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1. NOTEIKUMU LIETOŠANA UN DEFINĪCIJAS

1.1. NOTEIKUMU LIETOŠANA

1. Šo teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu (turpmāk – Apbūves noteikumi) darbības 
robeža Daugavpils pilsētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 0500 005 0315, 0500 
007  1101,  0500 007 1111 un zemes vienību ar  kadastra  apzīmējumiem 0500 007  1206 
(Slāvu iela),  0500 007 0916 (Kauņas iela),  0500 007 1604 (Višķu iela),  0500 005 0507 
(Ventspils iela) un 0500 005 2301 (Plūmju iela) daļas (turpmāk – lokālplānojuma teritorija), 
saskaņā ar grafiskās daļas karti „Teritorijas funkcionālais zonējums”.

2. Apbūves noteikumi groza ar Daugavpils pilsētas domes 12.02.2009. saistošiem noteikumiem 
Nr.5 ”Daugavpils pilsētas teritorijas plānojuma un grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumi 2006.-2018.gadam” apstiprinātā Daugavpils pilsētas teritorijas plānojuma 
(turpmāk - Teritorijas plānojums) :

2.1. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu prasības attiecībā uz lokālplānojuma 
teritorijas izmantošanu un apbūvi;

2.2. Grafiskajā  daļā  noteikto  lokālplānojuma  teritorijas  funkcionālo  zonējumu  un 
aizsargjoslas.

3. Lokālplānojuma teritorijā ir spēkā Teritorijas plānojuma Teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumu prasības, cik vien tās nav pretrunā ar šo Apbūves noteikumu prasībām.

4. Mainoties normatīvajiem aktiem, jāpiemēro aktuālās normatīvajos aktos noteiktās prasības, 
un tās nav klasificējamas kā Teritorijas plānojuma, t.sk. šo Apbūves noteikumu grozījumi.

5. Apbūves noteikumus iespējams detalizēt, izstrādājot detālplānojumu.

1.2. DEFINĪCIJAS

6. Lokālplānojumā lietoti šādi termini:

6.1. apbūve  –  lokālplānojuma  teritorijā  izvietotu  esošu  vai  plānotu  ēku,  inženierbūvju, 
inženierkomunikāciju un labiekārtojuma elementu kopums;

6.2. apbūves parametri – skaitliskie rādītāji, kas raksturo apbūves izvietojumu un apjomu 
noteiktā teritorijā (piemēram, kvartālā vai zemes vienībā);

6.3. apstādījumi – iekoptas un mākslīgi  apaudzētas dabas teritorijas (piemēram,  parki, 
dārzi, skvēri, alejas, koku rindas, ielu un ceļu stādījumi);

6.4. autostāvvieta – būve vai tās daļa, kas paredzēta automašīnu novietošanai uz laiku;

6.5. būvlaide – projektētā līnija, kas nosaka minimālo attālumu starp ielas sarkano līniju un 
tuvāko virszemes būvi;

6.6. galvenā  izmantošana  –  teritorijas  izmantošanas  veids,  kas  ir  dominējošs  
funkcionālajā zonā;

6.7. funkcionālā  zona  –  pilsētas  daļa  ar  definētām  robežām,  kurai  teritorijas 
lokālplānojumā noteikti atļautie izmantošanas veidi un apbūves parametri;

6.8. izmantošanas  veids  –  teritorijas  izmantošanas,  saimnieciskās  darbības,  būvju  un 
zemes izmantošanas kopums, kas noteikts lokālplānojumā;
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6.9. papildizmantošana  –  teritorijas  izmantošanas veids,  kas  ir  pakārtots  funkcionālajā 
zonā noteiktajam galvenajam izmantošanas veidam, to uzlabo vai veicina;

6.10. sarkanā līnija – līnija, kas norobežo ielas vai piebrauktuves (arī inženierkomunikāciju 
koridoru) izbūvei nepieciešamo teritoriju, kurā nekustamā īpašuma lietošanas tiesības 
aprobežotas  saskaņā  ar  normatīvajiem aktiem,  no  apbūvējamās  vai  citādā  veidā 
izmantojamās teritorijas;

