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1. NOTEIKUMU LIETOŠANA UN DEFINĪCIJAS

1.1. NOTEIKUMU LIETOŠANA

1. Carnikavas  novada  teritorijas  izmantošanas  un  apbūves  noteikumi  (turpmāk  –  Apbūves 
noteikumi) ir Carnikavas novada teritorijas plānojuma daļa (turpmāk- Teritorijas plānojums), 
kas nosaka prasības apbūvei, saimnieciskajai darbībai un teritorijas cita veida izmantošanai 
visā  Carnikavas  novada  teritorijā,  atbilstoši  Carnikavas  novada  teritorijas  plānojuma 
grafiskās  daļas  kartēs  “Funkcionālais  zonējums”  un  “Aizsargjoslas  u.c.  apgrūtinājumi” 
noteiktajam un attēlotajam. 

2.  Apbūves noteikumos iekļauti pielikumi, kuru aktualizēšana un papildināšana nav uzskatāma 
par šo noteikumu grozījumiem.

3.  Apbūves noteikumi attiecas uz visu Carnikavas novada pašvaldības administratīvo teritoriju 
un ir saistoši visām fiziskajām un juridiskajām personām – zemes īpašniekiem, lietotājiem un 
nomniekiem,  uzsākot  un veicot  jebkuru  teritoriju  plānošanu,  zemes vienību izmantošanu, 
sadalīšanu, apvienošanu, robežu pārkārtošanu, ēku un citu būvju projektēšanu, būvniecību, 
rekonstrukciju vai nojaukšanu.

4. Vispārīgās  prasības  teritorijas  attīstības  plānošanai,  teritorijas  izmantošanai  un  apbūvei 
nosaka Ministru Kabineta noteikumi Nr.240 “Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas 
un apbūves noteikumi” (turpmāk - Vispārīgie apbūves noteikumi ( VAN)).

5.  Apbūves noteikumi īpaši aizsargājamajās dabas teritorijās un kultūras pieminekļu teritorijās 
piemērojami tiktāl, ciktāl tie nav pretrunā ar īpaši aizsargājamo dabas teritoriju un kultūras 
pieminekļu  teritoriju  vispārīgajiem  un  individuālajiem  aizsardzības  un  izmantošanas 
noteikumiem.

6.  Mainoties  normatīvajiem  aktiem  vai  to  nosacījumiem,  uz  kuriem  dotas  atsauces  šajos 
Apbūves noteikumos, praksē piemēro aktuālās normatīvajos aktos noteiktās prasības un tie 
nav klasificējami kā Teritorijas plānojuma un Apbūves noteikumu grozījumi.

7.  Ja  teritorijai  ir  spēkā  esošs  lokālplānojums  vai  detālplānojums,  kas  detalizēti  nosaka 
teritorijas  izmantošanu  un  apbūves  prasības,  ievēro  lokālplānojuma  vai  detālplānojuma 
noteikumus.

8.  Teritorijās,  kur  ir  spēkā  esošs  lokālplānojums  vai  detālplānojums,  kas  apstiprināts  ar 
Pašvaldības saistošajiem noteikumiem, atļauto izmantošanu nosaka attiecīgie pašvaldības 
saistošie  noteikumi.  Ja  lokālplānojumu  vai  detālplānojumu  atceļ  vai  atzīst  par  spēkā 
zaudējušu, piemērojams Teritorijas plānojumā noteiktais teritorijas funkcionālais zonējums un 
Apbūves noteikumi.

9. Spēkā esošo lokālplānojumu un detālplānojumu saraksts pievienots 1.pielikumā. Pašvaldība 
regulāri  papildina  Apbūves  noteikumus  ar  informāciju  par  jauniem  apstiprinātiem 
lokālplānojumiem, detālplānojumiem un to grozījumiem.

10.  Apbūves  noteikumu  ievērošanu  kontrolē  Pašvaldība  un  normatīvajos  aktos  noteiktajos 
gadījumos citas institūcijas.

1.2. DEFINĪCIJAS

11.  Apbūves noteikumos lietotie termini: 
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11.1. Aizmugures  pagalma  dziļums nozīmē  mazāko  horizontālo  attālumu  starp 
zemesgabala aizmugures robežu un tuvāko jebkuras galvenās būves sienu.

11.2. Aizmugures pagalms nozīmē zemesgabala daļu starp zemesgabala sānpagalmiem 
no  zemesgabala  aizmugures  robežas  līdz  tuvākajai  jebkuras  galvenās  būves 
aizmugures fasādes sienai.

11.3. Apbūve –  teritorijā  izvietotu  esošu  vai  plānotu  ēku,  inženierbūvju, 
inženierkomunikāciju un labiekārtojuma elementu kopums.

11.4. Apbūves  blīvums ir  apbūvētās  teritorijas  (visu  ēku  apbūves  laukuma  summa) 
attiecība  pret
zemes  vienības  platību  attiecīgajā  funkcionālajā  zonā.  To  izsaka  procentos  un 
aprēķina,
izmantojot šādu formulu: A = L x 100 / Z %, kur A – apbūves blīvums (procentos); L – 
visu
ēku  apbūves  laukumu  summa  (m2);  Z –  zemes  vienības  platība  attiecīgajā 
funkcionālajā
zonā (m2).

11.5. Apbūves intensitāte ir ēku virszemes stāvu platības summas attiecība pret zemes 
vienības
platību attiecīgajā funkcionālajā zonā. To izsaka procentos un aprēķina, izmantojot 
šādu formulu: I = S / Z x 100 %, kur I – apbūves intensitāte (procentos); S – visu ēku 
virszemes
stāvu platību summa (m2); Z – zemes vienības platība attiecīgajā funkcionālajā zonā 
(m2).

11.6. Apbūves  laukums ir  zemesgabala  visas  ar  būvēm  apbūvētās  platības  summa, 
izņemot pazemes būves, piebraucamos ceļus un labiekārtojumu.

11.7. Apdzīvotas  teritorijās ir  blīvas  apdzīvotas  vietas,  Carnikavas  novada  gadījumā 
ciemi.

11.8. Ārstniecības iestāde  skat. VAN  terminu  5.pielikumā.

11.9. Blīvi  apdzīvota  vieta  (ciems) nozīmē  juridisku  statusu  teritorijām,  kurās  dominē 
atļautās izmantošanas ar apbūves raksturu.

11.10. Brīvā zaļā teritorija ir zemes vienības neapbūvētā platība, un to aprēķina, izmantojot 
šādu
formulu: B = (Z – L1 – L2 – L3), kur B – brīvā zaļā teritorija (m2); Z – zemes vienības 
platība
(m2); L1 – visu ēku apbūves laukumu summa (m2); L2 – piebraucamo ceļu aizņemtā 
platība
(m2); L3 – autostāvvietu aizņemtā platība (m2).

11.11. Būvlaide – projektētā līnija, kas nosaka minimālo attālumu starp ielas sarkano līniju 
un tuvāko virszemes būvi (pilsētās un ciemos) vai autoceļa aizsargjoslu un tuvāko 
virszemes būvi (lauku teritorijās);

11.12. Iedibinātā  būvlaide –  ielas  frontāla  līnija,  ko  veido  esošā  apbūve,  ja  attiecīgā 
kvartāla robežās vismaz 50 % ēku atrodas uz šīs līnijas.

11.13. Darījumu iestāde  - skat. VAN  terminu 5.pielikumā
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11.14. Dārza māja (vasarnīca)  - skat. VAN  terminu 5. pielikumā.

11.15. Daudzstāvu daudzdzīvokļu nams  skat. VAN  terminu 5. pielikumā.

11.16. Dvīņu māja - skat. VAN  terminu 5. pielikumā.

11.17. Dzīvoklis  kā  palīgizmantošana nozīmē  palīgizmantošanu,  kas  ietver  atsevišķu 
dzīvokli un kas sastāv no istabas vai istabām, virtuves un palīgtelpām, un ko izmanto 
kā īpašnieka, īpašuma pārvaldnieka, dārznieka vai cita, īpašnieka nolīgta, darbinieka 
mājokli.

11.18. Apbūves augstumu nosaka, ņemot vērā konkrētās teritorijas izmantošanas veidu. 
Apbūves augstuma aprobežojumus var noteikt gan metros, gan pēc virszemes stāvu 
skaita.  Pašvaldība  var  noteikt  maksimālos  un  minimālos  apbūves  augstuma 
aprobežojumus.

11.19. Būves augstumu mēra no zemes planējuma atzīmes ielas fasādes vai ieejas pusē. 
Mainīgos reljefa apstākļos augstumu nosaka atbilstoši konkrētajai situācijai.

11.20. Galvenā  izmantošana –  teritorijas  izmantošanas  veids,  kas  ir  dominējošs 
funkcionālajā zonā.

11.21. Iedibinātā  būvlaide –  ielas  frontāla  līnija,  ko  veido  esošā  apbūve,  ja  attiecīgā 
kvartāla robežās vismaz 50 % ēku atrodas uz šīs līnijas.

11.22. Iekšējais sānpagalms nozīmē to sānpagalmu, kas nerobežojas ar ielu.

11.23. Inženiertehniskās apgādes tīkli – skat. VAN  terminu 5. pielikumā.

11.24. Izglītības iestāde  - skat. VAN terminu 5.pielikumā.

11.25. Izmantošanas veids –  teritorijas izmantošanas,  saimnieciskās darbības, būvju un 
zemes izmantošanas kopums, kas noteikts teritorijas plānojumā, lokālplānojumā un 
detālplānojumā.

11.26. Kultūras iestāde - skat. VAN terminu 5. pielikumā.

11.27. Lauksaimnieciska izmantošana - skat. VAN terminu 5. pielikumā.

11.28. Lidlauks nozīmē teritoriju izmantošanu mērķi, kas ietver būves gaisa satiksmes un 
lidaparātu apkopes nodrošināšanai.

11.29. Mazēka nozīmē vienstāva ēka, kuras apbūves laukums nav lielāks par 25m2.

11.30. Mazstāvu daudzdzīvokļu nams - skat. VAN terminu 5. pielikumā.

11.31. Mežsaimnieciska izmantošana  -  skat. VAN terminu 5. pielikumā.

11.32. Mazumtirdzniecības un pakalpojumu objekts  - skat. VAN terminu 5. pielikumā.

11.33. Noliktava  - skat. VAN terminu 5. pielikumā.

11.34. Papildizmantošana – teritorijas izmantošanas veids, kas ir pakārtots funkcionālajā 
zonā noteiktajam galvenajam izmantošanas veidam, to uzlabo vai veicina.

11.35. Palīgizmantošana nozīmē plānotu, esošu vai nodomātu zemes un būvju vai to daļas 
izmantošanu, pie šādiem nosacījumiem: 1. tā ir pakārtota galvenajai izmantošanai un 
papildina to; 2. tā ir izvietota tajā pašā zemesgabalā, kur galvenā izmantošana.
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11.36. Pansija nozīmē izmantošanu,  kas ietver  vienas ģimenes dzīvojamo māju,  kur ne 
vairāk kā divas istabas ir pieejamas personai vai personām, kas kā tūrists īslaicīgi 
apdzīvo minēto dzīvojamo māju, un, kas var ietvert arī ēdināšanu.

11.37. Pārvaldes iestāde  - skat. VAN terminu 5. pielikumā.

11.38. Pagalms -  zemesgabala  daļa  starp galveno būvi  (ēku)  un kādu no zemesgabala 
robežām:

11.38.1. priekšpagalms - zemesgabala daļa visā tā platumā no zemesgabala frontes 
(sarkanās līnijas) līdz jebkuras galvenās būves galvenās fasādes sienai;

11.38.2. sānpagalms  -  attālums  no  zemesgabala  sānu  robežas  līdz  jebkuras 
galvenās būves sānu fasādes sienai;

11.38.3. ārējais sānpagalms - sānpagalms, kas tieši robežojas ar ielu;

11.38.4. iekšējais sānpagalms - sānpagalms, kas nerobežojas ar ielu;

11.38.5. aizmugures  pagalms  -  zemesgabala  daļa  starp  sānpagalmiem  un 
zemesgabala aizmugures robežu līdz jebkuras būves aizmugures fasādes 
sienai.

11.39. Pirmsskolas  bērnu  iestāde nozīmē  izmantošanu,  kas  ietver  mazbērnu  novietni, 
bērnudārzu un citu  specializētu  iestādi  pirmsskolas vecuma bērniem,  bet  neietver 
privātu mājas bērnudārzu.

11.40. Priekšpagalma dziļums nozīmē mazāko horizontālo  attālumu starp  zemesgabala 
fronti (sarkano līniju) un tuvāko jebkuras galvenās būves sienu.

11.41. Polderis  –  nosusināta  platība,  kas  ar  aizsargdambi  norobežota  no  uzplūstošiem 
ūdeņiem un no kuras ūdens noteci novada ar atsūknēšanu.

11.42. Rindu māja  - skat. VAN terminu 5. pielikumā.

11.43. Saimniecības ēka nozīmē palīgizmantošanu, un var ietvert privātu garāžu, nojumi 
automašīnas novietošanai, darbnīcu, siltumnīcu, kā  arī dārza inventāra, materiālu un 
sadzīves priekšmetu glabāšanu u.c. Ja šāda ēka piebūvēta vai iebūvēta galvenajā 
būvē, tā jāuzskata par daļu no galvenās būves, nevis par saimniecības ēku.

11.44. Sānpagalma platums nozīmē mazāko horizontālo attālumu starp zemesgabala sānu 
robežu un tuvāko jebkuras galvenās būves sienu.

11.45. Sarkanā  līnija ir  juridiski  noteikta,  plānota  vai  esoša,  detālplānojumā  vai 
zemesgabala  plānā  atzīmēta  ielas,  laukuma,  atklātas  autostāvvietas  vai 
inženierkomunikāciju koridora robeža.

11.46. Savrupmāja (ģimenes māja) – skat. VAN terminu 5. pielikumā.

11.47. Vienas ģimenes dzīvojamā māja - skat. VAN terminu 5. pielikumā.

11.48. Divu ģimeņu dzīvojamā māja - skat. VAN terminu 5. pielikumā.

11.49. Sociālās aprūpes iestāde - skat. VAN terminu 5. pielikumā.

11.50. Sporta un atpūtas objekts - skat. VAN terminu 5. pielikumā.

11.51. Stāvu skaits ir ēkas visu virszemes stāvu skaits, kas ietver pagrabstāvu, ja vairāk kā 
puse  no  pagraba  augstuma  starp  pabeigtām  griestu  un  grīdas  virsmām  ir  virs 
pieguļošās teritorijas virsmas (pagalma ēkai – virs pagalma virsmas) projektētā vidējā 
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līmeņa ēkas vidū ielas vai ceļa pusē. Stāvu skaitā ieskaita arī atļautās izmantošanas 
vajadzībām  izbūvētu  jumta  stāvu,  ja  jumta  izbūves  platība  ar  2,5  m2 un  lielāku 
augstumu pārsniedz 50% no ēkas apbūves laukuma.

11.52. Vairumtirdzniecības iestāde  - skat. VAN terminu 5. pielikumā.

11.53. Vieglās rūpniecības uzņēmums - skat. VAN terminu 5. pielikumā.

11.54. Viensēta (zemnieka  sēta) nozīmē izmantošanu, kas  ietver dzīvojamo  māju (mājas) 
ar saimniecības ēkām un citām būvēm zemnieka saimniecībā.

11.55. Viesu māja nozīmē izmantošanu, kas ietver viesu (tūristu) īslaicīgas izmitināšanas un 
apkalpošanas mītni un ar to saistītās būves un labiekārtojumu.

11.56. Vietējas  nozīmes  pakalpojumu  objekts -  iestāde  vai  uzņēmums,  kas  paredzēts 
galvenokārt vietējās apkārtnes iedzīvotājiem, un kura darbībai nepieciešamās telpas 
kopējā stāvu platība nepārsniedz 500 m2.

11.57. Zemesgabala  dziļums nozīmē  horizontālu  attālumu  starp  zemesgabala  fronti  un 
aizmugures robežu. Tur, kur šīs robežas nav paralēlas, zemesgabala dziļums nozīmē 
taisnas  līnijas  garumu,  kas  savieno  zemesgabala  frontes  un  zemesgabala 
aizmugures  robežas  viduspunktus.  Ja  nav  zemesgabala  aizmugures  robežas, 
zemesgabala  dziļums  nozīmē  taisnas  līnijas  garumu,  kas  savieno  zemesgabala 
frontes viduspunktu ar trīsstūra virsotni, ko veido zemesgabala sānu robežas.

11.58. Zemesgabala  fronte nozīmē  horizontālu  attālumu  pa  ielas  sarkano  līniju  starp 
zemesgabala sānu robežām.
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2. PRASĪBAS VISAS TERITORIJAS IZMANTOŠANAI

2.1. VISĀ TERITORIJĀ ATĻAUTĀ IZMANTOŠANA

12.  Visā  Carnikavas novada teritorijā,  ja  tas nav pretrunā ar citu  normatīvo aktu prasībām, 
papildus  Apbūves  noteikumos  noteiktajam,  atļauts  izmantot  zemi  un  būves  atbilstoši 
attiecīgajā funkcionālajā zonā atļautajai izmantošanai, kā arī:

12.1.  inženierkomunikāciju tīklu un objektu izbūve atļautās izmantošanas nodrošināšanai;

12.2.  ceļa, ielas, piebraucamā ceļa, veloceliņa un gājēju celiņa izbūve;

12.3.  apstādījumi un teritorijas labiekārtojuma ierīkošana;

12.4.  autostāvvietu  un  velonovietņu  ierīkošana  un  izbūve  atļautās  izmantošanas 
nodrošināšanai;

12.5.  teritorijas inženiertehniskā sagatavošana atļautās izmantošanas uzsākšanai;

12.6.  palīgizmantošanai;

12.7.  erozijas risku ierobežošanas, pretplūdu aizsardzības būvju un meliorācijas sistēmu 
izbūve;

12.8. mākslīga  ūdensobjekta  ierīkošana  bez  līmeņa  regulēšanas  būvēm,  ja  tā  virsmas 
laukums vienas  zemes  vienības  robežās  nepārsniedz  0,1  ha  un  40% no  zemes 
vienības platības un tas atrodas ne tuvāk kā 10 m no zemes vienības robežas. Šo 
attālumu  var  samazināt,  ja  ir  saņemts  blakus  esošās  zemes  vienības  īpašnieka 
saskaņojums.

2.2. VISĀ TERITORIJĀ AIZLIEGTĀ IZMANTOŠANA

13.  Aizliegta tāda zemes, ēku un būvju vai to daļu izmantošana, kas rada apdraudējumu vai 
izraisa  būtisku  vides  piesārņojumu  -  nepieļaujami  augstu  risku  un/vai  neatbilstību  vides 
kvalitātes  normatīvo  aktu  prasībām,  kā  arī  var  apdraudēt  sabiedrisko  drošību,  cilvēku 
veselību un dzīvību.

14.  Visā Pašvaldības teritorijā aizliegts:

14.1.  izvietot  būves aizsargjoslās un tauvas joslā,  ja  tas ir  pretrunā ar normatīvo aktu 
prasībām un šo Apbūves noteikumu prasībām;

14.2.  veidot karjerus būvmateriālu un melnzemes iegūšanai;

14.3.  novietot, savākt un glabāt nelietojamu motorizētos satiksmes līdzekļus,  ja vien šim 
nolūkam izmantotā zeme nav noteiktā kārtībā projektēta un ierīkota to savāktuvei vai 
ietverta ēkā;

14.4.  vākt,  uzkrāt  un  glabāt  kaudzē  vai  laukumos  atkritumus,  krāmus,  lupatas,  
metāllūžņus un būvgružus, ja vien šim nolūkam izmantotā zeme nav noteiktā kārtībā 
projektēta  un  ierīkota  to  savāktuvei  vai  ietverta  ēkā.  Šī  prasība  neattiecas  uz 
atkritumu savākšanu speciālās noteikta parauga atkritumu tvertnēs;

14.5. izmantot  Apbūves  noteikumos  atļautajām  izmantošanām  (arī  palīgizmantošanām) 
kuģu,  kravas  automašīnu,  autobusu,  vagonu  korpusus  vai  to  daļas,  izņemot 
konteinerus  vai  līdzīga  rakstura  konstrukcijas,  izvietojumu  saskaņojot  pašvaldībā. 
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Saskaņošanas  procesā  pašvaldība  ir  tiesīga  izvirzīt  papildus  prasības  vizuālajam 
noformējumam,  publiskās  apspriešanas  vai  detālplānojuma  procedūras 
piemērošanai, to pamatojot;

14.6.  izmantot  kā  pastāvīgas dzīvojamās telpas  ceļojumu treilerus,  vagoniņus izņemot 
būvlaukumos būvdarbu  veikšanas laikā  un izņemot  izņemot  ceļojumu treilerus un 
vagoniņus, ja tie tiek izvietoti tūristu īslaicīgās izmitināšanai – speciāli  ierīkotās, ar 
atbilstošu  infrastruktūru  nodrošinātās  vietās,  saskaņojot  un  pašvaldību. 
Saskaņošanas  procesā  pašvaldība  ir  tiesīga  izvirzīt  papildus  prasības  vizuālajam 
noformējumam,  publiskās  apspriešanas  vai  detālplānojuma  procedūras 
piemērošanai, to pamatojot.

2.3. PRASĪBAS PIEKĻUVES NODROŠINĀŠANAI

15.  Drīkst  izmantot  tikai  tādu  zemesgabalu,  kuram  ir  nodrošināta  piebraukšana,  t.i., 
zemesgabals robežojas ar ceļu, ielu vai laukumu vai piekļūšanu tam nodrošina servitūts   
vismaz 4,5 m platumā.

16.  Būvniecības  process  nav  uzsākams,  kamēr  nav  nodrošināta  piebraukšana  no  zemes 
vienības līdz pašvaldības ceļam vai ielai, vai valsts autoceļam.

17.  Ja zemes ierīcības projekts vai detālplānojums paredz servitūta veidošanu, jānoslēdz līgums 
par  servitūta  nodibināšanu,  uzturēšanu  un  apsaimniekošanu,  savstarpēji  vienojoties  ar 
nekustamā  īpašuma  īpašnieku.  Ja  puses  nevar  vienoties,  servitūtu  nodibina  ar  tiesas 
spriedumu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

18.  Apbūves  zonās  būvēm  jāparedz  piebrauktuves  vai  caurbrauktuves  ugunsdzēsības  un 
glābšanas  tehnikai.  To  parametri  jāpieņem  atbilstoši  attiecīgo  būvju  projektēšanas 
būvnormatīviem.

19.  Piebrauktuves apbūves teritorijas iekšienē un caurbrauktuves ēkās viena no otras jāizvieto 
ne tālāk par 300 m, bet perimetrālās apbūves gadījumā – ne tālāk par 180 m.

20.  Piebrauktuvju un caurbrauktuvju pieslēgums pie maģistrālo ielu brauktuvēm pieļaujams ne 
tuvāk par 50 m no krustojuma. Dzīvojamo ēku grupām, iestādēm, tirdzniecības un apkalpes 
centriem piebrauktuves jāparedz ar divām kustības joslām un ietvi, bet savrup izvietotām 
ēkām – ar vienu kustības joslu un ietvi. 

21. Pieslēgumus  pie  valsts  ceļiem  saskaņo  ar  AS  „Latvijas  valsts  ceļi”.  Izveidojot  jaunu 
pieslēgumu pie valsts autoceļa, nepieciešams izstrādāt detālplānojumu. 

