, ierīces un citas darbībai nepieciešamās būves 
(piemēram, cauruļvadi un kabeļi); 

111.4. Labiekārtota publiskā ārtelpa (24001): Ietverot apstādījumus un labiekārtojuma infrastruktūru 
atpūtas, veselības un fizisko aktivitāšu nolūkam. 

112. Teritorijā atļauta autonovietņu ierīkošana, ja netiek traucēta transporta un gājēju kustība. 

113. Aizliegta jebkādu jaunu gaisvada kabeļu vai vadu vilkšana pāri ielām un starp ēkām, kā arī to izvietošana 
uz ēku galvenajām fasādēm. 

114. Transporta kustības ierobežošanai izvietojamas ceļa satiksmes zīmes, kas ierobežo braukšanas ātrumu 
līdz 30 km/stundā. 

115. Aizliegums pārvietoties kravas automašīnām un autobusiem, kuru pilna masa pārsniedz 3,5 t izvietojot 
atbilstošas ceļa zīmes.  

11.2. Prasības transporta infrastruktūras teritorijām TR_DP2, TR_DP3 

116. Transporta infrastruktūras teritorija TR_DP2, TR_DP3  ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu 
automašīnu, gājēju, velosipēdu un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām satiksmei nepieciešamo 
infrastruktūru. 

117. Nolūki, kādos atļauts izmantot teritoriju:  

117.1. Transporta lineārā infrastruktūra (14002): Apvienotā ielas telpa vieglajam, operatīvajam un 
piegādes transportam, gājējiem un velosipēdiem; 
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117.2. Transporta apkalpojošā infrastruktūra (14003): atsevišķi iekārtotas atklātas autostāvvietas. 

117.3. Inženiertehniskā infrastruktūra (14001): Virszemes un pazemes inženierkomunikācijas un 
inženiertīkli, elektroenerģijas, gāzes, elektronisko sakaru, ūdens pārvadei, uzglabāšanai, sadalei 
un pievadei, ietverot aprīkojumu, iekārtas, ierīces un citas darbībai nepieciešamās būves 
(piemēram, cauruļvadi un kabeļi); 

117.4. Labiekārtota publiskā ārtelpa (24001): Ietverot apstādījumus un labiekārtojuma infrastruktūru 
atpūtas, veselības un fizisko aktivitāšu nolūkam. 

118. Aizliegta jebkādu jaunu gaisvada kabeļu vai vadu vilkšana pāri ielām un starp ēkām, kā arī to izvietošana 
uz ēku galvenajām fasādēm. 

119. Teritorijā atļauta autonovietņu ierīkošana, ja netiek traucēta transporta un gājēju kustība. 

120. Transporta kustības ierobežošanai izvietojamas ceļa satiksmes zīmes, kas ierobežo braukšanas ātrumu 
līdz 30 km/stundā. Jāizskata iespēja vienvirziena kustības veidošanai. 

121. Aizliegums pārvietoties kravas automašīnām un autobusiem, kuru pilna masa pārsniedz 3,5 t izvietojot 
atbilstošas ceļa zīmes.  

12. BŪVLAIDES 

122. Tiek noteikta minimālā būvlaide: 

122.1.      6 m attālumā no  valsts vietējā autoceļa V92 Sunīši – Viesturi ielas sarkanās līnijas; 

122.2.       3 m attālumā no Ernesta Sovera ielas un visām detālplānojumā plānotajām ielu sarkanām 
līnijām. 

123. Ēkas detālplānojuma teritorijā var izvietot gan ar fasādi uz būvlaides, gan ar atkāpi no tās. 

13. AIZSARGJOSLAS UN CITI APGRŪTINĀJUMI 

124. Aizsargjoslas un citi apgrūtinājumi noteikti saskaņā ar Aizsargjoslu likumu, Krimuldas novada 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. 

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

126. Ekspluatācijas aizsargjoslas: 

126.1. Aizsargjoslas gar ielām - ielu sarkanās līnijas – saskaņā ar detālplānojuma  grafisko daļu; 

126.2. Aizsargjoslas gar elektronisko sakaru tīkliem: 

126.2.1. 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; 

126.2.2. 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; 

23.1. Aizsargjoslas gar elektriskajiem tīkliem: 

23.1.1. 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;  
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23.1.2. 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; 

23.1.3. gar elektrisko tīklu gaisvadu līnijām ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem — 
2,5 metru attālumā no līnijas ass. 

23.2. Aizsargjoslas gar ūdensvadu un kanalizācijas tīkliem: 

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

23.2.2. gar pašteces kanalizācijas vadiem – 3 metri katrā pusē no cauruļvada ārējās malas. 

23.3. Aizsargjosla gar gāzesvadu ar spiedienu līdz 0,4 megapaskāliem – 1 metra attālumā no 
gāzesvada ass. 

23.4. Aizsargjosla gar gāzesvadu ar spiedienu no 0,4 megapaskāliem līdz 1,6 megapskāliem – 5 
metra attālumā no gāzesvada ass. 

23.5. Aizsargjosla gar pazemes siltumvadiem, siltumapgādes iekārtām un būvēm— zemes gabals, 
kuru aizņem siltumvadi, iekārtas un būves, kā arī zemes gabals un gaisa telpa, ko norobežo 
nosacītas vertikālas virsmas 2 metru attālumā katrā pusē no cauruļvada apvalka, kanāla, 
tuneļa vai citas būves ārmalas. 

23.6. Aizsargjosla ap ģeodēziskā tīkla punktu - 5 metru rādiusā no ģeodēziskā punkta centra — 
pārējiem ģeodēziskā tīkla punktiem. 

24. Citi apgrūtinājumi - visa detālplānojuma teritorija atrodas: 

24.1.1. Ķīmiskās aizsargjoslas teritorijā ap pazemes ūdens ņemšanas vietu; 

24.1.2. Nacionālā parka neitrālās zonas teritorijā. 

25. Aprobežojumi aizsargjoslās: 

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

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

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

14. DETĀLPLĀNOJUMA ĪSTENOŠANAS KĀRTĪBA 

26. Detālplānojuma īstenošanu veic, izstrādājot būvprojektus un veicot būvniecību, atbilstoši šī 
detālplānojuma prasībām un risinājumiem. Ēku un būvju būvniecību īsteno būvprojektā noteiktā 
secībā. 

27. Pirms vai vienlaicīgi ar būvniecības procesu detālplānojuma teritorijā jāveic teritorijas inženiertehniskā 
sagatavošana, saskaņā ar šo noteikumu 2.1. apakšnodaļā  noteikto. 

28. Detālplānojums ir spēkā, līdz to atceļ vai atzīst par spēku zaudējušu. 

29. Plānoto zemes vienību sadali atļauts veikt pa kārtām. Kārtu secība netiek noteikta. 