6.11. transporta  infrastruktūra  –  būvju  komplekss,  kas  ietver  visu  veidu  transportam 
nepieciešamos objektus un to teritorijas, kā arī citus to izmantošanai un uzturēšanai 
nepieciešamos objektus un sastāvdaļas;

6.12. vides  pieejamība  –  iespēja  jebkuram cilvēkam neatkarīgi  no  vecuma un  fiziskām 
spējām brīvi  un  patstāvīgi  piekļūt  un  pārvietoties  vidē  atbilstoši  būves  vai  telpas 
funkcijai.
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2. PRASĪBAS VISAS TERITORIJAS IZMANTOŠANAI

2.1. VISĀ TERITORIJĀ ATĻAUTĀ IZMANTOŠANA

7. Lokālplānojuma teritorijā, lai nodrošinātu esošo un plānoto objektu funkcijas, atļauta šāda 
izmantošana:

7.1. apstādījumu izveide un teritorijas labiekārtojums;

7.2. inženiertehniskās apgādes tīklu un objektu izbūve;

7.3. transporta  infrastruktūras  būvju  būvniecība  un  pārbūve  (t.sk.  nepieciešamo  
autostāvvietu un piebraucamo ceļu izbūve).

2.2. VISĀ TERITORIJĀ AIZLIEGTĀ IZMANTOŠANA

8. Lokālplānojuma teritoriju nedrīkst izmantot šādiem nolūkiem:

8.1. avārijas stāvoklī esošu ēku un būvju ekspluatācija;

8.2. paredzēt apbūvi, kas ir pretrunā ar lokālplānojumā noteikto funkcionālo zonējumu un 
tajā noteikto izmantošanu;

8.3. paredzēt  ēku un būvju izvietošanu aizsargjoslās, ja  tas ir  pretrunā ar Aizsargjoslu 
likumu.

2.3. JAUNU ZEMES VIENĪBU VEIDOŠANA UN ROBEŽU PĀRKĀRTOŠANA

9. Apvienojot  vai  sadalot  zemes  vienības,  nedrīkst  slēgt  esošos  pašvaldības  ielas, 
piebrauktuves, izņemot gadījumus, ja tiek izstrādāts līdzvērtīgs alternatīvs risinājums.

10. Veidojot jaunas zemes vienības, nodrošina iespējas piekļūt tām no ceļa vai ielas.

11. Veidojot jaunās zemes vienības vai pārkārtojot esošo zemes vienību robežas ir jāņem vērā 
lokālplānojuma noteiktais funkcionālais zonējums un sarkanās līnijas.
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3. VISPĀRĪGAS PRASĪBAS TERITORIJAS IZMANTOŠANAI UN APBŪVEI

3.1. PRASĪBAS TRANSPORTA INFRASTRUKTŪRAI

12. Piekļuvi  lokālplānojuma  teritorijai  organizē  no  pilsētas  nozīmes Slāvu,  Kauņas,  Višķu, 
Ventspils un Plūmju ielām.

13. Veicot  ielu  būvniecību  lokālplānojuma  teritorijā  ir  jāņem  vērā  funkcionālajā  zonējumā 
noteikto:

13.1. Slāvu, Kauņas, Ventspils un Višķu ielu kategorija - piekļūšanas un uzturēšanās iela 
(EV);

13.2. Kastaņu ielas kategorija  - piekļūšanas iela (DV);

13.3. platums starp sarkanajām līnijām ir noteikts:

13.3.1. Kastaņu ielai - 15 metri;

13.3.2. Kauņas ielai - 23 metri;

13.3.3. Slāvu ielai - 29 metri;

13.3.4. Višķu ielai - 25 metri;

13.3.5. Ventspils ielai - 21-23 metri.

14. Lokālplānojuma teritorijā esošo ielu un piebraucamo ceļu brauktuvēm un ietvēm ir jābūt ar 
cieto  segumu.  Pastāvīgā  seguma  izbūve  ir  jāveic  pēc  visu  nepieciešamo 
inženierkomunikāciju izbūves ielu sarkano līniju robežās.