22.  Jebkuram dzīvoklim, arī dzīvoklim kā palīgizmantošanai, jānodrošina piekļūšana atsevišķi 
no citām izmantošanām.

23. Nozīmīgākās  publiskās  piekļuves  iekšzemes  publiskajiem  un  ūdeņiem  un  jūrai,  t.sk. 
gājējiem,  velsipēdistiem,  apkalpes  transportam  (t.sk.zvejas,  ar  ūdenssportu  saistīta,  
apsaimniekošanas un operatīvā transporta vajadzībām) orientējoši attēlotas grafiskās daļas 
kartē  „Funkcionālais  zonējums”.  Piekļuves  trasējumu  precizē  būvprojektēšanas  procesā, 
izvērtējot reljefa u.c. apstākļus. Risinājumu  ĪADT  dabas parks “Piejūra”  teritorijā saskaņo ar 
vides institūcijām normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.

24. Piekļuves  vietas  kājāmgājējiem  un  velobraucējiem  ierīko  kā  publiski  pieejamus  gājēju 
celiņus,  nodrošinot  vismaz minimālās  labiekārtojuma prasības (norādes zīmes,  atkritumu 
urnas). Piekļuves vietas - piebrauktuves zvejas, pludmales apkalpes, operatīvā transporta un 
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ar  ūdenssportu  saistīta  transporta  vajadzībām,  ierīko,  nodrošinot  atbilstošus  risinājumus 
transportlīdzekļu  piekļuvei.  Konkrētos  risinājumus izstrādā  būvprojektā  vai  labiekārtojuma 
projektā.  Risinājumu   ĪADT  dabas parks “Piejūra”  teritorijā  saskaņo ar vides institūcijām 
normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.

2.4. PRASĪBAS VIDES PIEEJAMĪBAS NODROŠINĀŠANAI

25.  Izstrādājot  lokālplānojumus,  detālplānojumus  un  būvprojektus,  paredz  speciālus 
pasākumus  vai  speciālu  aprīkojumu,  lai  nodrošinātu  pieejamu  vidi  cilvēkiem  ar  īpašām 
vajadzībām sabiedriskajos un apkalpes objektos, daudzdzīvokļu mājās un publiskajā ārtelpā 
- ielās, laukumos, parkos u.c. 

26. Jaunu  ēku  un  būvju  projektos,  kas  funkcionāli  ir  pieejamas  apmeklētājiem,  un  esošo 
sabiedrisko  ēku  un  telpu  rekonstrukcijas  vai  kapitālo  remontu  projektos  paredz  vides 
pieejamības pasākumus, lai tajās ērti un droši varētu pārvietoties cilvēki ar invaliditāti,  t.sk. 
cilvēki  ar  kustību  traucējumiem,  ar  dzirdes  invaliditāti  un  ar  redzes invaliditāti.  Projektos 
paredz vismaz sekojošus risinājumus:

26.1. Optimālais  pandusu slīpums garenvirzienā ir  1:20 (5%),  bet  maksimālais atļautais 
slīpums ir 1:12 (8%), mainoties līmeņiem, augstumu starpība nedrīkst būt lielāka par 
2cm.

26.2. Durvīm jābūt 90cm platumā, rokturiem 90cm augstumā, sliekšņi ne augstāki par 2cm.

26.3. Auto stāvvietās invalīdiem jāparedz minimālais stāvvietas platums 3,5m.

26.4. Gaiteņi un ejas nedrīkst būt šaurāki par 1,2m, pacēlājiem jābūt 90cm platumā 1,2m 
garumā.

27.  Esošās  ēkās,  kurās  tehniski  nav  iespējams nodrošināt  iekļūšanu  personām  ar  īpašām 
vajadzībām, nodrošina iespēju attiecīgās iestādes pakalpojumus saņemt citā veidā.

28.  Teritorijas labiekārtojuma risinājumus izstrādā atbilstoši universālā dizaina principiem.

2.5. JAUNU ZEMES VIENĪBU VEIDOŠANA

29. Jaunveidojamo zemes vienību minimāli pieļaujamās platības noteiktas Apbūves noteikumu 4. 
nodaļā  “Prasības  teritorijas  izmantošanai  un  apbūves  parametriem  katrā  funkcionālajā 
zonā”. 

30. Izstrādājot lokālplānojumu, detālplānojumu vai zemes ierīcības projektu, ņemot vērā zemes
lietderīgas izmantošanas iespējas, apkārtējās apbūves un zemes vienību robežu struktūru,
kā  arī  dabiskos  robežu  elementus,  pieļaujama  atsevišķu  zemes  vienību  platības
samazināšana,  bet  ne  vairāk  kā  10%  par  minimālo  pieļaujamo  zemes  vienības  platību
attiecīgajā funkcionālajā zonā.

31.  Tiem teritorijas izmantošanas veidiem, kuriem Apbūves noteikumos nav noteiktas minimālās 
jaunveidojamo  zemes  vienību  platības,  ņemot  vērā  atļauto  izmantošanu,  tās  pieņem 
atbilstoši funkcionālajai nepieciešamībai, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības un  
citas šo Apbūves noteikumu prasības. 

32. Jaunveidojamā  zemesgabala  minimālā  platība  nav  attiecināma  uz  inženiertehniskās 
apgādes tīkliem un to objektiem; to nosaka atbilstoši  funkcionālajai nepieciešamībai

33.  Nekustamā  īpašuma  (zemes  vienības)  sadalīšanu  vai  apvienošanu,  vai  robežu 
pārkārtošanu atļauts veikt tikai nekustamajiem īpašumiem, kas nostiprināti Zemesgrāmatā.
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34.  Jaunas zemes vienības (sadalot, apvienojot vai pārkārtojot to robežas), ievērojot attiecīgās 
teritorijas Apbūves noteikumus, atļauts veidot:

34.1.  normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izstrādājot detālplānojumu;

34.2.  normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izstrādājot zemes ierīcības projektu teritorijām, 
kurām normatīvie akti neparedz detālplānojuma izstrādi;

34.3.  normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apvienojot divas vai vairākas blakus esošas 
zemes  vienības  bez  zemes  ierīcības  projekta  izstrādes,  pieņemts  pašvaldības 
lēmums.

35.  Nav pieļaujama zemesgabala sadalīšana:

35.1.  ja pret to iebilst kāds no līdzīpašniekiem;

35.2.  ja nav iespējams sadalīt kopīpašumā esošās ēkas reālās daļās.

2.6. UZSĀKTA IZMANTOŠANA. NEATBILSTOŠS IZMANTOŠANAS STATUSS

36.  Ja nekustamā īpašuma izmantošana likumīgi iesākta pirms šo Apbūves noteikumu  spēkā 
stāšanās, bet teritorijas plānojums nosaka nekustamajā īpašumā citu atļauto izmantošanu, 
īpašnieks ir tiesīgs turpināt likumīgi uzsākto izmantošanu šādos gadījumos:

36.1.  ir  izsniegts plānošanas un arhitektūras uzdevums,  kuram nav beidzies derīguma 
termiņš;

36.2.  ir akceptēts būvprojekts, kura akceptam nav beidzies derīguma termiņš;

36.3.  zemes vienībā atrodas ekspluatācijā nodotas ēkas;

36.4.  ir saskaņots būvprojekts vai ir spēkā esoša būvatļauja.

37.  Ja  nekustamā  īpašuma  likumīgi  uzsāktā  izmantošana,  ko  Persona  turpina  pēc  jaunā 
teritorijas  plānojuma  spēkā  stāšanās,  neatbilst  teritorijas  plānojuma  un  šo  Noteikumu 
prasībām, tad šim nekustamajam īpašumam ir neatbilstošas izmantošanas statuss. Persona 
(nekustamā īpašuma īpašnieks vai nomnieks) ir tiesīga turpināt neatbilstošu izmantošanu, 
bet jebkuru jaunu būvniecību un cita veida izmantošanu veic tā, lai nepalielinātu neatbilstību 
teritorijas plānojuma un šo Noteikumu prasībām, tostarp: 

37.1.  veikt būvniecību, pārbūvi, rekonstrukciju vai renovāciju saskaņā teritorijas plānojuma 
prasībām  (būvēt  objektu,  kas  atbilst  teritorijas  plānojumā  noteiktajām  prasībām, 
rekonstruēt vai renovēt to tādā veidā, lai nodrošinātu atbilstību teritorijas plānojumā 
noteiktajām prasībām;

37.2.  veikt  būvniecību,  atbilstoši  likumīgi  uzsāktajai  teritorijas  atļautajai  izmantošanai, 
nepārsniedzot teritorijas plānojumā noteiktos apbūves parametrus;

37.3.  veikt rekonstrukciju, atbilstoši likumīgi uzsāktajai teritorijas atļautajai izmantošanai, 
nepalielinot  būvju  apjomu,  gadījumos,  kad  esošās  apbūves  parametri  pārsniedz 
teritorijas plānojumā noteiktos rādītājus. 

38.  Īpašnieks ir  tiesīgs atjaunot  ugunsgrēka  vai  dabas stihijas rezultātā  nopostītu  vai  daļēji  
nopostītu likumīgi uzbūvētu būvi iepriekšējā apjomā un izskatā arī tad, ja šī būve neatbilst 
apbūves noteikumu prasībām.

39.  Pirms Teritorijas plānojuma vai tā grozījumu spēkā stāšanās apstiprināta un spēkā esoša 
detālplānojuma vai lokālplānojuma īstenošana nav uzskatāma par neatbilstošu izmantošanu.
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3. VISPĀRĪGAS PRASĪBAS TERITORIJAS IZMANTOŠANAI UN APBŪVEI

3.1. PRASĪBAS TRANSPORTA INFRASTRUKTŪRAI

3.1.1. Vispārīgās prasības

40. Ceļus un ielas, atbilstoši to atrašanās vietai un nozīmei novadā un ciema ielu tīklā, projektē, 
izbūvē, pārbūvē un ekspluatē atbilstoši to kategorijai, ņemot vērā Latvijas valsts stadartus 
u.c. normatīvos aktus. Ceļu un ielu saraksts iekļauts 6.pielikumā. Ielu un pašvaldības ceļu 
sarakstu regulāri papildina ar jaunu ekspluatācijā pieņemtu ceļu un ielu sarakstu, kas nav 
uzskatāms par Teritorijas plānojuma grozījumiem.

41. Apbūves teritoriju (jauno, vai rekonstruējamo un paplašināmo esošo) saisti ar valsts autoceļu 
tīklu  veicot  ievērot  "pakāpeniskuma"  principu,  tas  ir,  to  tiešos  pieslēgumus  paredz  pie 
pašvaldību (galvenokārt) vai valsts vietējiem autoceļiem, orientējoties uz pieslēgumu kopīgā 
skaita  samazināšanu  un  savstarpēju  attālināšanu  perspektīvā,  kas  uzlabotu  satiksmes 
drošības  apstākļus.  Jaunu  pieslēgumu  plānošana  valsts  galvenajiem  autoceļiem  nav 
pieļaujama, bet reģionālajiem tikai izņēmuma gadījumos, ja tas ir saistīts ar esošā transporta 
tīkla pārplānošanu plašākā apkārtnē.

42.   Jaunveidojamās  ielas,  autoceļus,  dzelzceļu  un  laukumus  izdala  kā  atsevišķas  zemes 
vienības. Ielu teritoriju nosaka starp sarkanajām līnijām atbilstoši katras ielas kategorijai, bet 
autoceļu un dzelzceļa teritoriju – starp nodalījuma joslām.

43.  Valsts  autoceļu  un  pašvaldības  ceļu  nodalījuma  joslas,  ielu  sarkano  līniju  izmaiņa  nav 
Teritorijas  plānojuma  grozījumi.  Ielu  sarkanās  līnijas  nosaka  vai  precizē,  izstrādājot 
lokālplānojumus vai detālplānojumus.

44. Konkrēto  ielas  un  ceļu  šķērsprofilu  nosaka  būvprojektā,  ņemot  vērā  LVS normālprofilus, 
atbilstoši plānotajām ielas vai ceļa  funkcijām, ņemot vērā inženierkomunikāciju izvietošanai 
nepieciešamo teritoriju u.c.  ielas projektēšanas rādītājus, saskaņā ar kompetento valsts un 
pašvaldības institūciju tehniskajiem noteikumiem un ievērojot visas citas transporta būvju un 
inženierkomunikāciju projektēšanas normatīvu prasības,

45. Strupceļš:

45.1. Plānotajām  ielām  un  ceļiem  ciemu  teritorijās  maksimāli  pieļaujamais  strupceļa 
garums ir 150 m. Ja strupceļa garums pārsniedz 50 m, ierīko apgriešanās laukumu. 
Apgriešanās  laukumu  parametrus  nosaka  tādā  apmērā,  lai  tiktu  nodrošināta 
glābšanas  un  tehniskās  palīdzības  autotransporta  netraucēta  apgriešanās 
Apgriešanās laukumi nav izmantojami autostāvvietām.

46. Veloceliņi:

46.1. Veloceliņu  risinājumu nosaka būvprojektā, ņemot vērā LVS normatīvus, vadlīnijas un 
labas prakses piemēru veloinfrastruktūras īstenošanā.

46.2. Atļauta apvienota gājēju un veloceliņa izbūve.

47.  Ielu un ceļu brauktuvju noapaļojumu rādiusi:

47.1. Ielu  un  ceļu  brauktuvju  noapaļojumu  rādiusi  krustojumos  un  pieslēgumos  ar 
regulējamas kustības autoceļiem un maģistrālēm jāpieņem ne mazāki par 8,0 m, bet 
transporta laukumos – ne mazāki par 12 m.
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47.2. Rekonstrukcijas  apstākļos  un  vietējās  nozīmes  ielu  krustojumos  un  pieslēgumos 
pieļaujams samazināt minētos lielumus attiecīgi līdz 5,0 un 8,0 m.

47.3. Ja  brauktuve  nav  norobežota  ar  apmales  akmeņiem,  pagriezienos  brauktuves 
platums abās pusēs jāpaplašina par 2,0 m.

48.  Inženierkomunikācijas zem ielu brauktuvēm:

48.1. Ja  paredzēts  rekonstruēt  ielas,  zem  kuru  brauktuvēm  izvietotas  pazemes 
inženierkomunikācijas, un ierīkot kapitālu ielas segumu, tad vienlaicīgi jāparedz šo 
komunikāciju  pārlikšana  zem  ietvēm  un  sadalošām  joslām.  Esošo  komunikāciju 
saglabāšana,  kā  arī  jaunu  komunikāciju  izvietošana  kanālos  un  tuneļos  zem 
brauktuvēm,  pieļaujama,  ja  tas  ir  attiecīgi  pamatots.  Esošajās  ielās,  kurām  nav 
sadalošo joslu, pieļaujama jaunu inženierkomunikāciju izvietošana zem brauktuvēm 
ar nosacījumu, ka tās izvietotas tunelī vai kanālā. Gāzes vadu izvietošana zem ielu 
brauktuvēm pieļaujama tikai tad, ja tas nepieciešams tehnisku grūtību dēļ.

49. Prasības  ielu,  ietvju  un  grāvju  uzturēšanai  nosaka  atsevišķos  pašvaldības  saistošajos 
noteikumos.

50. Ja,  veicot  būvdarbus,  nepieciešama  ielas  vai  novada  ceļa  īslaicīga  slēgšana,  jāsaņem 
novada pašvaldības atļauja.

51. Vispārīgajā gadījumā izbūvējot jaunas ielas vai rekonstruējot esošās, paredz ietvju platumu 
ne šaurāku par 1,2 m. Ietvju platumu u.c. parametrus precizē ielas būvprojektā, atbilstoši 
gājēju  plūsmām,  nodrošinot  atbilstošu  gājēju  zonas  efektīvo  platumu,  ielu  pāreju 
uzbrauktuves un nobrauktuves,  vides pieejamības prasības u.tml.

52. Novada ceļu un ielu, kā arī laukumu, atklātu autostāvvietu un ietvju, klātnēm jābūt ar cietu 
segumu.

53. Projektējot  ielu,  ceļu un ar tiem saistīto objektu, kā arī  inženierkomunikāciju novietojumu 
paralēli  vai  šķērsojumos ar  110kV elektrolīniju  un  tuvošanos tām,  ievēro  nepieciešamos 
savstarpējos horizontālos un vertikālos attālumus, kas noteikti  Latvijas būvnormatīvā LBN 
008-14  "Inženiertīklu  izvietojums",  Aizsargjoslu  likuma  45  .pantā,  Ministru  kabineta 
apstiprinātajos  noteikumos  Nr,982  "Enerģētikas  infrastruktūras  objektu  aizsargjoslu 
noteikšanas metodika" un citu inženierkomunikāciju būvnormatīvos.

3.1.2. Sarkanās līnijas

54. Vispārīgā gadījumā, ja šajos Apbūves noteikumos, lokālplānojumā vai detālplānojumā nav 
noteikts citādi, sarkanā līnija sakrīt ar ielas zemes vienības robežu. 

55. Sarkanās  līnijas,  kas  attēlotas  teritorijas  plānojuma  grafiskajā  daļā,  precizē  atbilstoši 
mēroga  noteiktībai  detālplānojumā,  zemes  ierīcības  projektā  vai  veicot  zemes  vienības 
precīzo uzmērīšanu  un tie nav teritorijas plānojuma grozījumi.

56.  Jaunas  sarkanās  līnijas  nosaka  lokālplānojumā,  detālplānojumā  vai  zemes  ierīcības 
projektā. 

57. Teritorijā  starp ielu  sarkanajām līnijām ievēro  Aizsargjoslu  likumā u.c.  normatīvajos aktos 
noteiktos teritorijas izmantošanas aprobežojumus.

58. Teritorijā  starp ielu  sarkanajām  līnijām  aizliegta  izmantošana,  kas  pasliktina  satiksmes 
drošību un apgrūtina ielas apsaimniekošanu, tostarp novietot dažādus šķēršļus (dekoratīvos 
elementus, akmeņus utml.), kā arī veidot koku stādījumus. 
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59.  Ielu teritorijā starp sarkanajām līnijām atļauts:

59.1.  būvēt un pārbūvēt tādas būves, kas saistītas ar satiksmes funkciju;

59.2. izbūvēt inženiertehniskās infrastruktūras tīklus un būves;

59.3.  ierīkot transportlīdzekļu novietnes, atbilstoši detālplānojumam vai ielas būvprojektam;

59.4.  atjaunot esošas būves;

59.5. saskaņojot  ar  Pašvaldību,  izvietot  īslaicīgas  lietošanas  būves  tirdzniecības  un 
pakalpojumu funkcijai ar apbūves laukumu līdz 15 m2 

59.6. saskaņojot  Pašvaldībā,  izvietot  vides  reklāmas,  vides  dizaina  objektus  un 
labiekārtojuma elementus, ja tie nepasliktina satiksmes drošību un  neapgrūtina ielas 
uzturēšanu

3.1.3. Krustojumu pārredzamība

60. Ielu  krustojumu  vai  ceļu  mezgla  nepieciešamie  brīvlauki  tiek  noteikti  atbilstoši  Valsts 
nacionālā standarta LVS 190-3 "Vienlīmeņa ceļu mezgli" prasībām. 

61.  Ja esošā apbūve neļauj izveidot nepieciešamos redzamības trīsstūrus, gājēju un transporta 
kustības drošību nodrošina ar kustības regulēšanas vai īpašām tehniskām ierīcēm.

3.1.4. Automašīnu un velosipēdu novietošana

62.  Pie  objektiem  nodrošina  transportlīdzekļu  novietnes,  ņemot  vērā  šajos  noteikumos 
 noteiktos raksturlielumus autostāvvietu skaita noteikšanai.

63.  Apbūves noteikumu prasības automašīnu novietošanai neattiecas ne uz vienu šo noteikumu 
pieņemšanas  dienā  esošu  būvi  līdz  brīdim,  kad  tās  platība  tiek  palielināta,  vai  grozīta 
izmantošana,  vai  pieaug  nodarbināto  skaits,  dzīvokļu  skaits,  vietu  skaits,  vai  kāds  cits 
raksturojošs lielums, kas prasītu palielināt automašīnu novietošanai nepieciešamo laukumu. 
Tad šāds laukums ir jānodrošina līdz minētajām izmaiņām atbilstošam lielumam.

64.  Savrupmāju, vasarnīcu un dārzkopības sabiedrību apbūves zemesgabalos obligāti jāparedz 
novietošana vismaz divām automašīnām.

65.  Atsevišķos  objektos  autostāvvietu  skaitu  nosaka,  ievērojot  šādus  autostāvvietu  skaita 
vietējos normatīvus:

65.1. tirdzniecības objektos uz 10 m2 tirdzniecības zāles un izstāžu platības – 1;

65.2. restorānos, kafejnīcās uz 100 vietām – 15;

65.3. sporta būvēs uz 20 skatītāju vietām – 1;

65.4. kultūras iestādēs uz 100 skatītāju vietām vai uz vienlaikus 100 apmeklētājiem – 15;

65.5. objektiem atklāto telpu izbūves teritorijās uz vienlaikus 100 apmeklētājiem:

65.5.1. pludmalēs un atpūtas zonās 20;

65.5.2. mežaparkos 10;

65.5.3. īslaicīgas atpūtas objektos 15;

65.6. tirgos  uz  2  tirdzniecības  vietām 1.
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66.  Nepieciešamo  autostāvvietu  skaitu  un  to  izvietojumu  objektiem  rūpniecības  objektu  un 
tehniskās apbūves teritorijās (R, TA) pamato ar detālplānojumu.

67.  Ar autostāvvietām jānodrošina tajā brīdī, kad būve ir pabeigta vai paplašināta.

68.  Autostāvvietas jāizvieto uz tā paša zemesgabala vai tajā pašā būvē, kuras izmantošanai 
stāvvietas nepieciešamas, izņemot gadījumus, ja Apbūves noteikumos noteikts citādi. 

69.  Objekta transportlīdzekļu novietni  atļauts ierīko citā zemes vienībā, ja:

69.1.  ir noslēgts līgums par transportlīdzekļu novietnes ierīkošanu (izbūvēšanu) uz objekta 
kalpošanas ilgumu citā zemes vienībā;

69.2.  risinājums pamatots detālplānojumā.

70.  Ja  būve vai  zemesgabals ietver  vairāk nekā vienu izmantošanu un katrai  izmantošanai 
noteikts savs autostāvvietu normatīvs,  tad nepieciešamo automašīnu autostāvvietu skaitu 
nosaka katrai izmantošanai atsevišķi un skaitu summē.

71.  Autostāvvietas  vienai  izmantošanai  nedrīkst  uzskatīt  par  autostāvvietām  jebkādai  citai 
izmantošanai,  izņemot,  ja  kādai  no  izmantošanām  nepieciešams  liels  skaits  īslaicīgas 
lietošanas autostāvvietu un lietošanas laiku iespējams savietot.

72.  Zemes platība vienas automašīnas izvietošanai virszemes atklātā autostāvvietā jāpieņem 25 
m2.

73.  Zemes  platība  viena  pasažieru  autobusa  izvietošanai  virszemes  atklātā  autostāvvietā 
jāpieņem 75 m2.

74.  Iežogotām autostāvvietām ar ietilpību līdz 100 vietām pirms vārtiem jānodrošina 6,0 m plats 
priekšlaukums, bet ar lielāku ietilpību – 12 m plats priekšlaukums.