15. Nepieciešamo autostāvvietu skaitu lokālplānojuma teritorijā nosaka katra konkrētā apbūves 
būvprojekta stadijā, ievērojot Teritorijas plānojuma prasības, kā arī atbilstoši citu spēkā esošu 
normatīvo aktu prasībām.

3.2. PRASĪBAS INŽENIERTEHNISKĀS APGĀDES TĪKLIEM UN OBJEKTIEM

16. Nepieciešamie inženiertehniskās apgādes tīkli un objekti lokālplānojuma teritorijā būvējami 
un ekspluatējami saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

17. Inženiertehniskās  apgādes  tīkli  un  objekti  jāizvieto  ielu  sarkano  līniju  teritorijā,  vai  arī 
noteiktajos inženierkomunikāciju koridoros, atbilstoši izstrādātajam būvprojektam.

18. Lokālplānojuma teritorijā jānodrošina centralizētā ūdensapgāde un notekūdeņu centralizēta 
savākšana.

19. Lokālplānojuma teritorijā jānodrošina lietusūdeņu un sniega ūdeņu novadīšana no ielām un 
apbūves gabaliem, paredzot ūdeņu savākšanas sistēmas.

20. Vietās, kur lietusūdeņu savākšanas sistēmu nav iespējams pieslēgt pie esošajiem tīkliem, 
paredz lokālu risinājumu,  nodrošinot  lietusūdeņu novadīšanu speciāli  veidotā sistēmā vai 
filtrējošā slānī. Aizliegts lietusūdeņus tieši ievadīt notekūdeņu savākšanas sistēmā.

21. Ārējo  ugunsdzēsības  ūdensapgādi  jānodrošina  no  centralizētās  ūdensapgādes  sistēmas 
saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumu Nr.326 „Noteikumi par Latvijas 
būvnormatīvu  LBN  222-15  „Ūdensapgādes  būves””  prasībām.  Ugunsdzēsības  hidranti 
jāizvieto saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumu Nr.326 „Noteikumi par 
Latvijas būvnormatīvu LBN 222-15 „Ūdensapgādes būves”” 155.punkta prasībām atkarībā 
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no projektējamo ēku un būvju ugunsdrošības pakāpes, nodrošinot,  lai  hidranti  ir  pieejami 
ugunsdzēsības un glābšanas dienestam.

3.3. PRASĪBAS APBŪVEI

22. Gar  ielām  lokālplānojuma  teritorijā  jāievēro  būvlaide 4  metru  attālumā  vai  vēsturiski 
iedibināta.

23. Jaunbūvējamās būves (izņemot inženierbūves un inženierkomunikācijas) izvieto ne tuvāk par 
4 m no zemes vienības robežām. Šo attālumu var samazināt, ja netiek pārkāptas normatīvo 
aktu  prasības ugunsdrošības,  higiēnas un insolācijas jomā un ir  saņemts blakus esošās 
zemes vienības īpašnieka saskaņojums.

24. Saimniecības ēkas un citas paligēkas jāizvieto aizmugures pagalma teritorijā.

25. Attālumi  starp  publiskām  ēkām  jānosaka  saskaņā  ar  insolācijas,  apgaismojuma  un 
ugunsdrošības prasībām. 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.

26. Būves  jāprojektē  un  jābūvē  tā,  lai  iespējamā  ugunsgrēka  gadījumā  nodrošinātu  cilvēku 
evakuāciju,  lai  ugunsdzēsības un glābšanas dienesta  personāls brīvi  un pietiekami  droši 
varētu  piekļūt  ugunsgrēka  vietām  un  nepieļautu  ugunsgrēka  izplatīšanos  uz  tuvumā 
esošajiem objektiem arī tādā gadījumā, ja degošā ēka daļēji vai pilnīgi sagrūst.

27. Projektējot  apbūvi  lokālplānojuma  teritorijā,  jāparedz  speciāli  pasākumi  (arī  speciāls 
aprīkojums) pieejamas vides nodrošināšanai cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem.

28. Apbūves  parametri  nav  attiecināmi  uz  tām  zemes  vienībām,  kas  paredzētas  tikai 
inženiertehniskās apgādes tīklu un objektu izbūvei, kā arī transporta lineārās infrastruktūras 
objektu izbūvei.

29. Plānojot  jaunu  apbūvi,  kas  var  radīt  iespējamu  vides  piesārņojumu  vai  avāriju  risku,  to 
ieteicams  izvietot  drošā  attālumā  no  tuvākās  dzīvojamās  apbūves  zonas,  izņemot 
inženiertehniskās apgādes tīklu un objektu izvietošanu.

3.4. PRASĪBAS TERITORIJAS LABIEKĀRTOJUMAM

30. Mazo arhitektūras formu un citu labiekārtošanas elementu izvietojumu nosaka būvprojektā. 
Katras  attiecīgās  teritorijas  (apbūves  kārtai,  apakškārtai  vai  atsevišķai  ēkai/būvei) 
būvprojektā vai labiekārtošanas projektā, to vizuālo izskatu un māksliniecisko noformējumu 
veido,  harmoniski  iekļaujoties  apkārtējā  vidē  un  saskaņā  ar  apkārtējo  ēku  un  būvju 
arhitektonisko stilu un noformējumu.

31. Lokālplānojuma  teritorijā  ir  atļauts  izvietot  žogus,  saglabājot  publisko  telpu  un  ēku 
pieejamību. Žogi jāizvieto pa zemes vienības robežām, ielas pusē - pa sarkano līniju vai  pa 
vēsturiski iedibinātu žoga līniju, stūra zemes vienībās  - pa redzamības brīvlauka robežām.

32. Žogiem gar ielām, kā arī robežžogiem jābūt caurredzamiem (vismaz 30 %) un ne augstākiem 
par 1.8 m, un stilistiski saskaņotiem ar ēku un apkārtējās teritorijas apbūves kontekstu.

33. Lokālplānojuma teritorijā,  kur tā  robežojas ar dzīvojamo apbūvi,  jāizvērtē nepieciešamība 
ierīkot apstādījumu joslu vai paredzēt citus pasākumus trokšņu samazināšanai.

34. Lokālplānojuma teritorijā, veicot ielu būvniecību, jāparedz ielu, autostāvvietu un gājēju ietvju 
apgaismošanai nepieciešamie elementi (apgaismes ķermeņi).
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35. Plānojot  jaunu  apbūvi,  jāparedz  atkritumu  tvertņu  novietnes  laukums atbilstoši  atkritumu 
apjomam un veidam. Atkritumu tvertņu novietnes laukums jābūt ar cieto segumu, kas nerada 
fizikālo piesārņojumu.

36. Atkritumu  tvertņu  izvietojumu  nosaka  būvprojektā  vai  teritorijas  labiekārtojuma 
projektā,izvērtējot funkcionālos, higiēniskos un estētiskos aspektus, saskaņā ar funkcionāli 
pamatotu piebraucamo ceļu un gājēju celiņu plānojumu.

37. Atkritumu tvertņu novietnes laukums jāierīko ne tuvāk par 1.5m no zemes vienības robežas, 
izņemot gadījumu, ja saņemts blakus esošās zemes vienības īpašnieka saskaņojums.

38. Jāparedz velosipēdu novietnes pie objektiem funkcionālo zonējumu P1 un DA teritorijās.

39. Velosipēdu novietnes izvieto tā, lai netiktu traucēta gājēju pārvietošanās pa ietvēm un gājēju 
celiņiem.

40. Velosipēdu  novietnes  platību  aprēķina,  pieņemot,  ka  viena  velosipēda  novietošanai 
nepieciešamā platība ir 1,2 kvm.