75.  Transportlīdzekļu  novietnes  projekta  sastāvā  izstrādā  tā  labiekārtojuma  un  apstādījumu 
risinājumu.

76.  Zaļie  stādījumi  iežogotās  autostāvvietās  jākopj  gan  iekšpus,  gan  ārpus  iežogojuma 
zemesgabala robežās.

77.  Atkarībā no stāvu skaita, garāžām  jāpieņem šādi zemes platības rādītāji, m2 uz vienu vieglo 
automašīnu:

77.1. vienstāvu 30;

77.2. divstāvu 20;

77.3. trīsstāvu 14;

77.4. četrstāvu12;

77.5. piecstāvu 10.

78.  Autostāvvietu un garāžu piebraucamajiem ceļiem jābūt vismaz 3,0 m platiem (katrai joslai), 
izņemot gadījumus, ja Apbūves noteikumos noteikts citādi.

79.  Attālums no iebrauktuves garāžā vai izbrauktuves no tās jāpieņem ne mazāks par:

79.1. 50 m no krustojuma ar maģistrāli;

79.2. 20 m no krustojuma ar vietējās nozīmes ielu;

79.3. 30 m no sabiedriskā pasažieru transporta pieturvietas.
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80.  Velosipēdu  novietnes  paredz  pie  publiskajiem objektiem (pārvaldes,  kultūras,  izglītības, 
ārstniecības, sporta, tūrisma mītnes u.tml., kā arī pakalpojumu un tirdzniecības objektiem) un 
mazstāvu un daudzstāvu daudzdzīvokļu mājām.

3.2. PRASĪBAS INŽENIERTEHNISKĀS APGĀDES TĪKLIEM UN OBJEKTIEM

3.2.1. Vispārīgās prasības

81.  Visās izbūves teritorijās jānodrošina atļauto objektu inženiertehniskā apgāde saskaņā ar 
tehniskajiem  noteikumiem,  kas  izriet  no  teritorijas  plānojuma,  detālplānojuma  vai 
inženierkomunikāciju attīstības shēmām.

82.  Jaunas  inženierkomunikācijas  izvieto  galvenokārt  joslā  starp  ielu  sarkanajām  līnijām, 
inženierkomunikāciju  koridoros  vai  joslā  starp  ielas  sarkano  līniju  un  būvlaidi,  ievērojot 
normatīvo aktu prasības attiecībā uz to izvietojumu.

83.  Plānojot  jaunas  inženiertehniskās  komunikācijas,  kā  arī  veicot  autoceļu  un  ielu 
rekonstrukciju,  projektējot  jaunus  autoceļus  un  ielas,  inženierkomunikācijas  izvietojumā 
ievēro  normatīvajos aktos noteiktās prasības.

84.  Savstarpējo  attālumus  starp  komunikācijām  un  attālumus  no  tuvākajām 
inženierkomunikācijām līdz ēkām  ievēro  atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

85.  Pēc  detālplānojuma  apstiprināšanas,  apbūvei  paredzētajām  teritorijām  izstrādā 
inženierkomunikāciju tehniskos projektus. Teritoriju drīkst apbūvēt atbilstoši detālplānojuma 
dokumentācijas  sastāvā  iekļautajai  „Īstenošanas  kārtībai”,  kurā  noteikta  galveno 
inženierkomunikāciju  izbūves secība,  termiņi  un atbildība par inženierkomunikāciju  izbūvi. 
Detālplānojuma ierosinātājs vai saistību pārņēmējs nodrošina galveno inženierkomunikāciju 
projektēšanu un izbūvi ielu sarkanajās līnijās vai inženierkomunikāciju koridoros, atbilstoši 
detālplānojuma dokumentācijas sastāvā iekļautajai „Īstenošanas kārtībai”, bet ēkas īpašnieks 
vai lietotājs nodrošina pieslēguma izbūvi no sarkanās līnijas līdz ēkai.

86.  Zemes  vienības iekšējās  inženierkomunikācijas  izvietojamas zemes vienībā  saskaņā  ar 
projektu, tehniskajiem noteikumiem un saistošiem noteikumiem.

87.  Inženierkomunikāciju  īpašnieks  vai  būvniecības  pasūtītājs  nodrošina  izbūvēto 
inženierkomunikāciju  uzmērīšanu  un  reģistrē  to  atbilstoši  saistošiem  noteikumiem  par 
Carnikavas novada augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un citas ģeotelpiskās 
informācijas aprites kārtību Carnikavas  novadā.

88.  Būvniecības  ierosinātājs  ir  atbildīgs  par  skartās  teritorijas  sakārtošanu  un  segumu 
atjaunošanu  (ceļu,  ielu,  ietves  seguma  un  zaļo  stādījumu).  Pēc  inženierkomunikāciju 
pārbūves  vai  pieslēgšanās  centralizētajiem  tīkliem  neizmantojamās  inženierkomunikāciju 
sistēmas tiek demontētas. Demontāžu veic būvniecības ierosinātājs par saviem līdzekļiem.

89.  Par inženierkomunikāciju uzturēšanu ir atbildīgs šo tīklu īpašnieks vai nomātājs saskaņā ar 
noslēgto  līgumu.  Ja  avāriju  gadījumā  radušās  sekas,  kas  skar  trešās  personas  un  to 
īpašumus, inženierkomunikāciju  turētāja pienākums ir  novērst  visas sekas un kompensēt 
zaudējumus.

90.  Nekustamo  īpašumu  īpašniekiem  un/vai  tiesiskajiem  valdītājiem  jāuztur  kārtībā 
koplietošanas  meliorācijas  grāvji  savas  zemes  vienības  robežās,  kā  arī  privātās 
hidrotehniskās būves.
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3.2.2. Prasības ūdensapgādei

91. Nekustamo īpašumu īpašnieka vai valdītāja pieslēgumi centralizētās ūdensapgādes sistēmai 
un centralizētās kanalizācijas sistēmai ir obligāti šādos gadījumos:

91.1. zemesgabalam ar esošu apbūvi, pie jaunbūves būvniecības vai būves pārbūves un 
pie būves atjaunošanas, ja pieguļošajā ielā atrodas centralizētās ūdensapgādes un 
centralizētās kanalizācijas tīkli;

91.2. ja esošajā nekustamajā īpašumā tiek lietoti centralizēti ūdensapgādes pakalpojumi, 
un zemesgabalam piegulošajā ielā atrodas centralizētās kanalizācijas tīkli.

92.  Esošajām  un  jaunveidojamajām  apbūves  teritorijām,  kur  nav  izbūvēta  centralizētā 
ūdensapgādes sistēma, kā pagaidu risinājums atļauta lokālu ūdens ieguves vietu ierīkošana 
atsevišķu objektu apgādei ar dzeramo ūdeni un ugunsdzēsības vajadzībām. Lokālo ūdens 
ieguves vietu būvniecība veicama atbilstoši spēkā esošiem normatīviem aktiem.

93.  Plānojot kompleksu teritorijas apbūvi (jaunu mazstāvu dzīvojamo teritoriju apbūvi utt.)  ar 
inženiertehnisko  tīklu  un  infrastruktūru  izbūvi,  jāizstrādā  detālplānojums.  Teritorijās,  kur 
plānota daudzu savrupmāju (ar saimniecības ēkām, palīgēkām utt.)  būvniecība,  jāparedz 
centralizētas ūdensapgādes un centralizētas kanalizācijas ierīkošanu, ar pieslēgumiem pie 
katras savrupmājas.

94.  Urbumus,  kuri  netiek  izmantoti,  nepieciešams  tamponēt  normatīvajos  aktos  noteiktajā 
kārtībā.

3.2.3. Prasības sadzīves notekūdeņu kanalizācijai un lietusūdeņu savākšanai un 
novadīšanai

95. Ciemu  teritorijās  jaunveidojamajām  apbūves  teritorijām  un  esošajām  apbūves  teritorijām 
jāparedz  pieslēgšanās  esošajiem  centralizētās  kanalizācijas  tīkliem,  ja  maģistrālie 
kanalizācijas tīkli ir izbūvēti pa apbūves teritorijai pieguļošo ielu.

96. Ja  pieguļošajās  ielās  nav  izbūvēti  maģistrālie  ūdensapgādes  un  kanalizācijas  tīkli, 
zemesgabalam ar  esošu  apbūvi,  pie  jaunbūves būvniecības  vai  būves  pārbūves un  pie 
būves  atjaunošanas  jāparedz  vietējais  ūdens  apgādes  urbums  un  rūpnieciski  izgatavots 
kanalizācijas krājrezervuārs vai bioloģiskās attīrīšanas iekārtas. Izbūvējot izvēlēto risinājumu, 
apliecinājumam  par  risinājuma  īstenošanu  fiksē  fotofiksācijas  vai  pieaicina  Būvvaldes 
pārstāvja klātbūtni. 

97.  Jaunveidojamās  apbūves  teritorijas  jānodrošina  ar  lietus  notekūdens  savākšanas  un 
novadīšanas  sistēmu.  Apbūves  teritorijās,  kur  nav  iespējams  lietus  ūdens  kanalizācijas 
sistēmu  pieslēgt  pie  esošajiem  lietus  notekūdens  tīkliem,  jāierīko  vietējā  lietus  ūdens 
savākšana, nodrošinot lietus ūdens novadīšanu speciāli veidotā sistēmā vai filtrējošā slānī 
esošajā zemes vienībā atbilstoši spēkā esošiem normatīviem aktiem.

3.2.4. Prasības elektroapgādei un elektronisko sakaru tīkliem

98.  Rekonstrukcijas apstākļos jāparedz esošo 110 kV un augstāka sprieguma  elektropārvades 
gaisvadu līniju pārvietošana ārpus ciemu teritorijām, vai arī to nomaiņa ar kabeļu līnijām.

99.  Četru stāvu un augstāku ēku apbūves vietās ciemu teritorijās elektriskie tīkli ar spriegumu 
līdz 20 kV ieskaitot jāparedz ar kabeļu līnijām. 

Carnikavas novada teritorijas plānojums 2018. - 2028. gadam 2.0 Lpp.18 (110)



100.  Ciemu teritorijā izvietojamās apakšstacijas ar 16 MVA un lielākas jaudas transformatoriem 
un gaisvadu-kabeļu līniju pārejas punkti jāparedz slēgtā tipa.

101. 110  kV  slēgto  apakšstaciju  kā  arī  komplektu  un  sadales  iekārtu  zemesgabalu  platība 
jāpieņem ne lielāka par 0,6 ha, bet gaisvadu-kabeļu līniju pārejas punktiem – ne lielāka par 
0,1 ha; precizē  atbilstoši funkcionālajai nepieciešamībai

102.  Izvietojot atsevišķus 6-20 kV sprieguma sadales punktus un apakšstacijas ar ne vairāk kā 
diviem 1000 kVA un lielākas jaudas transformatoriem un izpildot prasības aizsardzībai pret 
troksni, attālums no tiem līdz dzīvojamo un sabiedrisko ēku logiem jāpieņem ne mazāks par 
10 m, bet ārstnieciskās profilakses iestāžu teritorijās – pēc nozaru normatīviem.

103. Publisko  elektronisko  sakaru  tīklus,  ar  to  saistītās  iekārtas  un  inženierkomunikācijas, 
publisko  elektronisko  sakaru  iekārtas  un  ar  to  saistītās  inženierkomunikācijas  iespēju 
robežās paredz esošu komunikāciju- elektroapgādes tīklu un piebraucamo autoceļu tuvumā

104. Telekomunikāciju  līnijām,  torņiem  un  antenu  mastiem  neattiecina  jaunveidojamā 
zemesgabala minimālo platību un apbūves raksturīgo rādītāju (būvju maksimālo augstumu); 
to nosaka atbilstoši tehnoloģiskajām prasībām un funkcionālajai nepieciešamībai.

3.2.5. Prasības siltumapgādei

105.  Siltumapgādes  un  gāzes  apgādes  risinājumi  tiek  paredzēti  lokālplānojumos, 
detālplānojumos, būvprojektos, vai projektos vai atbilstoši normatīviem aktiem.

106.  Jaunbūvējamās mazstāvu un daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas, sabiedriskie un 
darījumu objekti, kas tiek plānoti centralizētas siltumtrases vai katlu mājas tuvumā, jāpieslēdz 
centralizētai siltumapgādes sistēmai atbilstoši spēkā esošiem normatīviem aktiem.

3.2.6. Prasības alternatīviem energoapgādes objektiem

107.  Ierīkojot siltumsūkņu zemes kolektorus, ievēro minimālo attālumu 4 m no to ārējās kontūras 
līdz  blakus  zemes  vienības  robežai.  Attālumu  atļauts  samazināt,  ja  panākta  notariāli 
apliecināta vienošanās ar blakus esošās zemes vienības īpašnieku.

108.  Vēja ģeneratorus mājsaimniecības vajadzībām atļauts izvietot apbūves teritorijās, ja vēja 
ģeneratora  konstrukcijas  augstums  nav  mazāks  par  pusotru  reizi  attālumu  no  kaimiņa 
zemes gabala. Ja attālums mazāks, tad atļauts izvietot, tikai rakstiski saskaņojot ar kaimiņu 
zemes gabala īpašnieku.

3.2.7. Atkritumu apsaimniekošana

109. Atkritumu apsaimniekošanā ņem vērā Pašvaldības  atsevišķos SN.

110.  Sadzīves  atkritumus  apsaimnieko  un  regulāri  izved,  saskaņā  ar  Pašvaldības  SN  un 
iekļaujoties reģiona atkritumu savākšanas sistēmā.

3.2.8. Ģeodēziskā tīkla punkti

111.  Vietējā ģeodēziskā tīkla punktu ierīkošanu, uzturēšanu un aizsardzību Carnikavas novada 
teritorijā nodrošina Pašvaldība.

112.  Ģeodēziskā tīkla punktus aizliegts iznīcināt  un bojāt, kā arī  aizliegts veikt  darbības, kas 
traucē pieeju ģeodēziskā tīkla punktiem un ģeodēzisko darbu veikšanu tajos.
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113.  Ja  tiek  bojāts  ģeodēziskais  punkts,  tad  atjaunošanas projekts  jāsaskaņo  ar  ģeodēzisko 
punktu turētājiem, atjaunošanas darbi tiek veikti par tā līdzekļiem, kurš sabojājis ģeodēzijas 
punktu.

114.  Atjaunojot būvi, ģeodēziskos punktus, kuri atrodas ēkās un būvēs (nivelēšanas sienas zīmes 
vai  vietējā  ģeodēziskā  tīkla  sienas  zīmes)  nedrīkst  aizsegt,  bojāt,  iznīcināti  vai  padarīti 
nepieejamus.

3.3. PRASĪBAS APBŪVEI

3.3.1. Prasības apbūves blīvuma, intensitātes un brīvās zaļās teritorijas rādītājiem

115. Prasības  apbūves  blīvuma,  apbūves  intensitātes  un  brīvās  zaļās  teritorijas 
rādītājiem atsevišķās  funkcionālajās  zonās  ir  noteiktas  Apbūves  noteikumu  4.nodaļā 
“Prasības  teritorijas  izmantošanai  un  apbūves  parametriem  katrā  funkcionālajā  zonā”, 
atbilstoši  katrā  funkcionālajā  zonā  atļautajai  teritorijas  izmantošanai.  Apbūves  rādītājus 
pamato  vai  precizē ar  detālplānojumu,  nepārsniedzot  maksimālos  apbūves  blīvuma  un 
intensitātes rādītājus un nesamazinot minimālos brīvās zaļās teritorijas rādītājus. 

116. Ja zemes vienības daļa atrodas ielas sarkanajās līnijās vai ceļa zemes nodalījuma joslā, tad 
aprēķinot  apbūves  blīvuma,  apbūves  intensitātes  un  brīvās  zaļās  teritorijas  rādītājus, 
to neskaita zemes vienības platībā.

117. Īpašos gadījumos, ja tas atbilst teritorijas plānošanas principiem un ja paredzētā būvniecība 
uzlabo  novada/apdzīvotās  vietas  arhitektonisko  tēlu,  ainavu,  veic  papildu  ieguldījumu 
sabiedrības  interesēm  nozīmīgā  apbūvē,  publiskajā  infrastruktūrā  vai  publiskās  ārtelpas 
uzlabošanā  un iepriekšminētā  rezultāta  sasniegšanai  ir  nepieciešamas atkāpes no  šajos 
noteikumos  noteiktajiem  apbūves  rādītājiem,  Pašvaldība,  pamatojoties  uz  būvniecības 
ierosinātāja motivētu iesniegumu, var atļaut mainīt šādus apbūves rādītājus:

117.1. palielināt maksimālo apbūves intensitāti  vai blīvumu ne vairāk kā par 5% no šajos 
saistošajos noteikumos atļautās maksimālās apbūves intensitātes vai blīvuma;

117.2. samazināt  minimālo  brīvo  teritoriju  ne  vairāk  kā  par  5%  no  šajos  saistošajos 
noteikumos atļautās minimālās brīvās teritorijas;

3.3.2. Prasības būvju augstuma un stāvu skaita noteikšanai

118. Ēku  un  citu  būvju  augstumu  un/vai  stāvu  skaitu  pamato  vai  precizē  ar  detālplānojumu,
nepārsniedzot Apbūves noteikumu 4.nodaļā “Prasības teritorijas izmantošanai un apbūves
parametriem katrā funkcionālajā zonā”  noteiktos maksimālos rādītājus, izņemot gadījumus,
kad tas nepieciešams apbūves kompozīcijas veidošanas nolūkos vai tehnoloģisko procesu
nodrošināšanai.

119. Nosakot stāvu skaitu, pieņemts, ka stāva augstuma  ekvivalents dzīvojamajām ēkām ir 3,5m.

120. Ja  dažādās  fasādēs  ir  atšķirīgs  stāvu  skaits,  tad  ēkas  vai  būves  stāvu  skaitu  un 
augstumu aprēķina no augstākās fasādes puses.

121. Ēku  un  būvju  augstuma  ierobežojumi  nav  attiecināmi  uz  arhitektoniskām  vai 
tehniskām izbūvēm - virsgaismām, skursteņiem, torņiem, karoga mastiem, radio vai televīziju 
uztverošu vai pārraidošu iekārtu, sakaru torni, vējrādītājiem, zibens novadītājiem, baznīcas 
torņiem  vai kupoliem,  ja  tas  nepieciešams  konkrētās  funkcijas  izvietošanai,  kā  arī  uz 
inženierbūvēm un objektiem. 
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122. Torņu, dūmeņu, augstsprieguma elektropārvades līniju, radiotehnisko un citu būvju, kas var 
tieši  vai  netieši  apdraudēt  lidojumu  drošību,  izvietojums  jāplāno  atbilstoši  normatīvo 
aktu prasībām un jāsaskaņo ar Civilās aviācijas aģentūru.

3.3.3. Būvju izvietojums zemes vienībā

123.  Būves  un  to  daļas  nedrīkst  projicēties  ārpus  zemes  vienības  robežas,  izņemot,  šādus 
gadījumus:

123.1.  būve ir žogs starp zemes vienībām;

123.2.  ir nodibināts atbilstošs servitūts (pārkaru būves tiesība).

124.  Ielai tuvāk novieto galveno ēku, palīgēku novietojot  zemes vienības dziļumā.

125.  Būvlaide:

125.1.  apbūves teritorijās, kur eksistē iedibināta būvlaide, galveno ēku izvieto tā, lai tās pret 
ielu  vērstās fasādes vertikālā  projekcija  sakristu  ar  būvlaidi,  izņēmumu gadījumus 
saskaņojot ar Būvvaldi;

125.2.  jaunās apbūves teritorijās būvlaides minimālais attālums no ielas sarkanās līnijas, 
izņemot sezonas būves, ir  6 m;

125.3. gar autoceļiem ārpus ciemu teritorijām –  ne tuvāk par autoceļa aizsargjoslu, t.i: ārpus 
ciemu robežām nav pieļaujama jaunu ēku plānošana (arī esošo ēku rekonstrukcija vai 
paplašināšana) tuvāk par 100m no valsts galveno autoceļu ass, tuvāk par 60m no 
valsts  reģionālo  autoceļu  ass  vai  tuvāk  par  30m  no  valsts  vietējo  autoceļu  ass, 
izņemot objektus, kuri apkalpo  autoceļa lietotājus, tādi kā - degvielas uzpildes stacija, 
autoserviss,  ēdināšanas  uzņēmums,  kuru  precīza  atrašanās  vieta  jānosaka 
detālplānojumā,  respektējot  attiecīgā  autoceļa  rekonstrukcijas  vai  paplašināšanas 
vajadzības un LVS 190 grupas standartos izvirzītās prasības. Izņēmums var būt ari 
komunikācijas,  ja  to  izvietojums  netraucē  attiecīgā  autoceļa  rekonstrukcijas  un 
paplašināšanas vajadzības.

125.4. Būvlaidi precizē lokālpānojumā vai detālplānojumā

3.3.4. Žogi

126.  Žogu izbūvē: 

126.1.  vispārīgā gadījumā - uz zemes vienību robežas;

126.2.  ielas pusē - pa ielas sarkano līniju vai pa vēsturiski iedibināto žogu līniju;

126.3.  funkcionālai zemes vienības sadalīšanai tās iekšpusē – pēc nepieciešamības zemes 
vienību stūros ielu krustojumos - pa redzamības trīsstūra līniju;

126.4.  gar ūdenstilpēm un ūdenstecēm - pa tauvas joslām, izņemot Zvejniecības likumā 
noteiktos izņēmumus;

126.5.  tā,  lai  netraucētu  inženierkomunikāciju  darbību  un  to  apkalpošanu.  Žogos  veido 
„kabatas” vietās, kur atrodas virszemes inženierkomunikāciju būves;

126.6.  tā, lai žogu vārtu atvērums netraucētu gājēju un transporta kustību, ja nepieciešams 
žogā veidojot „kabatu” priekšlaukuma izbūvei.

127.  Žogu augstums un caurredzamība Carnikavas novada ciemu teritorijās:
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127.1.  caurredzamiem -  līdz 1,8 m augsti; 

127.2. 30% caurredzamiem - līdz 1,5 m augsti;

127.3.   necaurredzamiem - līdz 1,2 m augsti. 

127.4. Ja kaimiņu zemesgabalu īpašnieki savā starpā vienojušies, robežžogus drīkst izbūvēt 
pēc sava ieskata, bet ne augstākus par 1,8 m. 

127.5.  uz zemes vienības robežas ar citu privātu zemes vienību atļauts žogs drīkst būt arī 
blīvs  (necaurredzams).  Žoga  risinājumu un izvietojumu  saskaņo  ar  blakus zemes 
vienības īpašnieku;

127.6.  ražošanas objektu teritoriju žoga maksimālais augstums ir 2,2m. Ražošanas objektu 
teritoriju drīkst nožogot arī ar blīvu (necaurredzamu) žogu, ja risinājumu akceptējusi 
būvvalde;

127.7.  žoga augstumu mēra no esošā vai plānotā ietves (zemes) līmeņa ielas pusē. Žogu 
“sadures” vietās gruntsgabalu robežpunktos iekškvartālā atzīmi, no kuras mēra žoga 
augstumu, nosaka, kaimiņiem savstarpēji vienojoties;

127.8.  žoga cokola maksimālais augstums ir 0,5 m.

128.  Žogu stilistika:

128.1.  žogus viena kvartāla robežās būvē pēc iespējas vienā augstumā, bet nepārsniedzot 
maksimālo atļauto augstumu;

128.2.  žogu un vārtu augstumu, caurspīdīgumu, krāsu un materiālu vēlams saskaņot ar ēku 
stilu un esošajiem kaimiņu žogiem;

128.3.  aizliegta dzeloņstiepļu un surogātmateriālu (metāllūžņu, plastmasas atgriezumu utt.) 
izmantošana  žogu  būvniecībā,  izņemot  gadījumus,  kad  to  nosaka  normatīvais 
regulējums;

128.4. Žogu stilistikas piemēri pievienoti šo noteikumu 7.pielikumā.

129.  Žogus ap sabiedriskiem un darījumu objektiem izvieto tā, lai netiktu slēgta pieeja publiskām 
ēkām vai telpām; 

130.  Aizliegts  nožogot  publiska  rakstura  objektus  un daudzdzīvokļu  māju  pagalmus,  izņemot 
saimniecības, bērnu rotaļu un sporta būvju teritorijas. Prasības šo teritoriju norobežojumiem 
nosaka projektēšanas nosacījumos.

131.  Transportlīdzekļu novietnes atļauts iežogot, ja žogs nepārsniedz 1,50 m augstumu. 

132.  Būvdarbu veikšanā nepieciešamie elementi – būvžogs, fasādes siets un būvtāfele:

132.1.  pašvaldība ir tiesīga pieprasīt būvžoga un fasādes sieta vizuālo risinājumu iekļaut 
būvprojekta  dokumentācijā,  ja  būvdarbi  paredzēti  sabiedriski  nozīmīgās  vietās 
( apdzīvotas vietas centrā, plaši apmeklētu publisku objektu tuvumā,u.tml.);

132.2.  būvžogus teritorijās pie ielu krustojumiem izvieto, ievērojot redzamības brīvlaukus;

132.3.  būvžoga maksimālais augstums ir 2,2 m;

132.4.  būves  īpašnieks  nekavējoties  novērš  radušos  būvžoga  vai  būvsieta  defektus 
(piemēram,  būvžogs  ir  salūzis  vai  nokritis;  būvsiets  ir  saplīsis  vai  radušies  citi 
bojājumi).
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133. Žogu  projekta  priekšlikumu nosaka detalplānojuma projektā  vai  ēkas tehniskajā  projektā, 
ievērojot šo noteikumu 7.pielikumā pievienotajos prototipos iekļautos pamatprincipus.

3.3.5. Prasības ēku un būvju elementiem, prasības pagalmiem, prasības būvēm 
dzīvniekiem

134.  Prasības fasādēm, jumtiem un notekcaurulēm:

134.1.  ēkas īpašniekam (lietotājam) ir pienākums uzturēt kārtībā ēkas fasādi, jumtu un lietus 
ūdens novadīšanas sistēmu;

134.2.  ēkas fasādi krāso un atjauno saskaņā ar Būvvaldes saskaņotu krāsu pasi vai ēkas 
būvprojektā akceptētu krāsojumu;

134.3.  ēkas krāsojuma projektā (krāsu pasē) attēlo krāsu toņus un norāda krāsu kodus no 
kataloga, kas paredzēts attiecīgās virsmas krāsošanai;

134.4.  atsevišķi saskaņotas krāsu pases derīguma termiņš ir divi gadi. Viena mēneša laikā 
pēc  darbu  veikšanas  īpašnieks  par  to  rakstiski  informē  būvvaldi,  iesniegumam 
pievienojot krāsainas visu fasāžu fotofiksācijas;

134.5.  daudzdzīvokļu namos aizliegts krāsot lodžijas, balkonus un durvis dažādās krāsās, 
izņemot  gadījumus,  kad daudzkrāsainība ir  paredzēta  ēkas vai  būves projektā  kā 
arhitektonisks izteiksmes līdzeklis;

134.6.  remontējot vai siltinot ēku fasādes, aizliegts likvidēt vai vienkāršot dekora elementus 
vai nosegt tos ar jaunu apdares slāni; nedrīkst pazemināt ēkas arhitektonisko vērtību;

134.7.  satelītantenu, ventilācijas sistēmu (gaisa kondicionieri) un citu tamlīdzīgu tehnisko 
iekārtu nedrīkst izvietot uz ēkas ielas fasādes, izņemot ja tie veidoti saskanīgā dizainā 
ar ēkas arhitektūru un nepasliktina tās arhitektonisko veidolu un minētais risinājums ir 
saskaņots būvvaldē;

134.8.  daudzdzīvokļu ēkās satelītantenu uzstādīšanu saskaņo arī ar ēkas apsaimniekotāju;

134.9.  jumtus izbūvē tā, lai lietus ūdens no tiem netecētu uz kaimiņu zemes gabala;

134.10.  ja ēka novietota uz ielas sarkanās līnijas, to vismaz ielas pusē aprīko ar lietus 
ūdens novadīšanas sistēmu. Lai notekcaurules netraucētu gājēju kustību un lietus 
ūdens nebojātu ēkas sienas, notekcauruļu galus izvieto ne augstāk kā 15 cm virs 
ietves un ne tālāk kā 25 cm no ārsienas;

135.  Prasības logiem, durvīm, skatlogiem, lodžijām, balkoniem, markīzēm un reklāmām:

135.1.  daudzdzīvokļu  dzīvojamo māju  logu nomaiņu pret  citāda dalījuma  un krāsojuma 
logiem veic pēc visai mājai vienota fasādes projekta;

135.2.  izkārtnes, reklāmas, sludinājumus un citus vizuālās informācijas materiālus izvieto 
atbilstoši  Būvvaldes izsniegtai izvietošanas atļaujai;

135.3.  atļauts  izbūvēt  markīzes (sauljumus).  Tām jāatrodas vismaz 2,2m augstumā virs 
zemes un vismaz 0,5m attālumā no  ielas  brauktuves,  mērot  attālumu horizontālā 
plaknē. 

136.  Prasības pagrabu ieejām, lūkām un logiem:

136.1.  ietvēs aizliegts ierīkot saimniecisko pagrabu ieejas;
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136.2.  ieejas  laukumu  darījuma  iestāžu  pagrabstāvu  ieejā  nodrošina  ar  lietus  ūdens 
savākšanas aprīkojumu;

136.3.  pie pagrabstāvu logiem atļauts ierīkot gaismas šahtas, kas ievirzās ietvē ne vairāk kā 
0.5 m. Ja gaismas šahtas pārsegums ir vienā līmenī ar ietvi, tam aizliegts izmantot 
slidenu materiālu un tajā nedrīkst būt spraugas, kas platākas par 1.5 cm;

136.4.  pie ietves izvietotus atklātus (vaļējus) pagrabstāvu logus un ieejas kāpnes norobežo 
ar 0.9 m augstām metāla margām ar caurspīdīgumu vismaz 50%; 

136.5.  jebkuras  izbūves  (ieejas,  lūkas,  gaismas  šahtas)  ietvēs  saskaņo  ar  ielas 
apsaimniekotāju;

136.6.  minimālais ietves platums pēc izbūves veikšanas ir 0.9 m. Ietves paplašināšanu veic 
izbūves pasūtītājs. 

137. Prasības pagalmu veidošanai

137.1. Galvenajai būvei vai būvēm uz zemesgabala atkarībā no apbūves veida ir viens vai 
vairāki  pagalmi  (priekšpagalms,  iekšējais  sānpagalms,  ārējais  sānpagalms, 
aizmugures pagalms), kas shematiski attēloti 4. pielikumā.

137.2.  Viena zemesgabala pagalma daļu nedrīkst uzskatīt par otra zemesgabala pagalma 
daļu.

137.3.  Prasītais pagalms ir minimālais pagalms, ko nosaka Apbūves noteikumos noteiktie 
attālumi  no zemesgabala  robežām līdz  jebkuras galvenās būves virszemes daļai. 
Nekādu daļu  no jebkura  prasītā  pagalma nedrīkst  aizņemt kāda būves virszemes 
daļa, izņemot:

137.3.1.  saimniecības ēkas, ja tās attiecīgajā pagalmā atļautas;

137.3.2.  arhitektoniskas detaļas un veidojumi,  arī  sliekšņi,  skursteņi,  starpdzegas, 
dzegas,  teknes,  pilastri  un  jumta  balsti,  kas  projicējas  jebkurā  prasītajā 
pagalmā ne vairāk par 0,5 m uz āru no sienas;

137.3.3.  funkcionālas un dekoratīvas būves,  arī  nolaižami  saulessargi  (markīzes), 
dekoratīvas strūklakas, skulptūras, piemiņas plāksnes un žogi;

137.3.4.  atklātas ugunsdzēsības vai āra kāpnes, kam kāpņu  pakāpieni un laukumi 
aprīkoti ar margām, un kas projicējas jebkurā prasītajā pagalmā ne vairāk 
par 1,5 m uz āru no sienas;

137.3.5.  erkeri, kas projicējas jebkurā prasītajā pagalmā ne vairāk par 1,0 m uz āru 
no sienas;

137.3.6.  balkoni,  segtas  un  nesegtas  terases,  kas  projicējas  jebkurā  prasītajā 
pagalmā ne vairāk par 2,5 m uz āru no sienas.

137.4.  Zemesgabala īpašniekam pagalmi  jāuztur  kārtībā,  tīri  un sausi.  Pagalmiem jābūt 
līdzeniem, lai tur nevarētu sakrāties ūdens.

137.5.  Minimālais  attālums  no  dzīvojamo  telpu  logiem  līdz  saimniecības  ēkām  blakus 
zemesgabalos nedrīkst būt mazāks par 4 m.

137.6.  Daudzdzīvokļu  māju  koplietošanas  pagalmus  drīkst  apbūvēt  tikai  ar  novada 
būvvaldes un ēkas īpašnieku vai apsaimniekotāju atļauju. Koplietošanas pagalmos 
jāsaglabā un jāizveido bērnu rotaļu laukumi, pieaugušo atpūtas vietas, saimnieciskie 
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laukumi  atkritumu  konteineru  izvietošanai,  kā  arī  īslaicīgas  autostāvvietas 
iedzīvotājiem.

137.7. Priekšpagalms (priekšdārziņš):

137.7.1.  Zemesgabala daļu starp būvlaidi un ielas sarkano līniju nedrīkst apbūvēt, 
nekādas būves virszemes daļas nedrīkst uz tās atrasties, izņemot 4.9.punktā 
noteiktos gadījumus.

137.7.2.  Priekšdārziņos  jāierīko  apstādījumi  vai  zālāji  ar  celiņiem.  Priekšdārziņi, 
atbilstoši  novada  domes  noteikumiem,  zemesgabala  īpašniekam  jāuztur 
kārtībā. Priekšdārziņus nav atļauts izmantot materiālu atklātai uzglabāšanai. 
Apbūves zonās,  kur atļauti žogi, šādus priekšdārziņus atļauts iežogot pēc 
akceptēta projekta.

137.7.3.  Ja novada dome nolemj ielu vai ceļu paplašināšanai paredzēto zemes joslu 
pilnīgi vai daļēji piedalīt pie ielas  vai ceļa platuma, zemesgabala īpašniekam 
pēc  novada  domes  pieprasījuma  3  mēnešu  laikā  žogs  bez  atlīdzības 
jānojauc, zemes josla jāatbrīvo un jānodod novada domes rīcībā.

138. Būves dzīvniekiem

138.1.  Ciemu teritorijā lauksaimniecības dzīvniekiem paredzētās būves:

138.1.1.  nedrīkst  ierīkot  publiskās  apbūves  teritorijās  un  daudzdzīvokļu  māju 
apbūves teritorijās;

138.1.2.  jānodrošina  veterinārās  un  higiēniskās  prasības,  kā  arī  pasākumi 
aizsardzībai pret troksni, smakām un citiem negatīviem faktoriem.

138.1.3.  pasākumus  aizsardzībai  pret  troksni,  smakām  un  citiem  negatīviem 
faktoriem  nodrošina  tajā  zemes  vienībā,  kurā  atrodas  lauksaimniecības 
dzīvnieku turēšanai paredzētās būves, neradot apgrūtinājumus blakus esošo 
zemes vienību īpašniekiem.

138.2.  Plānojot  jaunas  lauksaimniecības  dzīvnieku  turēšanai  paredzētas  būves,  ievēro 
šādus  minimālos  attālumus  no  dzīvojamās  un  publiskās  apbūves  līdz 
lauksaimniecības dzīvnieku turēšanas būvei:

138.2.1.  50 m – ja būve paredzēta, lai vienlaikus turētu līdz 20 dzīvnieku vienībām;

138.2.2.  100 m – ja būve paredzēta, lai vienlaikus turētu 21 līdz 50 dzīvnieku vienību;

138.2.3.  300  m –  ja  būve  paredzēta,  lai  vienlaikus  turētu  51 līdz  500  dzīvnieku 
vienību;

138.2.4.  500 m – ja būve paredzēta, lai vienlaikus turētu vairāk par 501 dzīvnieku 
vienībām.

138.2.5. Šo noteikumu iepriekšējos punktos minētie attālumi jāievēro arī gadījumos, 
ja esošo lauksaimniecības dzīvnieku turēšanai paredzēto būvju tuvumā tiek 
plānota jauna dzīvojamā vai publiskā apbūve.

138.2.6. Šo  noteikumu  iepriekšējos  punktos  minētie  nosacījumi  nav  attiecināmi 
gadījumos,  ja  lauksaimniecības  dzīvnieku  turēšanai  paredzētās  būves un 
dzīvojamā apbūve pieder vienam īpašniekam, atrodas vienā zemes vienībā 
vai ir panākta savstarpēja notariāli apliecināta vienošanās. 
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3.4. PRASĪBAS TERITORIJAS LABIEKĀRTOJUMAM

3.4.1. Prasības apgaismes ķermeņiem

139.  Ielu apgaismošanai izmanto virs ielām iekārtus vai arī pie stabiem piestiprinātus apgaismes 
ķermeņus. 10 m platās un šaurākās ielās vai piebrauktuvēs atļauts izmantot arī pie būvju 
fasādēm piestiprinātus apgaismes ķermeņus.

140.  Laukumu  un  skvēru  apgaismošanai  atļauts  izmantot  apgaismes  ķermeņus  uz  stabiem. 
Atļauts dažāds stabu augstums un apgaismes ķermeņu veids, bet tam jābūt saskanīgam 
katra laukuma vai skvēra robežās.

141.  Apgaismes ķermeņus pēc iespējas pieslēdz pazemes kabeļiem vai kabeļiem būvju sienās. 
Kabeļi nedrīkst būt redzami būvju fasādēs.

142.  Dzīvojamo ēku, sabiedrisko un darījumu iestāžu ieejas, kā arī daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku 
koplietošanas pagalmus un citas sabiedriskas teritorijas nodrošina ar apgaismojumu.

143.  Izvietojot  apgaismes  ķermeņus  sabiedriskās  vietās,  ievēro,  lai  to  novietojums netraucē 
satiksmes kustības drošību un nepasliktina iedzīvotāju sadzīves apstākļus.

3.4.2. Prasības citiem ārtelpas elementiem

144.  Sezonas būves:

144.1.  stacionārus vai sezonas rakstura kioskus, paviljonus, nojumes un līdzīgus objektus 
būvē tikai atbilstoši izstrādātam būvprojektam vai novieto gatavus atbilstoši būvvaldē 
saskaņotam novietnes plānam; 

144.2.  atļauts izvietot vienīgi tādas būves, kas atbilst drošības prasībām ekspluatācijā;

144.3.  būves izvieto  tā,  lai  netiktu  skartas blakus esošo  nekustamo īpašumu īpašnieku 
tiesiskās intereses;

144.4.  būves  vizuālo  risinājumu  izstrādā  stilistiski  saskanīgu  ar  apkārtējās  pilsētvides 
raksturu un mērogu;

144.5.  publiskajā  ārtelpā  nedrīkst  atrasties  sezonas  būves,  kuras  neizmanto  atbilstoši 
saskaņotajai funkcijai, kuras netiek ekspluatētas vai atrodas konservācijas stadijā.

145.  Pie mazumtirdzniecības un pakalpojumu objektiem, kā arī sabiedrisko un darījumu iestāžu 
ieejām to darba laikā to īpašnieki vai  apsaimniekotāji izvieto atkritumu urnas.

146.  Daudzstāvu daudzdzīvokļu  dzīvojamo ēku  teritorijās  atkritumu tvertnes  izvieto  īpaši  šim 
nolūkam iekārtotās vietās.

147.  Saskaņojot ar ēkas vai būves īpašnieku vai lietotāju, pie būvju sienām Carnikavas novada 
dome  vai  tās  pilnvarotas  institūcijas  drīkst  izvietot  apgaismes  ķermeņus,  satiksmes 
regulēšanas  tehnisko  līdzekļu  konsoles  vai  stiprinājumus,  kas  nepieciešami  novada 
rotāšanai.

148.  Aizliegts izvietot (eksponēt) ēku galvenajās (ielas) fasādēs satelītantenas, elektrosadales, 
elektrouzskaites,  sakaru  iekārtas,  vēdināšanas  un  gaisa  kondicionēšanas  iekārtas.  Citās 
fasādēs iepriekšminētās iekārtas uzstāda pēc iespējas nebojājot ēkas fasādes izskatu un 
pilsētvides ainavu.

149.  Labiekārtojuma elementu izvietojumu sabiedriskās teritorijās saskaņo ar būvvaldi.
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150.  Pie ēkas galvenās fasādes piestiprina karoga turētāju valsts karoga izlikšanai. Savrupmājas 
pagalmā var uzstādīt brīvi stāvošu, baltu karoga mastu.

3.4.3. Prasības stādījumiem

151.  Koku  stādījumi  pie  ēkām  jāizvieto  tā,  lai  netiktu  traucēta  telpu  insolācija,  gājēju  un 
transporta  kustība,  kā  arī  bojātas  ēku konstrukcijas.

152.  Zemes  īpašniekiem  un  valdītājiem  ir  pienākums  par  saviem  līdzekļiem  savā  teritorijā 
nodrošināt koku un krūmu minimālo attālumu līdz kaimiņa zemes gabala robežām, izņemot 
gadījumus, ja starp kaimiņiem ir panākta citāda rakstiska vienošanās:

152.1. 1 m – līdz 2,5 m augstiem kokiem un krūmiem;

152.2. 3 m – no 2,5 m līdz 6 m augstiem kokiem un krūmiem;

152.3.  6 m – kokiem un krūmiem, kas augstāki par 6 m.

153.   Stādījumu zari virs ietvēm jāapgriež vismaz 2,5 m augstumā, bet virs braucamās daļas – 
4,5 m augstumā.

154.  Apstādījumu īpašnieka pienākums ir  nepieļaut  apstādījumos esošo koku,  krūmu, tostarp 
dzīvžogu un citu stādījumu, vai to vainaga izplešanos ārpus apstādījumu īpašnieka zemes 
robežas.

3.5. PRASĪBAS VIDES RISKU SAMAZINĀŠANAI

3.5.1. Tehniskās infrastruktūras avārijas riska teritorijas un objekti

155.  Nacionālas nozīmes paaugstinātas bīstamības transporta riska teritorija ir valsts galvenais 
autoceļš A1 Rīga (Baltezers) - Igaunijas robeža (Ainaži)  un Dzelzceļš (bīstamo kravu avāriju 
risks). 

156.  Šiem objektiem aizsargjoslas un izmantošanas aprobežojumus nosaka Aizsargjoslu likums, 
citi normatīvie akti un Civilās aizsardzības plāni.

3.5.2. Applūstošās teritorijas

157.  Applūstošās  teritorijas  noteiktas,  izmantojot  inženiertehniskos  aprēķinus,  pieņemot,  ka 
applūšanas varbūtība ir vismaz reizi desmit gados un situācijai dabā un orientējoši attēlotas 
Grafiskās daļas kartēs, atbilstoši mēroga noteiktībai.

158.  Applūstošo teritoriju robežas precizē detālplānojumos un/vai zemes vienības apgrūtinājuma 
plānos, veicot konkrētās zemes vienības applūšanas risku izvērtējumu atbilstoši normatīvo 
aktu prasībām, veicot inženiertopogrāfisko uzmērīšanu (augstas detalizācijas topogrāfijas M 
1:  500  sagatavošanu),  saņemot  kompetentās  iestādes  (LVĢMC),  sertificētu  speciālistu 
meliorācija  vai  hidrotehnisko  būvju  projektēšanā  atzinumus,  sertificēta  sugu  un  biotopu 
eksperta atzinumu par applūstošās teritorijas pazīmju novērtēšanu dabā.

3.5.3. Plūdu riska teritorijas

159.  Par plūdu riska teritoriju noteiktas  Carnikavas novada teritorijā esošo  polderu teritorijas.

160.  Pirms veikt jebkādas darbības (būvēt, pirkt, utt.) ar zemesgabaliem, īpašniekam ir jāizvērtē 
teritorijas applūšanas risks.
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161.  Lai  novērstu gruntsūdeņu līmeņa celšanos,  jāsaglabā esošie grāvji  un dabīgās noteces, 
iekļaujot tos vienotā noteces sistēmā.

162. Plānojot apbūvi plūdu riska teritorijās, kas neatrodas virszemes ūdensobjektu aizsargjoslās, 
jānodrošina  kompleksu  pretplūdu  pasākumu  komplekss:  a)  veicot  teritorijas  pacelšanu 
(uzbēršanu)  virs  maksimālās  plūdu  augstuma  atzīmes;  b)  paredzot  centralizētu 
ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas sistēmu.

163.  Izvietojot  jebkādu  stacionāru  būvi  (ēku)  plūdu  riska  teritorijā,  atkarībā  no  konkrētajiem 
apstākļiem  zemes  vienībā,  ir  jāparedz  meliorācija  un/vai  drenāža.  Zemes  uzbēršana 
pieļaujama tikai zem būvēm un ēkām un, ja nepieciešams, pa būves (ēkas) perimetru ne 
tālāk par 3 m no būves (ēkas) pamatiem un ne vairāk kā 50 cm virs augstuma atzīmes 
konkrētajā vietā un, ievērojot attiecīgos spēkā esošos Latvijas Būvnormatīvus, kas nosaka 
projektēšanas sagatavošanas un projektēšanas kārtību. Šī prasība neattiecas uz teritorijām, 
kuras no plūdu riska pasargā pretplūdu aizsargdambji.

164.  Būvprojekta sastāvā jāizstrādā projekta vertikālā plānojuma daļa.

165.  Pretplūdu  pasākumu  kompleksu  nosaka  detālplānojumos.  Noteiktie  pretplūdu  pasākumi 
nedrīkst nelabvēlīgi ietekmēt virszemes ūdensobjektu ekoloģisko stāvokli, kā arī pasliktināt 
blakus esošo teritoriju hidroloģiskos apstākļus  (paaugstināt gruntsūdens  līmeni un tml.) un  
tie ir jāizstrādā kompleksi.

3.5.4. Ģeoloģiskā riska teritorijas

166.  Ģeoloģiskā  riska  teritorijas  attiecināmas  uz  ūdensobjektu  krasta  joslu  -  karsta  erozijas 
vietām jūras piekrastē un Gaujas krastos.

167.  Ūdensobjektu  krastu  joslā,  izņemot  dabisko  palieņu  pļavu  biotopu  teritorijās,  erozijas 
skartajās  vietās  atļauts  būvēt  jaunus  un  pārbūvēt  esošos  krasta  nostiprinājumus 
normatīvajos  aktos  noteiktajā  kārtībā.  Konkrētās  prasības  un  risinājumus  erozijas  riska 
novēršanai nosaka lokālplānojumā, detālplānojumā vai būvprojektā.

168.  Krasta  stiprināšanas  inženiertehniskos  pasākumus  veic  kompleksi,  izvērtējot  ietekmi  uz 
blakus esošajām zemes vienībām.