3.5. PRASĪBAS VIDES RISKU SAMAZINĀŠANAI

Nenosaka
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4. PRASĪBAS TERITORIJAS IZMANTOŠANAI UN APBŪVES PARAMETRIEM KATRĀ FUNKCIONĀLAJĀ ZONĀ

Ja pie teritorijas galvenajiem un papildizmantošanas veidiem nav noteikts izmantošanas veida apraksts, tas tiek piemērots atbilstoši Ministru kabineta 30.04.2013. noteikumu Nr.240 “Vispārīgie teritorijas 
plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” 3.pielikumam “Teritorijas izmantošanas veidu klasifikators”

4.1. SAVRUPMĀJU APBŪVES TERITORIJA

Nenosaka

4.2. MAZSTĀVU DZĪVOJAMĀS APBŪVES TERITORIJA

4.2.1. Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzM)

4.2.1.1. Pamatinformācija

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

4.2.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

42. Savrupmāju apbūve (11001): Dzīvojamā apbūve, ko veido savrupmājas (brīvi stāvošas individuālās dzīvojamās mājas) un dvīņu mājas (divas 
bloķētas, arhitektoniski vienotas un simetriskas individuālās dzīvojamās mājas ar identisku plānojumu), ietverot nepieciešamās palīgbūves un 
labiekārtojumu

43. Daudzdzīvokļu māju apbūve (11006).

4.2.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

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

45. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003): Apbūve, ko veido viesnīcas, moteļi, viesu mājas un citi izmitināšanas pakalpojumu nodrošināšanai  
nepieciešamie objekti un infrastruktūra, ietverot laukumus atpūtas transportlīdzekļiem un apdzīvojamām autopiekabēm

46. Veselības aizsardzības iestāžu apbūve (12008): Apbūve, ko veido ārstu prakses, veselības centri un citi ārstniecības nolūkiem paredzēti objekti 
un tiem nepieciešamā infrastruktūra
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47. Dzīvnieku aprūpes iestāžu apbūve (12010): Apbūve, ko veido veterinārmedicīniskās prakses iestādes dzīvnieku aprūpei, dzīvnieku viesnīcas 
un patversmes, izņemot lauksaimniecības dzīvnieku vai savvaļas dzīvnieku turēšanai vai audzēšanai paredzētas būves

48. Labiekārtota  publiskā  ārtelpa  (24001):  Labiekārtoti  parki  (piemēram,  atrakciju  un  atpūtas  parki),  zooloģiskie  un  botāniskie  dārzi,  publiski 
pieejami pagalmi, ietverot apstādījumus un labiekārtojuma infrastruktūru (tai skaitā nedzīvojamās ēkas un būves) atpūtas, veselības un fizisko 
aktivitāšu nolūkam un citu publiskās ārtelpas funkciju nodrošināšanai

4.2.1.4. Apbūves parametri

Nr. Minimālā jaunizveidojamā zemes gabala 
platība (m2/ha)

Maksimālais apbūves blīvums (%) Apbūves augstums (stāvu skaits)

Vērtība Atruna Vērtība Atruna no līdz Atruna

49 600 30 2

4.2.1.5. Citi noteikumi

Nenosaka

4.2.2. Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzM1)

4.2.2.1. Pamatinformācija

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

4.2.2.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

51. Savrupmāju apbūve (11001): Dzīvojamā apbūve, ko veido savrupmājas (brīvi stāvošas individuālās dzīvojamās mājas), ietverot nepieciešamās 
palīgbūves un labiekārtojumu

4.2.2.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

52. Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve (12002): Apbūve, ko veido veikali, aptiekas, sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumi, sezonas 
rakstura tirdzniecības vai pakalpojumu objekti (tirdzniecības kioski un segtie tirdzniecības stendi), restorāni, bāri, kafejnīcas, kā arī sadzīves un 
citu pakalpojumu objekti degvielas uzpildes stacijas un automobiļu un motociklu apkopes uzņēmumi, izņemot ražošanas objektus
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53. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003): Apbūve, ko veido viesnīcas, moteļi,  jauniešu kopmītnes, viesu mājas un cita veida īslaicīgas 
apmešanās vietas (viesu nami) un citi izmitināšanas pakalpojumu nodrošināšanai nepieciešamie objekti un infrastruktūra, ietverot kempingus,  
laukumus atpūtas transportlīdzekļiem un apdzīvojamām autopiekabēm

54. Veselības aizsardzības iestāžu apbūve (12008): Apbūve, ko veido ārstu prakses, veselības centri un citi ārstniecības nolūkiem paredzēti objekti 
un tiem nepieciešamā infrastruktūra

4.2.2.4. Apbūves parametri

Nr. Maksimālais apbūves blīvums (%) Apbūves augstums (stāvu skaits)

Vērtība Atruna no līdz Atruna

55 30 2

4.2.2.5. Citi noteikumi

Nenosaka

4.3. DAUDZSTĀVU DZĪVOJAMĀS APBŪVES TERITORIJA

Nenosaka

4.4. PUBLISKĀS APBŪVES TERITORIJA

4.4.1. Publiskās apbūves teritorija (P1)

4.4.1.1. Pamatinformācija

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

4.4.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

57. Biroju ēku apbūve (12001): Apbūve, ko veido bankas, diplomātiskie dienesti,  konferenču un kongresu centri,  pašvaldības iestādes, valsts 
pārvaldes iestādes, tiesu nami, sakaru nodaļas, pasta, radiostaciju un televīzijas centri, studijas un citi uzņēmumi, organizācijas un iestādes
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58. Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve (12002): Apbūve, ko veido veikali, aptiekas, sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumi, tirgus, tirgus 
paviljoni, sezonas rakstura tirdzniecības vai pakalpojumu objekti (tirdzniecības kioski un segtie tirdzniecības stendi), restorāni, bāri, kafejnīcas,  
kā arī sadzīves un citu pakalpojumu objekti, tai skaitā degvielas uzpildes stacijas un automobiļu un motociklu apkopes uzņēmumi, izņemot 
ražošanas objektus

59. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003): Apbūve, ko veido viesnīcas, moteļi, dienesta viesnīcas, jauniešu kopmītnes, viesu mājas un cita 
veida  īslaicīgas  apmešanās  vietas  (viesu  nami,  pansijas,  lauku  tūrismam  izmantojamas  mājas)  un  citi  izmitināšanas  pakalpojumu 
nodrošināšanai nepieciešamie objekti un infrastruktūra

60. Kultūras iestāžu apbūve (12004): Apbūve, ko veido ēkas mūzikas, deju un citiem izklaides pasākumiem, teātri, koncertzāles, apjumtas vasaras 
estrādes, kultūras nami, cirka ēkas, muzeji, arhīvu un bibliotēku ēkas, plašsaziņas līdzekļu centri, izstāžu zāles, citas mākslas, izklaides un 
atpūtas iestādes un to darbības nodrošināšanai nepieciešamie objekti un infrastruktūra

61. Sporta ēku un būvju apbūve (12005): Apbūve, ko veido ēkas sporta nodarbībām un sporta pasākumiem (piemēram, arēnas, sporta manēžas, 
sporta zāles, slēgtie peldbaseini, segtie sporta laukumi)

62. Aizsardzības un drošības iestāžu apbūve (12006): Apbūve, ko veido soda izciešanas iestādes, aizsardzības spēku, policijas, ugunsdzēsības un 
glābšanas dienesti un ugunsdzēsēju depo, kazarmas un citas valsts aizsardzības un drošības iestādes un to funkcijām nepieciešamās ēkas un 
būves

63. Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (12007): Apbūve, ko veido jebkura līmeņa izglītības iestāžu (pirmsskolas aprūpes un izglītības, pamata un 
vidējās izglītības, profesionālās ievirzes, speciālās, interešu izglītības, augstākās, pieaugušo un tālākizglītības) vai  zinātniskās pētniecības 
iestāžu, tai skaitā zinātniski pētniecisko institūtu, meteoroloģisko staciju, darbības nodrošināšanai nepieciešamie objekti un infrastruktūra

64. Veselības aizsardzības iestāžu apbūve (12008): Apbūve, ko veido ārstu prakses, slimnīcas un veselības centri, sanatorijas, un citi ārstniecības 
nolūkiem paredzēti objekti un tiem nepieciešamā infrastruktūra

65. 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

66. Dzīvnieku aprūpes iestāžu apbūve (12010): Apbūve, ko veido veterinārmedicīniskās prakses iestādes dzīvnieku aprūpei, dzīvnieku viesnīcas 
un patversmes, izņemot lauksaimniecības dzīvnieku vai savvaļas dzīvnieku turēšanai vai audzēšanai paredzētas būves