169.  Veicot  jebkādus  būvdarbus,  nepieciešama  apbūvei  paredzētās  teritorijas  detāla  bioloģ. 
daudzveid.  izpete,  inženierģeoloģiskā izpēte,  Veicot  izpētes darbus jāizvērtē  iespējamais 
eksodinamisko  procesu  apdraudējums  būvniecībai,  kā  arī  gruntsūdeņu  iespējamā 
agresivitāte pret betonu, it īpaši gadījumos, kad gruntsūdeņu līmenis atrodas nelielā dziļumā 
(1 - 2 m). 

3.5.5. Riska teritorijas ap lidlauku

170.  Riska teritorijas nosacījumi attiecināmi uz Ādažu lidlauka gaisa kuģu pacelšanās/nolaišanās 
2 km sektoru.

171.  Aizliegta  objektu  būvniecība,  kuri  var  iekļauties  Ādažu  lidlauka  šķēršļus  ierobežošanas 
virsmās. Lidlauka šķēršļu ierobežošanas virsmām ir sekojoši parametri:

171.1.  iekšēja  horizontāla  virsma  2000  m  rādiusā  no  lidlauka  kontrolpunkta  ir  45  m 
augstumā;

171.2.  koniska virsma, kura ir ar slīpumu 5% un augstumu 80m no zemes virsma sasniedz 
rādiusā 2700 m no lidlauka kontrolpunkta;
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171.3.  nolaišanās un pacelšanās virsmas ar iekšējas robežas garumu 60 m, attālumu no 
lidlauka sliekšņiem 30 m, izplešanas uz katru pusi 10%, garumu 1600 m ar slīpumu 
5%.

172.  Objektu,  kuri  ir  minēti  likuma „Par  aviāciju”  41.panta  „Gaisa  kuģu  lidojumiem potenciāli  
bīstamu  objektu  būvniecības,  ierīkošanas,  izvietošanas  un  apzīmēšanas  kārtība” 
nosacījumos, būvniecība notiek tikai ar VA „Civilās Aviācijas aģentūra” atļauju.

3.5.6. Potenciāli piesārņota vieta

173. Piesārņotās  teritorijas  nosacījumi  attiecināmi  uz  SIA "Carnikavas  dārznieks"  notekūdeņu 
filtrācijas  laukumu  (adrese  PPV  reģistrācijas  laikā:  "Jaunzemnieki",  Carnikavas  nov.).un 
Garkalnes mežniecības 25. un 33. kvartāls (Kalngalē). 

174.  Piesārņotajā vietā pirms jaunas atļautās izmantošanas uzsākšanas vai būvniecības jāveic 
izpēte, ja nepieciešams, teritorijas sanācija un/vai rekultivācija  un monitorings, normatīvajos 
aktos noteiktajā kārtībā.

3.5.7. Aizsardzība pret trokšņiem

175.  Akustiskā trokšņa pieļaujamie normatīvi  dzīvojamo un publisko ēku telpām un teritorijām 
jāpieņem atbilstoši  normatīvo aktu prasībām. Trokšņa līmeņa rādītāji galvenajiem trokšņa 
avotiem nosakāmi pēc akustiskajiem mērījumiem vai aprēķinu rezultātā.

176.  Trokšņa līmeņa rādītāji galvenajiem trokšņa avotiem nosakāmi pēc to novietnei atbilstošām 
trokšņa kartēm, bet, ja to nav - akustisko mērījumu un/vai akustiskās situācijas modelēšanas 
(aprēķina) rezultātā.

177.  Prettrokšņa pasākumi projektējami un īstenojami atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

178.  Teritorijās, kur konstatējami trokšņu pārsniegumi, esošo sezonas rakstura ēku pārbūve par 
dzīvojamām ēkā  pastāvīgai  dzīvošanai  vai  jaunu  dzīvojamo  ēku  būvniecība  atļauta  tikai 
gadījumos,  ja tas atbilst teritorijas plānojumam un, ja būvniecības ierosinātājs projektē un 
īsteno prettrokšņa pasākumus atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

3.6. PRASĪBAS DERĪGO IZRAKTEŅU IEGUVEI

179. Derīgo  izrakteņu  ieguvi  novada  teritorijā  drīkst  veikt  atbilstoši  normatīvo  aktu  prasībām 
zemes  dzīļu  ieguves  jomā,  tostarp  ņemot  vērā  derīgo  izrakteņu  ieguves  aizliegumus/vai 
ierobežojumus  IADT  dabas  parks  “Piejūra”  un  citās  IADT;  darbību  saskaņo  ar 
kompetentajām valsts uzraudzības iestādēm un pašvaldību. 

180.  Pēc derīgo izrakteņu karjeru ekspluatācijas beigām, tie ir jārekultivē.

3.7. POLDERU, MELIORĀCIJAS TĪKLA SAGLABĀŠANA

181.  Lai novērstu gruntsūdeņu līmeņa celšanos, jāsaglabā esošie grāvji un dabīgās ūdensteces, 
kā  arī  agrāk  izbūvētās  drenāžas  būves  ir  obligāti  jāsaglabā  vai  jāpārkārto  saskaņā  ar 
meliorācijas sistēmas pārkārtošanas projektu iekļaujot grāvjus vienotā noteces sistēmā. 

182.  Zemesgabalā ēkas nedrīkst būvēt tuvāk par 10 m no ūdensnoteku (maģistrālo grāvju) krotes 
(augšmalas).

183.  Ja  grāvis  atrodas zemesgabala  robežās ciemu teritorijā,  zemesgabalu  nedrīkst  apbūvēt 
tuvāk par 5 m no grāvja malas.
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184.  Meliorācijas novadgrāvju un segtās drenāžas tīkla  uzturēšanu un attīstība veic saskaņā ar 
spēkā esošiem normatīviem aktiem. 

185.  Grāvjus,  ūdensnotekas un būves uz tiem (caurtekas)  un to ekspluatācijas aizsargjoslas 
uztur zemes īpašnieks atbilstoši Aizsargjoslu likuma u.c. normatīvo aktu prasībām.

186.  Par  grāvju  uzturēšanu  atbild  zemes  gabala  īpašnieks,  kura  teritorijā  atrodas  grāvis. 
Dārzkopības  teritorijā  par  koplietojamo  grāvju  un  kanālu  uzturēšanu  atbild  dārzkopības 
valde, gadījumā, ja tādas nav – novada pašvaldība. Šajā gadījumā novada dome atbild par 
grāvju uzturēšanu un šajam mērķiem nosaka un iekasē ikgada maksājumu lielumu grāvju 
uzturēšanai.

187. Grāvju un kanālu tīrīšanu vispārīgajā gadījumā  nodrošina ne retāk kā vienu reizi 3 gados. 
Par šīs funkcijas nepildīšanu novada domei ir  tiesības noteikt  un iekasēt soda naudu no 
attiecīgā īpašnieka. Prasības neattiecas uz mežu teritorijām un ĪADT, kuru apsaimniekošanā 
ievēro attiecīgās jomas normatīvos aktus. 

188.  Ja ūdens novadīšanas risinājuma prasības zemes ierīcības projektā, detālplānojumā vai 
būvprojektā nav saskaņotas citādi, veicot zemes vienību robežu pārkārtošanu, būvniecību un 
citus  pasākumus,  saglabā  esošos grāvjus  un  dabīgās  noteces,  iekļaujot  grāvjus  vienotā 
noteces sistēmā.

189.  Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves būvē atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

190.  Nav atļauta grāvju vai dabīgas noteces aizvietošana ar caurulēm, izņemot gadījumus, ja tas 
nepieciešamas transporta inženierbūves būvniecībai vai ja ar detālplānojumu nav noteikts 
citādi.

191.  Nekustamā  īpašuma  īpašniekam  ir  obligāta  viņam  piederošo  grāvju,  caurteku,  dabīgo 
ūdensnoteku saglabāšana un uzturēšana, nodrošinot ūdens novadīšanu pa tām. Valsts un 
valsts nozīmes regulētajām ūdenstecēm periodiski veic būves atjaunošanu. Valsts nozīmes 
meliorācijas  būvju  kopšanu  un  uzturēšanu  budžeta  līdzekļu  ietvaros  nodrošina  VSIA 
"Zemkopības  ministrijas  nekustamie  īpašumi”,  bet  koplietošanas  meliorācijas  būves 
(novadgrāvjus) – zemju īpašnieki vai tiesiski valdītāji, kā to nosaka normatīvie akti.

192.  Ceļu ierīkošana, remonts vai cita rakstura būvniecība, kā arī saimnieciskā darbība nedrīkst 
izjaukt meliorācijas sistēmu darbību un bojāt valsts un koplietošanas meliorācijas būves un 
ierīces.

193.  Izbūvējot vietējas nozīmes grāvjus, to augšmala nedrīkst atrasties tuvāk par 2 m no blakus 
esošas zemes vienības robežas, izņemot gadījumus, kad saņemta blakus esošas zemes 
vienības īpašnieka notariāli rakstiski apliecināta piekrišana.

194.  Mākslīgās ūdenstilpes, kas ir lielākas par 0,1 ha, nevar ierīkot tuvāk par 4 m no blakus 
esošās  zemes  vienības  robežas.  Šo  attālumu  var  samazināt,  vienojoties  ar  blakus 
esošās zemes vienības īpašnieku, piekrišanu apliecinot uz projekta ģenplāna lapas.

195.  Plānojot apbūvi lauku teritorijās, būves nevar izvietot tuvāk par 10 m no ūdensnotekas un 
novadgrāvja  krotes  (augšmalas)  un tuvāk  par  8  m no  segtas  ūdensnotekas ass,  ja  tās 
diametrs  ir  300  mm  un  vairāk,  izņemot  gadījumus,  ja  attiecīgās  būves  ir  saistītas  ar 
meliorācijas sistēmām.

196.  Īstenojot  teritorijas plānojumā atļauto izmantošanu polderu platībās ņem vērā  normatīvo 
aktu prasības.
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197.  Lai novērstu gruntsūdens līmeņa celšanos zemes īpašumos, jāsaglabā esošie meliorācijas 
novadgrāvji  un  dabīgās  ūdensnotekas,  kā  arī  agrāk  izbūvētās  drenāžas  būves,  vai 
paredzama to pārkārtošana, izstrādājot detālplānojumu vai būvprojektu.

198.  Detālplānojumos,  izvērtējot  apbūves  iespējamību  un  zemes  lietojuma  maiņu  polderos, 
jāizvērtē iespējamais vides risks - polderu hidrotehniskais stāvoklis, applūšanas risks, ņemot 
vērā esošās un plānotās zemes virsmas augstuma atzīmes, kā arī ietekme uz citu polderī 
esošo  lauksaimniecības  teritoriju  lauksaimniecisko  izmantošanu.  Lai  nodrošinātu 
nepieciešamo gruntsūdens līmeņa dziļumu, kas piemērots apbūvei vai apstādījumu teritorijās 
no  projektētās  zemes  virsas  atzīmes,  apdzīvoto  vietu  apbūves  teritorijās  ar  augstiem 
gruntsūdens  līmeņiem  jāparedz  gruntsūdens  līmeņa  pazemināšanu  vai  platības 
kolmatēšanu.

199.  Plānojot  jebkādu  būvniecību  meliorētā  zemē,  jāizņem  tehniskie  noteikumi  no  VSIA 
„Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Zemgales reģiona meliorācijas nodaļas.

3.8. PRASĪBAS TERITORIJAS INŽENIERTEHNISKAJAI SAGATAVOŠANAI

200.  Teritorijās,  kuras nav piemērotas  apbūvei  (augsts  gruntsūdens līmenis,  kūdras  nogulas, 
grunts piesārņojums u.tml.), nesagatavotas piekļūšanas, maģistrālo inženierbūvju trūkuma 
vai kādu citu apstākļu dēļ, veic teritorijas inženiertehniskā sagatavošana.

201. Teritorijas inženiertehniskā sagatavošana var ietvert  atsevišķus pasākumus vai pasākumu 
kompleksu,  kas  jāveic,  lai  teritorijā  būtu  iespējams  veikt  apbūvi,  konkrētos  risinājumus 
saskaņojot būvprojektā:

201.1.  teritorijas drenāžu;

201.2. teritorijas  uzbēršanu,  ievērojot  Aizsargjoslu  likumā  noteiktos  ierobežojumus. 
Inženiertehniskās  teritorijas  sagatavošanas  ietvaros  teritorijas  uzbēršanai  aizliegts 
izmantot videi kaitīgus vai atbilstoši nepārstrādātus būvniecības atkritumus;

201.3.  pretplūdu dambju būvniecību vai pārbūvi un sūkņu staciju izbūvi, ja jāaizsargā esoša 
apbūve;

201.4.  krasta aizsargbūvju būvniecību erozijas apdraudētās vietās;

201.5.  piesārņotas grunts sanāciju vai nomaiņu;

201.6.  maģistrālo inženierkomunikāciju izbūvi;

201.7.  piekļūšanas nodrošināšanai nepieciešamo ielu vai ceļu izbūvi.

202.  Ūdensobjektu  krastu  joslā,  izņemot  dabisko  palieņu  pļavu  biotopu  teritorijās,  erozijas 
skartajās  vietās  atļauts  būvēt  jaunus  un  pārbūvēt  esošos  krastu  nostiprinājumus 
normatīvajos aktos  noteiktajā  kārtībā.  Krasta  stiprināšanas inženiertehniskos pasākumus 
veic kompleksi, izvērtējot ietekmi uz blakus esošajām zemes vienībām.

203. Veicot  zemes  līmeņa  pazemināšanu  vai  paaugstināšanu  vairāk  nekā  par  0,5  m,  kā 
būvprojekta  vai  teritorijas  labiekārtošanas  projekta  daļu  izstrādā  teritorijas  vertikālo 
plānojumu. Nogāzes slīpuma sākums nevar atrasties tuvāk par 1 m no blakus esošās zemes 
vienības robežas, izņemot gadījumu, ja ir saņemts blakus esošās zemes vienības īpašnieka 
rakstisks saskaņojums uz ģenplāna vai  vertikālā plānojuma lapas.

204.  Pirms  būvniecības  izvērtē  esošo  meliorācijas  sistēmu  stāvokli,  teritorijās  ar  augstu 
gruntsūdeņu  līmeni  veic  hidroģeoloģisko  izpēti  un  izvērtē  būvniecības  ietekmi  uz 
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gruntsūdeņiem,  ja  nepieciešams,  detālplānojuma  vai  būvprojekta  sastāvā  izstrādā 
meliorācijas sistēmas pārkārtošanas risinājumu.

205.  Pirms pagrabstāva, cokolstāva vai pazemes būves projektēšanas veic hidroģeoloģisko un 
dendroloģisko novērtējumu, lai noteiktu pazemes būves potenciālo ietekmi uz apkārtējiem 
īpašumiem, tajos esošo apbūvi, saglabājamiem kokiem un to saglabāšanai nepieciešamo 
hidroloģisko režīmu.

206. Piesārņotajās un potenciāli  piesārņotajās vietās,  kas norādītas datu bāzē „Piesārņoto un 
potenciāli piesārņoto vietu reģistrs” pirms būvniecības veic teritorijas inženierģeoloģisko un 
piesārņojuma izpēti.

207.  Izvērtējot jauna ražošanas un/vai publiska rakstura objekta būvniecības vai izveides ieceri, 
var noteikt prasību veikt esošo un prognozēto trokšņu līmeņu modelēšanu, iekļaujot trokšņu 
mērījumus,  un  nosakot  esošās  un  prognozētās  trokšņa  līmeņu  pārsniegumu  vietas, 
teritorijas,  ēkas,  ietekmēto cilvēku skaitu.  Atbilstoši  modelēšanas rezultātiem, būvprojektā 
jāparedz trokšņu slāpēšanas pasākumi.

3.9. UGUNSDROŠĪBAS UN CIVILĀS AIZSARDZĪBAS PRASĪBAS

208.  Ugunsdrošības  attālumi  starp  dzīvojamām  ēkām,  publiskām  ēkām,  kā  arī  rūpniecības 
uzņēmumu saimniecības ēkām un starp rūpnīcu un lauksaimniecības nozīmes ražošanas 
ēkām jāpieņem atbilstoši normatīvo aktu prasībām attiecībā uz šīm ēkām vai uzņēmumiem.

209.  Esošās, plānotās un jaunizveidotās ugunsdzēsības ūdens ņemšanas vietas, tiek noteiktas 
kā apgrūtinājums.

210.  Ap  valsts  galvenajiem autoceļiem un  citiem paaugstinātas  bīstamības  objektiem ievēro 
attālumus apbūvei, saskaņā ar normatīvajiem aktiem un šajos Noteikumos noteikto. 

211.  Plānojot  lielu  rūpniecisku  objektu  būvniecību  ar  sprādzienbīstamu  vidi  un  objektus,  kur 
vienlaikus var atrasties vairāk par 50 cilvēkiem (izņemot dzīvojamās mājas), izstrādā civilās 
aizsardzības  pasākumu  plānu  un  paredz  cilvēku  evakuāciju  saskaņā  ar   normatīvajiem 
aktiem , kā arī var izveidot dienestu, kas ir apgādāts ar ugunsdzēsības un glābšanas tehniku.

212.  Ugunsdzēsības tehnikai paredzēto piebrauktuvju, iebrauktuvju un caurbrauktuvju platums ir 
vismaz  3,50  metri,  augstums  –  vismaz  4,25  m.  Pārbūvējamām,  atjaunojamām  un 
restaurējamām būvēm atļauts saglabāt esošos caurbrauktuvju gabarītus.

213.  Iebrauktuvju  un  caurbrauktuvju  vārtus  aprīko  ar  ierīcēm,  kas  nodrošina  to  manuālu 
atvēršanu.

214.  Būvēm, kuru augstākā stāva grīdas līmeņa atzīme pārsniedz astoņus metrus, nodrošina 
ugunsdzēsības piebrauktuvi vismaz no vienas fasādes puses. Ja būve ir platāka par:

214.1.  36,00  metriem,  ugunsdzēsības  piebrauktuves  nepieciešamas  pie  abām 
garenfasādēm vismaz 50 % garumā no katras fasādes puses;

214.2.  100,00  metriem,  ugunsdzēsības  piebrauktuves  nepieciešamas  pa  visu  būves 
perimetru vismaz 50 % garumā no katras fasādes puses.

215.  Ugunsdzēsības un glābšanas tehnikas piekļuvi  būvei  nodrošina ar vismaz 3,50 m platu 
piebrauktuvi, kura atrodas piecu līdz 20.00 metru attālumā no būves fasādes.
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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

4.1.1. Savrupmāju apbūves teritorija (DzS1)

4.1.1.1. Pamatinformācija

216. Savrupmāju apbūves teritorija  DzS1 ir  funkcionālā zona, kas noteikta,  lai  nodrošinātu  mājokļa  funkciju  savrupam dzīvesveidam, paredzot 
atbilstošu infrastruktūru, un kuras galvenais izmantošanas veids ir savrupmāju un vasarnīcu apbūve

4.1.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

217. Savrupmāju apbūve (11001).

218. Vasarnīcu apbūve (11002).

4.1.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

219. Tirdzniecības  un/vai  pakalpojumu  objektu  apbūve  (12002):  Veikali,  aptiekas,  sabiedriskās  ēdināšanas  uzņēmumi,  tirgus,  tirgus  paviljoni,  
sezonas rakstura  tirdzniecības vai  pakalpojumu objekti  (tirdzniecības kioski  un segtie  tirdzniecības stendi),  restorāni,  bāri,  kafejnīcas,  citi  
tamlīdzīgi sadzīves un citu pakalpojumu objekti, izņemot degvielas uzpildes stacijas un automobiļu un motociklu apkopes uzņēmumus

220. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003).

221. Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (12007): pirmskolas bērnu iestāde

222. Veselības aizsardzības iestāžu apbūve (12008).

223. Sociālās aprūpes iestāžu apbūve (12009).

224. Labiekārtota publiskā ārtelpa (24001).

225. Publiskā ārtelpa bez labiekārtojuma (24002).
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4.1.1.4. Apbūves parametri

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

Maksimālais apbūves blīvums (%) Apbūves augstums (m)

Vērtība Atruna Vērtība Atruna no līdz Atruna

226 1200 *1 30 *1 9 *2

1. Savrupmājai - 1200 m2, katrai no dvīņu mājam - 600 m2

2. Noteiktie ēku un citu būvju augstumi nav attiecināmi uz atsevišķiem akcentiem, kas ir jāpamato ar detālplānojumu. 
Ja ēka izvietota mazākā attālumā kā 3,0 m no kaimiņu zemesgabala robežas, tad tās jumta jebkura punkta augstums šajā zonā nedrīkst pārsniegt 4,5 m. Šo augstumu drīkst palielināt ar kaimiņu 
zemesgabala īpašnieka rakstisku piekrišanu, ko viņš apliecina ar parakstu uz zemesgabala plānojuma lapas, norādot augstumu, kādam viņš piekrīt.

4.1.1.5. Citi noteikumi

227.  Publiskā  apbūve  un  teritorijas  izmantošana  atļauta  atsevišķā  zemes  vienībā,  nepārsniedzot  vietējās  nozīmes  objekta  apjomu,  pie 
maģistrālajām ielām vai pamatojot ar detālplānojumu.

228.  Nav atļauta publiskā apbūve un teritorijas izmantošana, kas var pasliktināt apkārtējo iedzīvotāju dzīves apstākļus ar trokšņa, smaku vai cita  
veida piesārņojumu.

229.  Zemesgabala (parceles) minimālā fronte: No jauna veidojama zemesgabala (parceles) minimālā fronte nedrīkst būt mazāka par 15 m.

230.  Priekšpagalma minimālais dziļums nedrīkst būt mazāks par 4,0 m izņemot iedibinātas būvlaides gadījumus.Priekšpagalma minimālais dziļums 
pie  maģistrālās  ielas vai  novada  ceļa nedrīkst  būt mazāks par 6,0 m, izņemot iedibinātas būvlaides gadījumus.

231.  Sānpagalma minimālais platums un attālums līdz zemesgabala aizmugures robežai nedrīkst būt mazāks par 3,0 m.

232.  Ja tiek ievērotas ugunsdrošības un sanitārās normas, kā arī ēku un zemesgabalu insolācijas prasības, ar sānu, aizmugures vai abu kaimiņu 
zemesgabalu īpašnieku rakstisku piekrišanu, ko viņi apliecina ar parakstiem uz zemesgabala plānojuma lapas, iekšējā sānpagalma minimālo 
platumu, kā arī attālumu līdz aizmugures robežai drīkst samazināt vai būvēt uz robežas ar noteikumu, ka attālumam no dzīvojamo telpu logiem 
līdz saimniecības ēkām kaimiņu zemesgabalos jābūt ne mazākam par 6,0 m. Ja kaimiņš vai kaimiņi atļauj būvēt uz sava zemesgabala robežas,  
to jāieraksta Zemesgrāmatā.

233.  Ārējā sānpagalma minimālais platums pie maģistrālās ielas vai novada ceļa nedrīkst būt mazāks par 6,0 m.