67. Labiekārtota  publiskā  ārtelpa  (24001):  Labiekārtoti  parki  (piemēram,  atrakciju  un  atpūtas  parki),  zooloģiskie  un  botāniskie  dārzi,  publiski 
pieejami pagalmi, ietverot apstādījumus un labiekārtojuma infrastruktūru (tai skaitā nedzīvojamās ēkas un būves) atpūtas, veselības un fizisko 
aktivitāšu nolūkam un citu publiskās ārtelpas funkciju nodrošināšanai
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4.4.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

68. Rindu māju apbūve (11005).

69. Daudzdzīvokļu māju apbūve (11006).

4.4.1.4. Apbūves parametri

Nr. Minimālā 
jaunizveidojamā zemes 
gabala platība (m2/ha)

Maksimālais apbūves 
blīvums (%)

Apbūves intensitāte Apbūves augstums (stāvu skaits) Brīvās zaļās teritorijas 
rādītājs (%) (VAN 
noteiktais)

Vērtība Atruna Vērtība Atruna no līdz Atruna no līdz Atruna Vērtība Atruna

70 1200 70 130 5 10

4.4.1.5. Citi noteikumi

Nenosaka

4.5. JAUKTAS CENTRA APBŪVES TERITORIJA

Nenosaka

4.6. RŪPNIECISKĀS APBŪVES TERITORIJA

Nenosaka

4.7. TRANSPORTA INFRASTRUKTŪRAS TERITORIJA

4.7.1. Transporta infrastruktūras teritorija (TR1)

4.7.1.1. Pamatinformācija

71. Transporta  infrastruktūras  teritorija  (TR)  ir  funkcionālā  zona,  ko  nosaka,  lai  nodrošinātu  visu  veidu  transportlīdzekļu  un  gājēju  satiksmei  
nepieciešamo infrastruktūru, kā arī lai nodrošinātu lidostu un ostu uzņēmumu darbību un attīstībai nepieciešamo teritorijas organizāciju un 
inženiertehnisko apgādi.
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4.7.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

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

73. Transporta  lineārā  infrastruktūra  (14002):  Autoceļi,  ielas  un  citas  kompleksas  transporta  inženierbūves  kas  veido  lineāru  transporta 
infrastruktūru

74. Transporta  apkalpojošā  infrastruktūra  (14003):  Ēkas  sauszemes  pakalpojumu  nodrošināšanai,  tai  skaitā  atsevišķi  iekārtotas  atklātās 
autostāvvietas

4.7.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

Nenosaka

4.7.1.4. Apbūves parametri

Nenosaka

4.7.1.5. Citi noteikumi

Nenosaka

4.7.2. Transporta infrastruktūras teritorija (TR2)

4.7.2.1. Pamatinformācija

75. Transporta  infrastruktūras  teritorija  (TR)  ir  funkcionālā  zona,  ko  nosaka,  lai  nodrošinātu  visu  veidu  transportlīdzekļu  un  gājēju  satiksmei  
nepieciešamo infrastruktūru, kā arī lai nodrošinātu lidostu un ostu uzņēmumu darbību un attīstībai nepieciešamo teritorijas organizāciju un 
inženiertehnisko apgādi.

4.7.2.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

76. Transporta lineārā infrastruktūra (14002): Autoceļi (piebrauktuves un savienojosi ceļi) kas veido lineāru transporta infrastruktūru

77. Inženiertehniskā infrastruktūra (14001): Virszemes un pazemes inženierkomunikācijas un inženiertīkli
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4.7.2.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

Nenosaka

4.7.2.4. Apbūves parametri

Nenosaka

4.7.2.5. Citi noteikumi

78. TR2 zona pēc funkcijas ir pievedceļš, kuram jānodrošina optimālās piekļūšanas iespējas pie zemes īpašumiem 05000071102, 05000071103, 
05000071104 un 05000071105. Pievadceļa tehniskajiem parametriem jāatbilst EV kategorijas ceļam. Minimalais braucamās joslas platums ir 
3.5 m, minimālais nomāles platums 0.5 m. Jānodrošina ūdens novadīšana no ceļa virsmas.