234.  Aizmugures pagalma minimālais dziļums nedrīkst būt mazāks par 3,0 m,  ja ar detālplānojumu nav noteikts citādi.
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235.  Ja tiek ievērotas ugunsdrošības un sanitārās normas, kā arī ēku un zemesgabalu insolācijas prasības, ar aizmugures kaimiņu zemesgabala 
īpašnieka rakstisku piekrišanu, ko viņš apliecina ar parakstu uz zemesgabala plānojuma lapas, aizmugures pagalma minimālo dziļumu drīkst  
samazināt vai būvēt uz robežas ar noteikumu, ka attālumam no dzīvojamo telpu logiem līdz saimniecības ēkām kaimiņu zemesgabalos jābūt ne 
mazākam par 6,0 m. Ja kaimiņš atļauj būvēt uz sava zemesgabala robežas, to jāieraksta Zemesgrāmatā.

236.  Ja būve izvietota tieši pie kaimiņa zemesgabala robežas, tad būves sienai, kas atrodas uz robežas, jābūt veidotai kā ugunsdrošajai sienai ar 
iespēju kaimiņam piebūvēt pie tās savu būvi.

237.  Pret zemesgabala sānu vai aizmugures robežu pavērsta dzīvojamās mājas fasāde, kurā ir logi, nedrīkst atrasties tuvāk par 4,0 m no attiecīgās 
robežas.

238.  Visas autostāvvietas jāizvieto zemesgabalā uz piebraucamā ceļa (priekšpagalmā), kā arī sānu vai aizmugures pagalmā ar noteikumu, ka:

238.1. autostāvvietu platība priekšpagalmā (uz piebraucamā ceļa) nepārsniedz 25% no priekšpagalma platības;

238.2. piebraucamā ceļa platums nepārsniedz 4,0 m.

239.  Laivu,   ceļojuma   treileru   vai   kravas   automašīnu   atklāta   novietošana   nav   atļauta priekšpagalmā un ārējā sānpagalmā, izņemot uz 
piebraucamā ceļa.

240.  Nav atļauta traktoru, kā arī kravas automašīnu atklāta novietošana, ja kravas automašīnas svars pārsniedz 3,5 tonnas.

241.  Komposta vietu izvietošana nav atļauta priekšpagalmā un ārējā sānpagalmā. 

242.  Komposta vietu izvietošana nav atļauta tuvāk par 1,5 m no kaimiņu zemesgabala robežas. 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.

243. Žogi:  Atbilstoši 3.3.4. apakšnodaļas prasībām.

244. Uz dzīvokli, kā papildzmantošanu attiecas šādi noteikumi:

244.1.  Dzīvoklim jāatrodas galvenajā ēkā vai ar to jāsaskaras, vai arī tas jāizbūvē kā dzīvojamā māja.

244.2.  Jumta stāvā (bēniņos) izbūvēto pastāvīgi apdzīvojamo telpu augstumam telpas lielākajā daļā jābūt vismaz 2,5 m, arī tad, ja telpa ir  
apakšējā stāva dzīvokļa sastāvdaļa.

244.3.  Dzīvoklis jāizmanto kā galvenās ēkas apkalpotāja (dārznieka, sētnieka) vai pārvaldnieka mājoklis.

245.  Uz sporta būvi, kā papildizmantošanu atiecas šādi noteikumi:
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245.1.  sporta būvi nedrīkst ierīkot starp ielas sarkano līniju vai ceļa zemes nodalījuma joslas robežu un būvlaidi (priekšpagalmā un ārējā 
sānpagalmā);

245.2.  izmantot komerciāliem nolūkiem.

246.  Apbūvējot vienu zemesgabalu ar vairākām dzīvojamajām mājām, jāparedz zemesgabala sadalīšanas iespējas perspektīvā.

4.1.2. Savrupmāju apbūves teritorija (DzS2)

4.1.2.1. Pamatinformācija

247. Savrupmāju apbūves teritorija DzS2 ir funkcionālā zona ar mežaparka tipa apbūves raksturu, kas noteikta, lai nodrošinātu mājokļa funkciju 
savrupam dzīvesveidam (galvenokārt savrupmāju un vasarnīcu apbūvei), paredzot atbilstošu infrastruktūru

4.1.2.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

248. Savrupmāju apbūve (11001): Izņemot dvīņu māju.

249. Vasarnīcu apbūve (11002).

4.1.2.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

250. Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve (12002): Veikalu, aptieku un sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumu darbība; sezonas rakstura 
tirdzniecības un /vai pakalpojumu objektu būvniecība (tirdzniecības kioski un segtie tirdzniecības stendi)

251. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003).

252. Veselības aizsardzības iestāžu apbūve (12008): Ārstniecības iestāde

253. Labiekārtota publiskā ārtelpa (24001).

254. Publiskā ārtelpa bez labiekārtojuma (24002).

255. Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (12007): Pirmsskolas izglītības iestāde

4.1.2.4. Apbūves parametri

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

Maksimālais apbūves 
blīvums (%)

Apbūves augstums (m) Apbūves augstums (stāvu skaits) Brīvās zaļās teritorijas 
rādītājs (%) (pašvaldības 
noteiktais)
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Vērtība Atruna Vērtība Atruna no līdz Atruna no līdz Atruna Vērtība Atruna

256 3000 *3 15 9 *4 2 80 *5

3. Lilastē, zemes vienībā ar kad. Nr. 80520010005 – 4000 m2. Citās DzS2 teritorijās, kur nav izteikts reljefs un konstatējams augstvērtīgs meža biotops, nodrošinot centralizētu ūdensapgādi un sadzīves 
kanalizāca, pieļaujama jaunveidojamā zemes gabala platība 2400 m2

4. Pieļaujamais dzīvojamo ēku augstums ir 2 stāvi un ne augstāk par 9,0 m no teritorijas izbūvētās vai iekoptās virsmas vidējās augstuma atzīmes. Pieļaujams vertikāls arhitektonisks akcents ne augstāk par 
12 m 
Saimniecības ēku pieļaujamais augstums ir 1 stāvs, bet ne augstāk par 6,0 m no zemes virsmas līdz jumta korei. 
Nevienā mājas punktā ēkas maksimālais augstums nedrīkst pārsniegt pusi no attāluma starp šī punkta projekciju uz zemes un ielas ass līniju un pusotra attāluma starp šī punkta projekciju uz zemes un 
robežu ar kaimiņu zemesgabalu. 
Ja ēka izvietota mazākā attālumā kā 6 m no kaimiņu zemesgabala robežas, tad tās jumta jebkura punkta augstums šajā zonā nedrīkst pārsniegt 4,5 m. Šo augstumu drīkst palielināt ar kaimiņu zemesgabala 
īpašnieka rakstisku piekrišanu, ko viņš apliecina ar parakstu uz zemesgabala plānojuma lapas, norādot augstumu, kādam viņš piekrīt. Tādā gadījumā to jāieraksta Zemesgrāmatā. 

5. pirmsskolas izglītības iestādei – ne mazāk par šīs iestādes stāvu platību

4.1.2.5. Citi noteikumi

257.  Uz zemesgabala nav  atļauts izvietot vairāk par vienu savrupmāju. Ir pieļaujama vairāku savrupmāju izvietošana uz viena zemesgabala, ja šo 
zemesgabalu ir iespējams attiecīgi sadalīt, ievērojot minimālās jaunveidojamā zemes gabala platības prasības. 

258.  Publiskā  apbūve  un  teritorijas  izmantošana  atļauta  nepārsniedzot  vietējās  nozīmes  objekta  apjomu,   atsevišķā  zemes  vienībā  pie 
maģistrālajām ielām vai ja to pamato ar detālplānojumu.

259.  Nav atļauta publiskā apbūve un teritorijas izmantošana, kas var pasliktināt apkārtējo iedzīvotāju dzīves apstākļus ar trokšņa, smaku vai cita  
veida piesārņojumu.

260. Zemes  vienības neapbūvētajā daļā saglabā meža biotopu.

261.  Zemesgabala (parceles) minimālā fronte: No jauna veidojama zemesgabala (parceles) minimālā fronte nedrīkst būt mazāka par 15 m.

262.  Ja ēka izvietota mazākā attālumā kā 3,0 m no kaimiņu zemesgabala robežas, tad tās jumta jebkura punkta augstums šajā zonā nedrīkst 
pārsniegt  4,5  m.  Šo augstumu drīkst  palielināt  ar  kaimiņu zemesgabala  īpašnieka  rakstisku piekrišanu,  ko  viņš apliecina ar  parakstu  uz 
zemesgabala plānojuma lapas, norādot augstumu, kādam viņš piekrīt.

263.  Priekšpagalma minimālais dziļums nedrīkst būt mazāks par 4,0 m izņemot iedibinātas būvlaides gadījumus.Priekšpagalma minimālais dziļums 
pie  maģistrālās  ielas vai  novada  ceļa nedrīkst  būt mazāks par 6,0 m, izņemot iedibinātas būvlaides gadījumus.

264.  Sānpagalma minimālais platums un attālums līdz zemesgabala aizmugures robežai nedrīkst būt mazāks par 6,0 m.
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265.  Ja tiek ievērotas ugunsdrošības un sanitārās normas, kā arī ēku un zemesgabalu insolācijas prasības, ar sānu, aizmugures vai abu kaimiņu 
zemesgabalu īpašnieku rakstisku piekrišanu, ko viņi apliecina ar parakstiem uz zemesgabala plānojuma lapas, iekšējā sānpagalma minimālo 
platumu, kā arī attālumu līdz aizmugures robežai drīkst samazināt vai būvēt uz robežas ar noteikumu, ka attālumam no dzīvojamo telpu logiem 
līdz saimniecības ēkām kaimiņu zemesgabalos jābūt ne mazākam par 6,0 m. Ja kaimiņš vai kaimiņi atļauj būvēt uz sava zemesgabala robežas,  
to jāieraksta Zemesgrāmatā.

266.  Aizmugures pagalma minimālais dziļums nedrīkst būt mazāks par 6,0 m,  ja ar detālplānojumu nav noteikts citādi.

267.  Ja tiek ievērotas ugunsdrošības un sanitārās normas, kā arī ēku un zemesgabalu insolācijas prasības, ar aizmugures kaimiņu zemesgabala 
īpašnieka rakstisku piekrišanu, ko viņš apliecina ar parakstu uz zemesgabala plānojuma lapas, aizmugures pagalma minimālo dziļumu drīkst  
samazināt vai būvēt uz robežas ar noteikumu, ka attālumam no dzīvojamo telpu logiem līdz saimniecības ēkām kaimiņu zemesgabalos jābūt ne 
mazākam par 6,0 m. Ja kaimiņš atļauj būvēt uz sava zemesgabala robežas, to jāieraksta Zemesgrāmatā.

268.  Ja būve izvietota tieši pie kaimiņa zemesgabala robežas, tad būves sienai, kas atrodas uz robežas, jābūt veidotai kā ugunsdrošajai sienai ar 
iespēju kaimiņam piebūvēt pie tās savu būvi.

269.  Pret zemesgabala sānu vai aizmugures robežu pavērsta dzīvojamās mājas fasāde, kurā ir logi, nedrīkst atrasties tuvāk par 4,0 m no attiecīgās 
robežas.

270.  Visas autostāvvietas jāizvieto zemesgabalā uz piebraucamā ceļa (priekšpagalmā), kā arī sānu vai aizmugures pagalmā ar noteikumu, ka 
autostāvvietu  platība  priekšpagalmā  (uz  piebraucamā  ceļa)  nepārsniedz  25%  no  priekšpagalma  platības;  piebraucamā  ceļa  platums 
nepārsniedz 5,0 m.

271.  Laivu,   ceļojuma   treileru   vai   kravas   automašīnu   atklāta   novietošana   nav   atļauta priekšpagalmā un ārējā sānpagalmā, izņemot uz 
piebraucamā ceļa.

272.  Nav atļauta traktoru, kā arī kravas automašīnu atklāta novietošana, ja kravas automašīnas svars pārsniedz 2,5 tonnas.

273.  Komposta vietu izvietošana nav atļauta priekšpagalmā un ārējā sānpagalmā. 

274.  Komposta vietu izvietošana nav atļauta tuvāk par 1,5 m no kaimiņu zemesgabala robežas. 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.

275. Žogi:  atbilstoši 3.3.4. apakšnodaļas prasībām.

276.  Uz dzīvokli kā papildzmantošanu,  attiecas šādi noteikumi:

276.1.  Dzīvoklim jāatrodas galvenajā ēkā vai ar to jāsaskaras, vai arī tas jāizbūvē kā dzīvojamā māja.
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276.2.  Jumta stāvā (bēniņos) izbūvēto pastāvīgi apdzīvojamo telpu augstumam telpas lielākajā daļā jābūt vismaz 2,5 m, arī tad, ja telpa ir  
apakšējā stāva dzīvokļa sastāvdaļa.

276.3.  Dzīvoklis jāizmanto kā galvenās ēkas apkalpotāja (dārznieka, sētnieka) vai pārvaldnieka mājoklis.

277.  Uz sporta būvi, kā papildizmantošanu  atiecas šādi noteikumi:

277.1.  sporta būvi nedrīkst ierīkot starp ielas sarkano līniju vai ceļa zemes nodalījuma joslas robežu un būvlaidi (priekšpagalmā un ārējā 
sānpagalmā);

277.2.  izmantot komerciāliem nolūkiem.

278.  Meža zemju transformāciju veicama saskaņā ar LR likumdošanas prasībām.

279.  Maksimāli saglabājams mežs un zemsedze, nav pieļaujama kāpu norakšana un citas   dabiskā reljefa izmaiņas.

280.  Pieļaujama meža zemes transformācija visai teritorijai, bet teritorijā ārpus apbūves laukuma maksimāli jāsaglabā koki un meža zemsedze. 
Sagalabājamie koki tiek norādīti tehniskā projektā ģenplānā.

281. Zemes  vienībā  ar  kad.  apz.  Nr.8052  007  0262 apbūves  iespējas  pamatojamas  izstrādājot  detālplānojumu  un  nodrošinot  pieslēgumu 
centralizētiem kanalizācijas un ūdensapgādes tīkliem.

4.1.3. Savrupmāju apbūves teritorija (DzS3)

4.1.3.1. Pamatinformācija

282. Savrupmāju apbūves teritorija DzS3 ir funkcionālā zona, kas noteikta teritorijām, kur galvenais zemes un būvju izmantošanas veids ir dārzu  
ierīkošana ģimenes vajadzībām un dārza māju (vasarnīcu) apbūve ar tai atbilstošu infrastruktūru

4.1.3.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

283. Vasarnīcu apbūve (11002).

4.1.3.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

284. Dārza māju apbūve (11003).

285. Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve (12002): Veikalu, aptieku un sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumu darbība; sezonas rakstura 
tirdzniecības un /vai pakalpojumu objektu būvniecība (tirdzniecības kioski un segtie tirdzniecības stendi)

286. Labiekārtota publiskā ārtelpa (24001).
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287. Publiskā ārtelpa bez labiekārtojuma (24002).

288. Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (12007): Privāts mājas bērnudārzs

289. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003): Viesu māja, pansija vai cita veida īslaicīga apmešanās vieta

4.1.3.4. Apbūves parametri

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

Maksimālais apbūves blīvums (%) Apbūves augstums (m)

Vērtība Atruna Vērtība Atruna no līdz Atruna

290 1200 30 *6 8 *7

6. Stūra zemes gabalos – 20%

7. Nevienā mājas punktā ēkas maksimālais augstums nedrīkst pārsniegt 8m no attāluma starp šī punkta projekciju uz zemes un ielas ass līniju un pusotra attāluma starp šī punkta projekciju uz zemes un 
robežu ar kaimiņu zemesgabalu. 
Ja ēka izvietota mazākā attālumā kā 3,0 m no kaimiņu zemesgabala robežas, tad tās jumta jebkura punkta augstums šajā zonā nedrīkst pārsniegt 4,5 m. Šo augstumu drīkst palielināt ar kaimiņu 
zemesgabala īpašnieka rakstisku piekrišanu, ko viņš apliecina ar parakstu uz zemesgabala plānojuma lapas, norādot augstumu, kādam viņš piekrīt. 

4.1.3.5. Citi noteikumi

291.  Publiskā apbūve un teritorijas izmantošana atļauta atsevišķā zemes vienībā un nepārsniedzot vietējās nozīmes objekta apjomu.

292.  Nav atļauta publiskā apbūve un teritorijas izmantošana, kas var pasliktināt apkārtējo iedzīvotāju dzīves apstākļus ar trokšņa, smaku vai cita  
veida piesārņojumu.

293.  No jauna veidojama zemesgabala (parceles) minimālā fronte nedrīkst būt mazāka par 15 m.

294.  Priekšpagalma  minimālais  dziļums  (būvlaide)  nedrīkst  būt  mazāks  par  4,0  m izņemot  iedibinātas  būvlaides  gadījumus.  Priekšpagalma 
minimālais dziļums pie  maģistrālās  ielas vai  novada  ceļa nedrīkst  būt mazāks par 6,0 m, izņemot iedibinātas būvlaides gadījumus.

295.  Sānpagalma minimālais platums un attālums līdz zemesgabala aizmugures robežai nedrīkst būt mazāks par 3,0 m.

296.  Ja tiek ievērotas ugunsdrošības un sanitārās normas, kā arī ēku un zemesgabalu insolācijas prasības, ar sānu, aizmugures vai abu kaimiņu 
zemesgabalu īpašnieku rakstisku piekrišanu, ko viņi apliecina ar parakstiem uz zemesgabala plānojuma lapas, iekšējā sānpagalma minimālo 
platumu, kā arī attālumu līdz aizmugures robežai drīkst samazināt vai būvēt uz robežas ar noteikumu, ka attālumam no dzīvojamo telpu logiem 
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līdz saimniecības ēkām kaimiņu zemesgabalos jābūt ne mazākam par 6,0 m. Ja kaimiņš vai kaimiņi atļauj būvēt uz sava zemesgabala robežas,  
to jāieraksta Zemesgrāmatā.

297.  Ārējā sānpagalma minimālais platums pie maģistrālās ielas vai novada ceļa nedrīkst būt mazāks par 6,0 m.

298.  Aizmugures pagalma minimālais dziļums nedrīkst būt mazāks par 3,0 m,  ja ar detālplānojumu nav noteikts citādi.

299.  Ja tiek ievērotas ugunsdrošības un sanitārās normas, kā arī ēku un zemesgabalu insolācijas prasības, ar aizmugures kaimiņu zemesgabala 
īpašnieka rakstisku piekrišanu, ko viņš apliecina ar parakstu uz zemesgabala plānojuma lapas, aizmugures pagalma minimālo dziļumu drīkst  
samazināt vai būvēt uz robežas ar noteikumu, ka attālumam no dzīvojamo telpu logiem līdz saimniecības ēkām kaimiņu zemesgabalos jābūt ne 
mazākam par 6,0 m. Ja kaimiņš atļauj būvēt uz sava zemesgabala robežas, to jāieraksta Zemesgrāmatā.

300.  Ja būve izvietota tieši pie kaimiņa zemesgabala robežas, tad būves sienai, kas atrodas uz robežas, jābūt veidotai kā ugunsdrošajai sienai ar 
iespēju kaimiņam piebūvēt pie tās savu būvi.

301.  Maksimālais dārza māju (vasarnīcu) skaits uz zemes gabala - 1.

302.  Visas autostāvvietas jāizvieto zemesgabalā uz piebraucamā ceļa (priekšpagalmā), kā arī sānu vai aizmugures pagalmā ar noteikumu, ka: 
autostāvvietu  platība  priekšpagalmā  (uz  piebraucamā  ceļa)  nepārsniedz  25%  no  priekšpagalma  platības;  piebraucamā  ceļa  platums 
nepārsniedz 5,0 m; zemes gabalā jāparedz vieta 2 automašīnu novietošanai.

303.  Laivu,   ceļojuma   treileru   vai   kravas   automašīnu   atklāta   novietošana   nav   atļauta priekšpagalmā un ārējā sānpagalmā, izņemot uz 
piebraucamā ceļa.

304.  Nav atļauta traktoru, kā arī kravas automašīnu atklāta novietošana, ja kravas automašīnas svars pārsniedz 3,5 tonnas.

305.  Komposta vietu izvietošana nav atļauta priekšpagalmā un ārējā sānpagalmā. 

306.  Komposta vietu izvietošana nav atļauta priekšpagalmā un ārējā sānpagalmā;   tuvāk par 1,5 m no kaimiņu zemesgabala robežas; 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.

307. Žogi:  atbilstoši 3.3.4. apakšnodaļas prasībām.

308. Apstādījumuizvietošana  piekaimiņuzemesgabala  robežas: ja apstādījumi izvietoti tieši pie kaimiņa zemesgabala robežas tuvāk par 1m, tad 
maksimālais augstums nedrīkst pārsniegt 2,5 m. Šo augstumu drīkst palielināt ar kaimiņu zemesgabala īpašnieka rakstisku piekrišanu, ko viņš 
apliecina ar parakstu uz zemesgabala plānojuma lapas, norādot augstumu, kādam viņš piekrīt.

309. Uz sporta būvi, kā papildizmantošanu,  attiecas šādi noteikumi:
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309.1.  sporta būvi nedrīkst ierīkot starp ielas sarkano līniju vai ceļa zemes nodalījuma joslas robežu un būvlaidi (priekšpagalmā un ārējā 
sānpagalmā);

309.2.  izmantot komerciāliem nolūkiem.

310.  Zemes vienībās, kuras šķērso 110 kV elektrolīnijas vai skar to aizsargjoslas, dārza mazēku pārbūves par dzīvojamām mājām vai esošo būvju 
legalizācijas  iespējas  papildus  izvērtērtē,  saskaņojojot  ar  AS  "Augstsprieguma tīkls"  un  paredzot  piebraukšanas  iespējas  elektrolīnijas 
balstiem.

4.1.4. Savrupmāju apbūves teritorija (DzS4)

4.1.4.1. Pamatinformācija

311. Savrupmāju apbūves teritorija DzS4 ir funkcionālā zona, kas noteikta teritorijai pie Dzirnezera, tā ziemeļu krastā ( k/s “Salūts”, atpūtas bāze 
"Dzirnezers") ar vēsturiski izveidojušos neregulāru iekškvartāla ceļu un zemes vienību struktūru un salīdzinoši blīvu vasarnīcu un dārza māju 
apbūvi

4.1.4.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

312. Vasarnīcu apbūve (11002).

4.1.4.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

313. Dārza māju apbūve (11003).

314. Labiekārtota publiskā ārtelpa (24001).

315. Publiskā ārtelpa bez labiekārtojuma (24002).

316. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003): viesu mājas, pansijas, pirtis vai cita veida īslaicīgas apmešanās ēkas

4.1.4.4. Apbūves parametri

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

Maksimālais apbūves blīvums (%) Apbūves augstums (m)

Vērtība Atruna Vērtība Atruna no līdz Atruna

317 500 30 *8 8
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8. Stūra zemes gabalos – 20%

4.1.4.5. Citi noteikumi

318.  Nolūki, kādos atļauts būvēt, pārbūvēt, ierīkot vai izmantot būves uz zemes, kas paredzēta vasarnīcu un dārza māju apbūvei DzS4 teritorijā ir:

318.1.  vasarnīca (ēkas pirmā stāva platība līdz 60 m2);

318.2.  saimniecības ēka (pirts, šķūnis, nojume, garāža u.c.) līdz 25 m2   - maksimums divas ēkas;

318.3.  inženiertehniskās apgādes tīkli un inženierkomunikāciju objekti.

319.  DzS4 teritorijas iekšienē nav atļauta žogu ierīkošana.

320. Ja esošā zemesgabala platība ir vismaz 1200 m2 vai jaunizveidotajam zemesgabalam tiek nodrošināta platība 1200 m2, tad uz šo zemesgabalu 
var attiecināt DzS3 nosacījumus.

321. Ja esošā zemesgabala platība ir vismaz 1200 m2 vai jaunveidotajam zemesgabalam tiek nodrošināta platība 1200 m2, tad nolūki, kādos atļauts 
būvēt, pārbūvēt, pārbūvēt, ierīkot vai izmantot būves un zemes, papildus jau norādītajiem DzS4 teritorijā ir tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve  
(12003), nepārsniedzot apbūves blīvumu 30%:

321.1. viesu mājas, pansijas, pirtis, atpūtas mājas vai cita veida īslaicīgas apmešanās ēkas (ēkas pirmā stāva platība līdz 95 m2, ēkas var būt 
brīvi stāvošas vai savienotas dvīņu, rindu vai sekciju tipa);

321.2. saimniecības ēkas (šķūnis, nojume, garāža u.c.) līdz 30 m2 - maksimums piecas ēkas;

321.3. laukumus atpūtas transportlīdzekļiem un apdzīvojamām autopiekabēm.

322. Zemes vienībās, kuras šķērso 110 kV elektrolīnijas vai skar to aizsargjoslas, dārza mazēku pārbūves par dzīvojamām mājām vai esošo būvju 
legalizācijas iespējas  papildus izvērtērtē,  saskaņojojot  ar AS "Augstssprieguma tīkls"  un  paredzot  piebraukšanas iespējas elektrolīnijas 
balstiem.
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4.2. MAZSTĀVU DZĪVOJAMĀS APBŪVES TERITORIJA

4.2.1. Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzM)

4.2.1.1. Pamatinformācija

323. Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija DzM ir funkcionālā zona ar apbūvi līdz trijiem stāviem, ko nosaka, lai nodrošinātu mājokļa funkciju un 
kurā galvenais zemes un būvju izmantošanas veids ir mazstāvu daudzdzīvokļu namu un rindu māju dzīvojamā apbūve ar īres vai privātiem 
dzīvokļiem, paredzot atbilstošu infrastruktūru

4.2.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

324. Savrupmāju apbūve (11001).

325. Rindu māju apbūve (11005).

326. Daudzdzīvokļu māju apbūve (11006): Līdz 3 stāviem.

4.2.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

327. Biroju ēku apbūve (12001).

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

329. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003).

330. Kultūras iestāžu apbūve (12004).

331. Sporta ēku un būvju apbūve (12005).

332. Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (12007).

333. Veselības aizsardzības iestāžu apbūve (12008).

334. Sociālās aprūpes iestāžu apbūve (12009).

335. Labiekārtota publiskā ārtelpa (24001).

336. Publiskā ārtelpa bez labiekārtojuma (24002).
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4.2.1.4. Apbūves parametri

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

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

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

337 1200 *9 60 12 3 40 *10

9. rindu mājas sekcijai 300 m2; dvīņu mājas sekcijai 500 m2

10. pirmskolas izglītības bērnu iestādei - ne mazāka par šīs iestādes stāvu platību

4.2.1.5. Citi noteikumi

338.  Publiskā apbūve un teritorijas izmantošana atļauta atsevišķā zemes vienībā pie maģistrālajām ielām vai daudzdzīvokļu māju pirmajos stāvos  
(ar nodrošinātu atsevišķu ieeju).

339.  Publiskā apbūve un teritorijas izmantošana atļauta atsevišķā zemes vienībā,  ja  to  paredz detālplānojums vai  veikta būvniecības ieceres 
publiskās apspriešanas procedūra ar pozitīvu rezultātu.

340.  Pārvaldes iestāde un DUS  atļauta pie maģistrālajām  ielām vai valsts autoceļiem, pamatojot  ar detālplānojumu.

341.  Minimālā jaunveidojamās zemes vienības fronte 15 m, rindu mājas sekcijai - 7,5 m. Atsevišķos gadījumos, pamatojot ar lokālplānojumu vai  
detālplānojumu vai ņemot vērā zemes lietderīgas izmantošanas iespējas, esošās apbūves un zemes vienību robežu struktūru, kā arī dabiskās 
robežas, zemes vienības minimālo fronti var samazināt.

342.  Priekšpagalma minimālais dziļums (būvlaide): Dzīvojamās ēkas ar dzīvokļiem pirmajā stāvā jānovieto, atkāpjoties no ielas sarkanās līnijas ne 
mazāk par 4,0 m, izņemot iedibinātas būvlaides gadījumus. Priekšpagalma minimālais dziļums pie  maģistrālās  ielas vai  novada  ceļa nedrīkst  
būt mazāks par 6,0 m. Priekšpagalma dziļums no jauna būvējamām pirmsskolas bērnu iestādēm nedrīkst būt mazāks par 25 m.

343.  Izbūvējot uz vienas zemes vienības vairākas galvenās būves, vienlaicīgi jāparedz zemes vienības sadalīšanas iespējas. Ja zemes vienības 
sadalīšana nav iespējama, tad uz zemes vienības atļauts izbūvēt vienu galveno būvi.

344. Paredzot rindu māju vai dvīņu māju apbūvi, zemes vienības atļauts sadalīt tikai pēc šo ēku uzbūvēšanas un nodošanas eksplutācijā.

345.  Uz  katru  dzīvokli  daudzdzīvokļu  mājā  jāparedz  autostāvvieta  vismaz  1  automašīnai,  publiskajai  apbūvei  un  teritorijas  izmantošanai  
autostāvvietu skaits - ievērojot normatīvās prasības, nesamazinot minimālo brīvo zaļo teritoriju.
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346.  Attālumi starp mazstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām, izvietojot tās ar garākajām fasādēm vienu pretī otrai, jāpieņem ne mazāks par 15  
m. Izvietojot pretī vienas ēkas garākajai fasādei otras ēkas gala fasādi ar dzīvojamo istabu logiem, attālums starp tām jāpieņem ne mazāks par 
10 m. Ja tiek nodrošināta istabu nepārskatāmība no ēku logiem un ievērotas insolācijas un apgaismojuma normas, minētos attālumus drīkst  
samazināt.

347.  Savrupmāju vai rindu māju apbūves gadījumā jāievēro DzS1 teritoriju noteikumi (skatīt Apbūves noteikumu 4.1.1 apakšnodaļā).

348. Žogi:  Atbilstoši 3.3.2. apakšnodaļas prasībām.

349.  No dzīvojamo māju logiem līdz attiecīgajai  teritorijai  jāievēro šādi  attālumi:  bērnu rotaļām -  12 m, pieaugušo iedzīvotāju atpūtai  -  10 m, 
fizkultūras nodarbībām (atkarībā no trokšņu līmeņa un nodarbību veida) - 10 - 40 m, saimnieciskiem mērķiem - 20 m, suņu pastaigai - 40 m.

350.  Attālums no atkritumu konteineru novietnes līdz laukumiem fizkultūras nodarbībām, bērnu rotaļām un pieaugušo iedzīvotāju atpūtai jāpieņem 
ne mazāks par 20 m.

351.  Visām mazstāvu daudzdzīvokļu apbūves teritorijām ir obligāta centralizēta ūdensapgāde un kanalizācija un siltumapgāde vai vienota lokālā 
ēkas siltumapgādes sistēma.

352.  Daudzdzīvokļu  māju  pagalmos jāveido labiekārtojums -  atpūtas vietas pieaugušajiem,  rotaļu  laukumus bērniem,  laukumi  saimnieciskiem 
mērķiem un/vai fizkultūras nodarbībām, apgaismojums u.c. labiekārtojuma un ārtelpas elementi pēc nepieciešamības.

353.  Atļautas telpas saimnieciskās darbības veikšanai, ja tā atbilst mājražošanas statusam un netiek pasliktināti kaimiņu dzīves apstākļi ar trokšņa,  
smaku  vai  cita  veida  piesārņojumu.  Pašvaldība  katrā  atsevišķā  gadījumā  izvērtē  potenciālo  saimniecisko  darbības  ietekmi  un  izvirza 
nosacījumus tās atļaušanai vai aizliegšanai.

354.  Uz dzīvokli, kā papildizmantošanu, attiecas sekojoši nosacījumi: 

354.1.  Dzīvoklim jāatrodas galvenajā ēkā vai ar to jāsaskaras, vai arī tas jāizbūvē kā dzīvojamā māja.

354.2.  Jumta stāvā (bēniņos) izbūvēto pastāvīgi apdzīvojamo telpu augstumam telpas lielākajā daļā jābūt vismaz 2,5 m, arī tad, ja telpa ir  
apakšējā stāva dzīvokļa sastāvdaļa.

354.3.  Dzīvoklis jāizmanto kā galvenās ēkas apkalpotāja (dārznieka, sētnieka) vai pārvaldnieka mājoklis.

355.  Sporta būvi kā palīgizmantošanu nedrīkst ierīkot starp ielas sarkano līniju vai ceļa zemes nodalījuma joslas robežu un būvlaidi (priekšpagalmā 
un ārējā sānpagalmā) un izmantot komerciāliem nolūkiem.
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4.3. DAUDZSTĀVU DZĪVOJAMĀS APBŪVES TERITORIJA

4.3.1. Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzD)

4.3.1.1. Pamatinformācija

356. Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorija DzD ir funkcionālā zona ar apbūvi no četriem un vairāk stāviem, ko nosaka, lai nodrošinātu mājokļa  
funkciju,  kurā  galvenais zemes un būvju  izmantošanas veids ir  daudzstāvu daudzdzīvokļu  namu dzīvojamā apbūve ar īres vai  privātiem 
dzīvokļiem, paredzot atbilstošu infrastruktūru

4.3.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

357. Rindu māju apbūve (11005).

358. Daudzdzīvokļu māju apbūve (11006).

4.3.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

359. Biroju ēku apbūve (12001).

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

361. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003).

362. Kultūras iestāžu apbūve (12004).

363. Sporta ēku un būvju apbūve (12005).

364. Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (12007).

365. Veselības aizsardzības iestāžu apbūve (12008).

366. Sociālās aprūpes iestāžu apbūve (12009).

367. Labiekārtota publiskā ārtelpa (24001).

368. Publiskā ārtelpa bez labiekārtojuma (24002).

4.3.1.4. Apbūves parametri

Nr. Minimālā Apbūves intensitāte Apbūves augstums (m) Apbūves augstums (stāvu skaits) Brīvās zaļās teritorijas 
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jaunizveidojamā 
zemes gabala platība 
(m2/ha)

rādītājs (%) 
(pašvaldības 
noteiktais)

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

369 1500 *11 110 20 5 40 *12

11. pēc funkcionālās nepieciešamības

12. pirmskolas izglītības bērnu iestādei - ne mazāka par šīs iestādes stāvu platību

4.3.1.5. Citi noteikumi

370.  Publiskā apbūve un teritorijas izmantošana atļauta atsevišķā zemes vienībā pie maģistrālajām ielām vai daudzdzīvokļu māju pirmajos stāvos  
(ar nodrošinātu atsevišķu ieeju).

371.  Publiskā apbūve un teritorijas izmantošana atļauta atsevišķā zemes vienībā,  ja  to  paredz detālplānojums vai  veikta būvniecības ieceres 
publiskās apspriešanas procedūra ar pozitīvu rezultātu.

372.  Zemes gabalos pie maģistrālajām ielām un autoceļiem: zemesgabalos, ja to pamato ar detālplānojumu: degvielas uzpildes stacija, privāts  
mājas bērnudārzs,  saimniecības ēka, dzīvoklis kā palīgizmantošana, sporta būve kā palīgizmantošana, inženiertehniskās apgādes tīkli  un 
inženierkomunikāciju objekti.

373.  Nav atļauta publiskā apbūve un teritorijas izmantošana, kas var pasliktināt apkārtējo iedzīvotāju dzīves apstākļus ar trokšņa, smaku, vai cita  
veida piesārņojumu.

374.  Minimālā jaunveidojamās zemes vienības fronte 15 m. Atsevišķos gadījumos, pamatojot ar lokālplānojumu vai detālplānojumu vai ņemot vērā 
zemes lietderīgas izmantošanas iespējas,  esošās apbūves un zemes vienību robežu struktūru,  kā arī  dabiskās robežas,  zemes vienības 
minimālo fronti var samazināt.

375.  Priekšpagalma minimālais dziļums (būvlaide): Dzīvojamās ēkas ar dzīvokļiem pirmajā stāvā jānovieto, atkāpjoties no ielas sarkanās līnijas ne 
mazāk par 4,0 m, izņemot iedibinātas būvlaides gadījumus. Priekšpagalma minimālais dziļums pie  maģistrālās  ielas vai  novada  ceļa nedrīkst  
būt mazāks par 6,0 m. Priekšpagalma dziļums no jauna būvējamām pirmsskolas bērnu iestādēm nedrīkst būt mazāks par 25 m.

376. Žogi:  Atbilstoši 3.3.2. apakšnodaļas prasībām.

377. Paredzot rindu māju vai dvīņu māju apbūvi, zemes vienības atļauts sadalīt tikai pēc šo ēku uzbūvēšanas un nodošanas ekspluatācijā.
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378.  Uz  katru  dzīvokli  daudzdzīvokļu  mājā  jāparedz  autostāvvieta  vismaz  1  automašīnai,  publiskajai  apbūvei  un  teritorijas  izmantošanai  
autostāvvietu skaits - ievērojot normatīvās prasības, nesamazinot minimālo brīvo zaļo teritoriju.

379.  Attālumi starp 4 un vairāk stāvu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām, izvietojot tās ar garākajām fasādēm vienu pretī otrai, jāpieņem ne mazāks 
par 20 m. Izvietojot pretī vienas ēkas garākajai fasādei otras ēkas gala fasādi ar dzīvojamo istabu logiem, attālums starp tām jāpieņem ne  
mazāks par 10 m. Ja tiek nodrošināta istabu nepārskatāmība no ēku logiem un ievērotas insolācijas un apgaismojuma normas,  minētos  
attālumus drīkst samazināt.

380.  No dzīvojamo māju logiem līdz attiecīgajai  teritorijai  jāievēro šādi  attālumi:  bērnu rotaļām -  12 m, pieaugušo iedzīvotāju atpūtai  -  10 m, 
fizkultūras nodarbībām (atkarībā no trokšņu līmeņa un nodarbību veida) - 10 - 40 m, saimnieciskiem mērķiem - 20 m, suņu pastaigai - 40 m.

381. Attālums no atkritumu konteineru novietnes līdz laukumiem fizkultūras nodarbībām, bērnu rotaļām un pieaugušo iedzīvotāju atpūtai jāpieņem ne 
mazāks par 20 m (orientējoši, precizē būvprojektā vai labiekārtojuma projektā, ņemot vērā konkrētos vietas apstākļus). 

382.  Visām daudzstāvu daudzdzīvokļu apbūves teritorijām ir obligāta centralizēta ūdensapgāde un kanalizācija un siltumapgāde vai vienota lokālā 
ēkas siltumapgādes sistēma.

383.  Daudzdzīvokļu  māju  pagalmos jāveido labiekārtojums -  atpūtas vietas pieaugušajiem,  rotaļu  laukumus bērniem,  laukumi  saimnieciskiem 
mērķiem un/vai fizkultūras nodarbībām, apgaismojums u.c. labiekārtojuma un ārtelpas elementi pēc nepieciešamības.

384.  Atļautas telpas saimnieciskās darbības veikšanai, ja tā atbilst mājražošanas statusam un netiek pasliktināti kaimiņu dzīves apstākļi ar trokšņa,  
smaku  vai  cita  veida  piesārņojumu.  Pašvaldība  katrā  atsevišķā  gadījumā  izvērtē  potenciālo  saimniecisko  darbības  ietekmi  un  izvirza 
nosacījumus tās atļaušanai vai aizliegšanai.

385.  Rindu  māju  un  mazstāvu  daudzdzīvokļu  namu  apbūves  gadījumā  jāievēro  DzM teritoriju  noteikumi.

386.  Uz dzīvokli, kā papildizmantošanu, attiecas sekojoši nosacījumi: 

386.1.  Dzīvoklim jāatrodas galvenajā ēkā vai ar to jāsaskaras, vai arī tas jāizbūvē kā dzīvojamā māja.

386.2.  Jumta stāvā (bēniņos) izbūvēto pastāvīgi apdzīvojamo telpu augstumam telpas lielākajā daļā jābūt vismaz 2,5 m, arī tad, ja telpa ir  
apakšējā stāva dzīvokļa sastāvdaļa.

386.3.  Dzīvoklis jāizmanto kā galvenās ēkas apkalpotāja (dārznieka, sētnieka) vai pārvaldnieka mājoklis.

387.  Sporta būvi kā palīgizmantošanu nedrīkst ierīkot starp ielas sarkano līniju vai ceļa zemes nodalījuma joslas robežu un būvlaidi (priekšpagalmā 
un ārējā sānpagalmā) un izmantot komerciāliem nolūkiem.
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4.4. PUBLISKĀS APBŪVES TERITORIJA

4.4.1. Publiskās apbūves teritorija (P)

4.4.1.1. Pamatinformācija

388. Publiskās apbūves teritorija P ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu gan komerciālu, gan nekomerciālu publiska rakstura iestāžu un 
objektu  izvietošanu,  kurā  galvenais  zemes  un  būvju  izmantošanas  veids  ir  valsts,  pašvaldības,  reliģiska,  izglītības,  kultūras,  zinātnes,  
ārstniecības, sociālās aprūpes, labdarības vai cita līdzīga nekomerciāla izmantošana, paredzot atbilstošu infrastruktūru

4.4.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

389. Biroju ēku apbūve (12001).

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

391. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003).

392. Kultūras iestāžu apbūve (12004).

393. Sporta ēku un būvju apbūve (12005).

394. Aizsardzības un drošības iestāžu apbūve (12006).

395. Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (12007).

396. Veselības aizsardzības iestāžu apbūve (12008).

397. Sociālās aprūpes iestāžu apbūve (12009).

398. Labiekārtota publiskā ārtelpa (24001).

399. Reliģisko organizāciju ēku apbūve (12011): veicot būvniecības publisko apspriešanu – reliģisko organizāciju ēku apbūve.

4.4.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

400. Daudzdzīvokļu māju apbūve (11006).

4.4.1.4. Apbūves parametri

Nr. Minimālā Apbūves intensitāte Apbūves augstums (m) Apbūves augstums (stāvu skaits) Brīvās zaļās teritorijas 
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jaunizveidojamā 
zemes gabala platība 
(m2/ha)

rādītājs (%) 
(pašvaldības 
noteiktais)

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

401 1200 *13 150 12 *14 3 10

13. pēc funkcionālās nepieciešamības

14. pamatojot detālplānojumā ar arhitektoniski telpisko analīzi, apbūves maksimālo augstumu var palielināt

4.4.1.5. Citi noteikumi

402. Pašvaldībai  piederošās zemes vienības pie Kalngales stacijas,  Garupes ielas galā,  Jūras,  Laivu,  Skautu  un Ziemeļu  ielu  galos prioritāri 
izmantojamas  publisko autostāvlaukumu  un ar to saistītu pakalpojumu un servisa objektu izvietošanai.

403. Zemes vienību ar kadastra apz. 8052 003 0418   (zemes vienība, kurā atrodas valsts  aizsargājamais vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis 
"Carnikavas luterāņu baznīca" (v.a.nr.8694) prioritāri izmanto līdzšinējai  reliģisko organizāciju ēku apbūves funkcijai. Kultūras pieminekļa un tā 
aizsardzības zonas teritorijā atļauta tāda saimnieciskā darbība un apbūve, kas  nepazemina kultūrvēsturiskās ainavas un kultūras pieminekļa 
vērtību, respektējot šīs kultūrvēsturiskās vides vērtības (telpisko izveidojumu, reljefa un apzaļumojumu sistēmu, apbūves arhitektonisko veidolu,  
būvju  mērogu  un  apjoma  proporcijas  u.  tml.),  nodrošinot  arhitektūras  pieminekļa  vizuālo  uztveri  u.c.  nosacījumus  saskaņā  ar  kultūras 
mantojuma  aizsardzību  regulējošo  normatīvo  aktu  prasībām.   Teritorijas  rekonstrukcijas,  pārbūves  vai  jaunbūvju  risinājumu  nosaka 
būvprojektā, saskaņojot VKPAI. Saimniecisko darbību pieminekļa un tā aizsardzības teritorijā saskaņo ar VKPAI normatīvo aktu noteiktajā 
kārtībā.

404.  Minimālā jaunveidojamās zemes vienības fronte 15 m, izņemot gadījumus, kad konkrētas situācijas dēļ nepieciešams cits risinājums.

405.  Priekšpagalma minimālais dziļums (būvlaide):  ne mazāk par  4,0  m,  izņemot  iedibinātas būvlaides gadījumus.  Priekšpagalma minimālais 
dziļums pie  maģistrālās  ielas vai  novada  ceļa nedrīkst  būt mazāks par 6,0 m. Priekšpagalma dziļums no jauna būvējamām pirmsskolas 
bērnu iestādēm nedrīkst būt mazāks par 25 m.

406. Žogi:  Atbilstoši 3.3.4. apakšnodaļas prasībām.

407.  Uz dzīvokli, kā palīgizmantošanu, attiecas šādi noteikumi:

407.1.  dzīvoklim jāatrodas galvenajā ēkā vai ar to jāsaskaras, vai arī tas jāizbūvē kā dzīvojamā māja;
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407.2.  jumta stāvā (bēniņos) izbūvēto pastāvīgi apdzīvojamo telpu augstumam telpas lielākajā daļā jābūt vismaz 2,5 m, arī tad, ja telpa ir  
apakšējā stāva dzīvokļa sastāvdaļa;

407.3.  dzīvoklis jāizmanto kā galvenās ēkas īpašnieka, pārvaldnieka vai kāda viņu darbinieka mājoklis.

408.  Paredzot jebkura veida būvniecību, pārbūvi vai labiekārtošanu Pašvaldības būvvalde būvatļaujā var noteikt papildus prasības publiskās telpas 
veidošanai un saglabāšanai.

409.  Jaunveidojamajām apbūves teritorijām, obligāti  jāparedz pieslēgšanās esošajiem centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem,  ja 
maģistrālie ūdensvada kanalizācija tīkli ir izbūvēti pa apbūves teritorijai pieguļošo ielu.

4.5. JAUKTAS CENTRA APBŪVES TERITORIJA

4.5.1. Jauktas centra apbūves teritorija (JC1)

4.5.1.1. Pamatinformācija

410. Jauktas centra apbūves teritorija JC1 ir funkcionālā zona, ko nosaka teritorijām ar visplašāko jauktas izmantošanas spektru komerciālām un 
nekomerciālām funkcijām, tostarp ietverot  iespējas vieglās ražošanas un ar to saistītu funkciju apbūvei,  kas nerada būtisku piesārņojumu 
(teritorijas galvenokārt valsts autoceļu P1, A 1/EE7 tuvumā, starp P1 un dzelzceļu, Mežgarciemā u.tml.)

4.5.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

411. Biroju ēku apbūve (12001).

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

413. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003).

414. Kultūras iestāžu apbūve (12004).

415. Sporta ēku un būvju apbūve (12005).

416. Aizsardzības un drošības iestāžu apbūve (12006).

417. Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (12007).

418. Veselības aizsardzības iestāžu apbūve (12008).

419. Sociālās aprūpes iestāžu apbūve (12009).
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420. Dzīvnieku aprūpes iestāžu apbūve (12010): Pamatojot ar detālplānojumu.