4.8. TEHNISKĀS APBŪVES TERITORIJA

Nenosaka

4.9. DABAS UN APSTĀDĪJUMU TERITORIJA

4.9.1. Dabas un apstādījumu teritorija (DA1)

4.9.1.1. Pamatinformācija

79. Dabas  un  apstādījumu  teritorija  (DA)  ir  funkcionālā  zona,  ko  nosaka,  lai  nodrošinātu  rekreācijas,  sporta,  tūrisma,  kvalitatīvas  dabas  un 
kultūrvides u.tml. funkciju īstenošanu dabas vai daļēji pārveidotās dabas teritorijās, ietverot ar attiecīgo funkciju saistītās ēkas un inženierbūves.

4.9.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

80. Labiekārtota  publiskā  ārtelpa  (24001):  Labiekārtoti  parki  (piemēram,  atrakciju  un  atpūtas  parki),  zooloģiskie  un  botāniskie  dārzi,  ietverot 
apstādījumus un labiekārtojuma infrastruktūru (tai skaitā nedzīvojamās ēkas un būves) atpūtas, veselības un fizisko aktivitāšu nolūkam un citu  
publiskās ārtelpas funkciju nodrošināšanai

4.9.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

81. Kultūras  iestāžu  apbūve  (12004):  Apbūve,  ko  veido  apjumtas  vasaras  estrādes  to  darbības  nodrošināšanai  nepieciešamie  objekti  un 
infrastruktūra
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82. Sporta ēku un būvju apbūve (12005): Apbūve, ko veido sporta un atpūtas būves (piemēram, sporta laukumi, tai skaitā golfa laukumi un laukumi  
jāšanas sportam, trases ar cieto vai mīksto segumu)

4.9.1.4. Apbūves parametri

Nenosaka

4.9.1.5. Citi noteikumi

Nenosaka

4.10. MEŽU TERITORIJA

Nenosaka

4.11. LAUKSAIMNIECĪBAS TERITORIJA

Nenosaka

4.12. ŪDEŅU TERITORIJA

Nenosaka
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5. TERITORIJAS AR ĪPAŠIEM NOTEIKUMIEM

5.1. CITA TERITORIJA AR ĪPAŠIEM NOTEIKUMIEM

Nenosaka

5.2. TERITORIJA, KURAI IZSTRĀDĀJAMS LOKĀLPLĀNOJUMS

Nenosaka

5.3. TERITORIJA, KURAI IZSTRĀDĀJAMS DETĀLPLĀNOJUMS

Nenosaka

5.4. VIETĒJAS NOZĪMES KULTŪRVĒSTURISKĀ UN DABAS TERITORIJA

Nenosaka

5.5. AINAVISKI VĒRTĪGA TERITORIJA

Nenosaka

5.6. VIETĒJAS NOZĪMES LAUKSAIMNIECĪBAS TERITORIJA

Nenosaka

5.7. NACIONĀLAS UN VIETĒJAS NOZĪMES INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBAS TERITORIJA

Nenosaka

5.8. DEGRADĒTA TERITORIJA

Nenosaka
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6. TERITORIJAS PLĀNOJUMA ĪSTENOŠANAS KĀRTĪBA

Nenosaka
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7. CITI NOSACĪJUMI/PRASĪBAS

7.1. AIZSARGJOSLAS UN CITI IZMANTOŠANAS APROBEŽOJUMI

83. Lokālplānojuma teritorijā jāievēro visu veidu aizsargjoslas saskaņā ar Aizsargjoslu likumu un 
lokālplānojuma grafiskās daļas karti „Aizsargjoslas”.

83.1. sarkanās līnijas gar ielām;

84. Visa lokālplānojuma teritorija atrodas Latvijas Republikas valsts pierobežā.

85. Ierobežojumus valsts pierobežas izmantošanai nosaka normatīvie akti Latvijas Republikas 
valsts robežas aizsardzības jomā.
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