421. Reliģisko organizāciju ēku apbūve (12011): Pamatojot ar detālplānojumu.

422. Labiekārtota publiskā ārtelpa (24001).

423. Daudzdzīvokļu māju apbūve (11006).

4.5.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

424. Vieglās rūpniecības uzņēmumu apbūve (13001): Pamatojot ar detālplānojumu.

425. Transporta apkalpojošā infrastruktūra (14003).

4.5.1.4. Apbūves parametri

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

Apbūves intensitāte Apbūves augstums (m) Brīvās zaļās teritorijas 
rādītājs (%) (pašvaldības 
noteiktais)

Vērtība Atruna no līdz Atruna no līdz Atruna Vērtība Atruna

426 1200 *15 110 *16 12 *17 35

15. precizē detālplānojumā vai būvprojektā, atbilstoši funkcionālai nepieciešamībai, to pamatojot

16. precizē detālplānojumā vai būvprojektā, to pamatojot

17. precizē detālplānojumā vai būvprojektā, atbilstoši funkcionālai nepieciešamībai , to pamatojot

4.5.1.5. Citi noteikumi

427. Publiskās apbūves gadījumā jāievēro P teritoriju noteikumi (skatīt Apbūves noteikumu 4.4.1 apakšnodaļā).

428.  Rūpnieciskās apbūves gadījumā jāievēro R teritoriju noteikumi (skatīt Apbūves noteikumu 4.6.1 apakšnodaļā).

429.  Minimālā jaunveidojamās zemes vienības fronte 15 m, izņemot gadījumus, kad konkrētas situācijas dēļ nepieciešams cits risinājums.

430.  Priekšpagalma minimālais dziļums (būvlaide):  ne mazāk par  3,0  m,  izņemot  iedibinātas būvlaides gadījumus.  Priekšpagalma minimālais 
dziļums pie  maģistrālās  ielas vai  novada  ceļa nedrīkst  būt mazāks par 6,0 m. 

431. Žogi:  Atbilstoši 3.3.4. apakšnodaļas prasībām.
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432.  Paredzot  jebkura  veida  būvniecību,  pārbūvi  vai  labiekārtošanu  Pašvaldības būvvalde būvatļaujā  var  noteikt  papildus prasības publiskās 
ārtelpas veidošanai un labiekārtošanai.

433.  Jaunveidojamajām apbūves teritorijām jāparedz pieslēgšanās esošajiem centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem,  ja maģistrālie 
ūdensvada kanalizācija tīkli ir izbūvēti pa apbūves teritorijai pieguļošo ielu.

434.  Atļauts dzīvoklis, kā palīgizmantošana, ievērojot sekojošus noteikumus:

434.1.  dzīvoklim jāatrodas galvenajā ēkā vai ar to jāsaskaras, vai arī tas jāizbūvē kā dzīvojamā māja;

434.2.  jumta stāvā (bēniņos) izbūvēto pastāvīgi apdzīvojamo telpu augstumam telpas lielākajā daļā jābūt vismaz 2,5 m, arī tad, ja telpa ir  
apakšējā stāva dzīvokļa sastāvdaļa;

434.3.  dzīvoklis jāizmanto kā galvenās ēkas īpašnieka, pārvaldnieka vai kāda viņu darbinieka mājoklis.

4.5.2. Jauktas centra apbūves teritorija (JC2)

4.5.2.1. Pamatinformācija

435. Jauktas centra apbūves teritorija JC2 ir funkcionālā zona, ko nosaka teritorijai daudzfunkcionālai izmantošanai komerciālām un nekomerciālām 
funkcijām, tostarp dzīvojamai apbūvei

4.5.2.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

436. Kultūras iestāžu apbūve (12004).

437. Daudzdzīvokļu māju apbūve (11006).

438. Sporta ēku un būvju apbūve (12005).

439. Savrupmāju apbūve (11001).

440. Rindu māju apbūve (11005).

441. Biroju ēku apbūve (12001).

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

443. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003).

444. Aizsardzības un drošības iestāžu apbūve (12006).
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445. Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (12007).

446. Veselības aizsardzības iestāžu apbūve (12008).

447. Sociālās aprūpes iestāžu apbūve (12009).

448. Dzīvnieku aprūpes iestāžu apbūve (12010): Pamatojot ar detālplānojumu.

449. Labiekārtota publiskā ārtelpa (24001).

450. Reliģisko organizāciju ēku apbūve (12011): Pamatojot ar detālplānojumu.

4.5.2.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

451. Vieglās rūpniecības uzņēmumu apbūve (13001): Pamatojot detālplānojumā un paredzot, ka starp dažādiem izmantošanas veidiem tiek veidota 
buferzona (zaļo/apstādījumu josla).

452. Transporta apkalpojošā infrastruktūra (14003).

4.5.2.4. Apbūves parametri

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

Apbūves intensitāte Apbūves augstums (m) Brīvās zaļās teritorijas 
rādītājs (%) (pašvaldības 
noteiktais)

Vērtība Atruna no līdz Atruna no līdz Atruna Vērtība Atruna

453 1200 *18 110 18 *19 30 *20

18. jaunveidojamo minimālā zemes gabala platību publiskai apbūvei precizē detālplānojumā vai zemes ierīcības projektā, atbilstoši funkcionālai nepieciešamībai, to pamatojot

19. precizē detālplānojumā vai būvprojektā, to pamatojot. Maksimālo apbūves augstumu virs 18 m (5 stāviem) atļauts paaugstināt izņēmuma gadījumos Carnikavas ciemā (piemēram, bijušās dārzniecības 
teritorijā, bijušās zivju pārstrādes rūpnīcas teritorijās, teritorijas daļā no esošajām savrupmāju apbūves teritorijām "Zibeņi" virzienā), attīstības ieceri pamatojot ar papildus izpētēm (tehniski ekonomiskais 
pamatojums, ietekme uz apkārtējo teritoriju vides stāvokli, iedzīvotāju sadzīves apstākļiem un nekustamo īpašumu tirgus vērtību, transporta plūsmu izpēte, vizuālās ietekmes izpēte, infrastruktūras 
nodrošināšana u.tml.), veicot attīstības ieceres publiskai apspriešanu un izstrādājot detālplānojumu vai lokālplānojumu. 

20. apbūves augstumu publiskai apbūvei precizē detālplānojumā vai būvprojektā, atbilstoši funkcionālai nepieciešamībai , to pamatojot

4.5.2.5. Citi noteikumi

454. Savrupmāju apbūves gadījumā jāievēro DzS1 teritoriju noteikumi (skatīt Apbūves noteikumu 4.1.1 apakšnodaļā).
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455.  Rindu  māju  un  mazstāvu  daudzdzīvokļu  namu  apbūves  gadījumā  jāievēro  DzM teritoriju  noteikumi  (skatīt   Apbūves  noteikumu  4.2.1 
apakšnodaļā).

456.  Publiskās apbūves gadījumā jāievēro P teritoriju noteikumi (skatīt Apbūves noteikumu 4.4.1 apakšnodaļā).

457.  Minimālā jaunveidojamās zemes vienības fronte 15 m, izņemot gadījumus, kad konkrētas situācijas dēļ nepieciešams cits risinājums.

458. Priekšpagalma  minimālais  dziļums (būvlaide):  ne  mazāk  par  3,0  m,  izņemot  iedibinātas  būvlaides  gadījumus.  Priekšpagalma  minimālais  
dziļums pie  maģistrālās  ielas vai  novada  ceļa nedrīkst  būt mazāks par 6,0 m. Priekšpagalma dziļums no jauna būvējamām pirmsskolas 
bērnu iestādēm un izglītības iestādēm nedrīkst būt mazāks par 25 m.

459. Žogi:  Atbilstoši 3.3.4. apakšnodaļas prasībām.

460.  Paredzot  jebkura  veida  būvniecību,  pārbūvi  vai  labiekārtošanu  Pašvaldības būvvalde būvatļaujā  var  noteikt  papildus prasības publiskās 
ārtelpas veidošanai un labiekārtošanai.

461.  Jaunveidojamajām apbūves teritorijām jāparedz pieslēgšanās esošajiem centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem,  ja maģistrālie 
ūdensvada kanalizācija tīkli ir izbūvēti pa apbūves teritorijai pieguļošo ielu.

462.  JC2 teritorijā  atļautā  izmantošana  pie  Mazā  Dzirnezera  īstenojama,   izstrādājot  teritorijai  vienotu  detālplānojumu,  sadzīves notekūdeņus 
paredzot novadīt uz attīrīšanas ietaisēm pie Carnikavas internātskolas.

463. JC2  teritorijā  atļautā  izmantošana  zemes  vienībā  ar  kad.  apz. 80520050419,  kas  robežojas  ar  Ādažu  lidlauka  teritoriju,  ir  īstenojama, 
risinājumu  pamatojot  detālplānojumā;  paredzot  rindu  māju,  mazstāvu  apbūvi  vai  daudzdzīvokļu  māju  apbūvi,  inodrošina  centralizēto 
kanalizāciju un ūdensapgādi.

464.  Atļauts dzīvoklis, kā palīgizmantošana, ievērojot sekojošus noteikumus:

464.1.  dzīvoklim jāatrodas galvenajā ēkā vai ar to jāsaskaras, vai arī tas jāizbūvē kā dzīvojamā māja;

464.2.  jumta stāvā (bēniņos) izbūvēto pastāvīgi apdzīvojamo telpu augstumam telpas lielākajā daļā jābūt vismaz 2,5 m, arī tad, ja telpa ir  
apakšējā stāva dzīvokļa sastāvdaļa;

464.3.  dzīvoklis jāizmanto kā galvenās ēkas īpašnieka, pārvaldnieka vai kāda viņu darbinieka mājoklis.
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4.6. RŪPNIECISKĀS APBŪVES TERITORIJA

4.6.1. Rūpnieciskās apbūves teritorija (R)

4.6.1.1. Pamatinformācija

465. Rūpnieciskās apbūves teritorija R ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu rūpniecības uzņēmumu darbībai un attīstībai nepieciešamo 
teritorijas organizāciju, inženiertehnisko apgādi un transporta infrastruktūru (teritorijas Garciema stacijas apkārtnē).

4.6.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

466. Vieglās rūpniecības uzņēmumu apbūve (13001).

467. Lauksaimnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (13003).

468. Inženiertehniskā infrastruktūra (14001).

469. Transporta lineārā infrastruktūra (14002).

470. Transporta apkalpojošā infrastruktūra (14003).

471. Noliktavu apbūve (14004).

4.6.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

472. Biroju ēku apbūve (12001).

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

474. Aizsardzības un drošības iestāžu apbūve (12006).

4.6.1.4. Apbūves parametri

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

Apbūves intensitāte Apbūves augstums (m) Brīvās zaļās teritorijas 
rādītājs (%) (pašvaldības 
noteiktais)

Vērtība Atruna no līdz Atruna no līdz Atruna Vērtība Atruna

475 *21 150 15 *22 10

Carnikavas novada teritorijas plānojums 2018. - 2028. gadam 2.0 Lpp.57 (110)



21. pēc funkcionālās nepieciešamības

22. precizē detālplānojumā vai būvprojektā, atbilstoši tehnoloģiskajai nepieciešamībai, ražošanas vai cita tehnoloģiskā procesa nodrošināšanai. Teritorijā Ādažu lidlauka ietekmes zonā ievēro 3.5.5. 
apakšnodaļas prasības

4.6.1.5. Citi noteikumi

476. Teritoriju  atļauts  nožogot  ar  nepārtrauktu  un  necaurredzamu žogu,  ja  tam ir  pamatojums.  Maksimāli  pieļaujamais  augstums  vispārīgajā 
gadījumā ir 2 m, citos gadījumos  - pamatojams, ņemot vērā teritorijā veicamās saimnieciskās darbības tehnoloģisko specifiku.

477.  Atklāta uzglabāšana nav atļauta priekšpagalma  un sānpagalmos. Atklāta uzglabāšana ir jānožogo ar  nepārtrauktu un necaurredzamu žogu, 
saskaņā ar Pašvaldības būvvaldes nosacījumiem.

478.  Lokālplānojumā, detālplānojumā vai būvprojektā jāparedz pasākumi apkārtējo teritoriju aizsardzībai pret trokšņiem, smakām un cita veida 
piesārņojumu – aizsargstādījumu buferzonas, prettrokšņa sienas u.tml.

479.  Ja ražošanas teritorija  robežojas ar citas atļautās izmantošanas teritorijām, izņemot  „Tehniskās apbūves teritorijām (TA)”  un „Transporta 
infrastruktūras teritorijām (TR)", ražotājs sev piederošajā teritorijā gar zemes vienības/u robežu ierīko buferzonu, kuras platumu nosaka un 
pamato detālplānojumā vai būvprojektā, atkarībā no ražošanas uzņēmuma darbības veida un ietekmes uz apkārtējo teritoriju vides un dzīves 
kvalitāti.

480.  Sanitārās un citas nepieciešamās aizsargjoslas jaunveidojamajiem ražošanas, komunālajiem un noliktavu objektiem nedrīkst pārsniegt zemes 
vienības robežas, izņemot gadījumus, ja tas ir rakstiski saskaņots ar kaimiņu zemes vienības īpašnieku.

481.  Būvēm, kas var radīt vides piesārņojumu vai avāriju risku, attālums no zemes vienību robežām ar dzīvojamo vai publisko apbūvi nedrīkst būt  
mazāks par 50 m, izņemot inženiertehniskās apgādes tīklu un objektu izvietošanu un teritorijas labiekārtojumu.

482. Atsevišķā zemes gabalā, pamatojot ar  detālplānojumu atļauts: sporta un atpūtas objekts, zinātnes iestāde, mazstāvu daudzdzīvokļu nams.

483.  Atļauts dzīvoklis, kā palīgizmantošana, ievērojot sekojošus noteikumus:

483.1.  dzīvoklim jāatrodas galvenajā ēkā vai ar to jāsaskaras, vai arī tas jāizbūvē kā dzīvojamā māja;

483.2.  jumta stāvā (bēniņos) izbūvēto pastāvīgi apdzīvojamo telpu augstumam telpas lielākajā daļā jābūt vismaz 2,5 m, arī tad, ja telpa ir  
apakšējā stāva dzīvokļa sastāvdaļa;

483.3.  dzīvoklis jāizmanto kā galvenās ēkas īpašnieka, pārvaldnieka vai kāda viņu darbinieka mājoklis.

484. Autostāvvietas: Atbilstoši 3.1.4. apkakšnodaļā noteiktajam. 

485.  Atļauti  arī citi rūpnieciskās apbūves veidi, pamatojot ar detālplānojumu.
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4.7. TRANSPORTA INFRASTRUKTŪRAS TERITORIJA

4.7.1. Transporta infrastruktūras teritorija (TR)

4.7.1.1. Pamatinformācija

486. Transporta infrastruktūras teritorija TR ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu visu veidu transportlīdzekļu, kā arī gājēju un velosatiksmei 
nepieciešamo infrastruktūru, maģistrālo inženierkomunikāciju tīkla ekspluatācijas un attīstības iespējas (ceļi, ielas, laukumi, dzelzceļa zemes 
nodalījuma josla, inženierkomunikāciju koridori u.tml.)

4.7.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

487. Inženiertehniskā infrastruktūra (14001).

488. Transporta lineārā infrastruktūra (14002).

489. Transporta apkalpojošā infrastruktūra (14003).

4.7.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

490. Biroju ēku apbūve (12001): Apbūve, ko veido pašvaldības iestādes, valsts pārvaldes iestādes, sakaru nodaļas, pasta, radiostaciju un televīzijas
centri, studijas un citi uzņēmumi, organizācijas un iestādes.

491. Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve (12002): Apbūve, kas saistīta ar transporta pakalpojumiem.

492. Noliktavu apbūve (14004).

4.7.1.4. Apbūves parametri

Nenosaka

4.7.1.5. Citi noteikumi

493. Transporta  infrastruktūras  būves projektē  un  izbūvē  ievērojot  attiecīgo  būvnormatīvu,  LVS standartu  un  kompetento  institūciju  tehniskos 
noteikumus.

494. Dzelzceļa zemes nodalījumu joslu izmanto  atbilstoši 2005.gada 1.februāra Ministru kabineta noteikumu Nr.79 „Dzelzceļa zemes nodalījuma 
joslas ekspluatācijas noteikumi"  u.c. normatīvo aktu, kas attiecas uz publisko dzelzceļa infrastruktūru, prasībām.
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495. Ielas,  inženierkomunikācijas,  ietves,  veloceliņus,  kā  arī  TR zonā  atļauto  papildizmantošanas veidu  apbūvi  (  izņemot  apbūvi,  ko  veido  ar  
dzelzceļa darbību saitīti uzņēmumi, organizācijas un iestādes) plāno  ārpus publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma 
joslas.

496. Ielu tirdzniecība atļauta tikai attiecīgi šim nolūkam paredzētās vietās pēc tirdzniecības atļaujas saņemšanas Pašvaldībā.

497.  Izstrādājot  detālplānojumus un zemes  ierīcības  projektus  ciemos ielas  un  ceļi  jāizdala  kā  atsevišķas  zemes  vienības.  Atļauta  servitūta  
izveidošana, neizdalot kā atsevišķu zemes vienību, izvērtējot katru atsevišķu gadījumu un izvirzot nosacījumus darba uzdevumā vai būvatļaujā.

498.  Izstrādājot  detālplānojumus  un  tehniskos  projektus,  ielu  un  ceļu  šķērsprofilos  jāuzrāda  esošās  un  jāparedz  vieta  perspektīvajām 
inženierkomunikācijām (ūdensapgāde, kanalizācijai, lietus ūdeņu kanalizācijai, elektroapgādei, gāzes apgādei, telekomunikācijām, centralizētas 
siltumapgādes gadījumā – siltumapgādei u.c. pēc nepieciešamības) tā, lai nodrošinātu visu nekustamo īpašumu pieslēgšanas iespējas.

499.  Laukumu teritorijās ir atļauts izvietot atpūtas objektus un ar tiem saistīto labiekārtojumu (apstādījumus, soliņus u.c.) un citus objektus pamatojot 
ar būvprojektu.

500.  Atklātas un slēgtas autostāvvietas un autostāvlaukumus, sabiedriskā transporta pieturvietas, ceļu apkalpes objektus un degvielas un gāzes 
uzpildes staciju (DUS, GUS) izbūvi pie valsts autoceļiem jāsaskaņo ar VAS „Latvijas Valsts ceļi”.

501.  Papildu prasības transporta infrastruktūras ierīkošanai un uzturēšanai, ielu projektēšanai saskaņā ar Apbūves noteikumu  3.1. apakšnodaļu 
“Prasības transporta infrastruktūrai”.

4.8. TEHNISKĀS APBŪVES TERITORIJA

4.8.1. Tehniskās apbūves teritorija (TA)

4.8.1.1. Pamatinformācija

502. Tehniskās apbūves teritorija TA ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu inženiertehniskās apgādes tīklu un objektu izbūvei, uzturēšanai,  
funkcionēšanai un attīstībai nepieciešamo teritorijas organizāciju un transporta infrastruktūru

4.8.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

503. Atkritumu apsaimniekošanas un pārstrādes uzņēmumu apbūve (13005).

504. Inženiertehniskā infrastruktūra (14001).

505. Transporta lineārā infrastruktūra (14002).
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506. Transporta apkalpojošā infrastruktūra (14003).

507. Noliktavu apbūve (14004).

508. Energoapgādes uzņēmumu apbūve (14006).

4.8.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

509. Biroju ēku apbūve (12001).

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

4.8.1.4. Apbūves parametri

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

Maksimālais apbūves blīvums 
(%)

Apbūves augstums (m) Brīvās zaļās teritorijas rādītājs 
(%) (pašvaldības noteiktais)

Vērtība Atruna Vērtība Atruna no līdz Atruna Vērtība Atruna

511 *23 70 *24 12 *25 *26

23. pēc funkcionālās nepieciešamības

24. Konkretizējot detālplānojumā vai būvprojektā, atkarībā no paredzētās saimnieciskās darbības; papil izmantošanu veidiem- 40%

25. izņemot torņus, dūmeņus, vai ar tehnoloģiju un ražošanas specifiku saistītas būves atbilstoši funkcionālai izmantošanai 

26. papildizmantošanu veidiem - ne mazāk kā 30%

4.8.1.5. Citi noteikumi

512. Teritoriju  atļauts  nožogot  ar  nepārtrauktu  un  necaurredzamu žogu,  ja  tam ir  pamatojums.  Maksimāli  pieļaujamais  augstums  vispārīgajā 
gadījumā 2m, citos gadījumos  - pamatojams, ņemot vērā teritorijā veicamās saimnieciskās darbības tehnoloģisko specifiku.

513.  Atklāta uzglabāšana nav atļauta priekšpagalmā un ārējā sānpagalmā. Atklāta uzglabāšana ir jānožogo, saskaņā ar Pašvaldības būvvaldes 
nosacījumiem.

514.  Jānodrošina zemes vienību ārpus „Tehniskās apbūves teritorijas (TA)” aizsardzība pret tehniskās apbūves radītajiem trokšņiem un citu veidu 
piesārņojumiem.

515. Jaunu elektronisko sakaru  komunikāciju  objektu  (stabi,  masti,  torņi,  konteineri  u.tml.)  uzstādīšanai  konkrētā  vietā  ir  jāsaņem pašvaldības 
atļauja.
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516.  Tehnisko iekārtu precīza novietne (sadales, uzskaites skapju, vadu un kabeļu u.tml.)  saskaņojama ar katru konkrētā nekustamā īpašuma 
īpašnieku.

517.  Apbūvējot zemes vienības, aizliegts pārveidot esošo meliorācijas sistēmu ja tiek pasliktināta situācija blakus esošajās zemes vienībās, un  
izjaukta virszemes, lietus un gruntsūdeņu dabiskā notece no tiem.

518.  Papildus prasības inženiertehniskās apgādes tīkliem un objektiem noteiktas Apbūves noteikumu 3.2. apakšnodaļu “Prasības inženiertehniskās 
apgādes tīkliem un objektiem”.

4.9. DABAS UN APSTĀDĪJUMU TERITORIJA

4.9.1. Dabas un apstādījumu teritorija (DA1)

4.9.1.1. Pamatinformācija

519. Dabas un apstādījumu teritorija DA1 ir funkcionālā zona, kas ko nosaka, lai nodrošinātu rekreācijas, sporta, tūrisma, kvalitatīvas dabas un 
kultūrvides un līdzīgu funkciju īstenošanu labiekārtotās dabas teritorijās, ietverot ar attiecīgo funkciju saistītās būves un labiekārtojumu. Šajā 
zonā iekļautas galvenokārt labiekārtotās un labiekārtojamās publiski pieejamās teritorijas pie ūdeņiem

4.9.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

520. Labiekārtota publiskā ārtelpa (24001).

521. Publiskā ārtelpa bez labiekārtojuma (24002).

4.9.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

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

523. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003).

524. Kultūras iestāžu apbūve (12004).

525. Sporta ēku un būvju apbūve (12005).

4.9.1.4. Apbūves parametri

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

526 *27

27. nedalāma

4.9.1.5. Citi noteikumi

527.  Teritoriju  izveidošanu  vai  rekonstrukciju  veic  saskaņā  ar  Apbūves  noteikumu 3.4.  nodaļas  “Prasības  teritorijas  labiekārtojumam”  un  citu 
normatīvo aktu prasībām, izstrādājot labiekārtojuma un apstādījuma projektu vai detālplānojumu (ja nepieciešams).

528.  Atļauti apsaimniekošanas pasākumi, kas nepieciešami teritorijas uzturēšanai.

529.  Atļautais labiekārtojums - norādes, informācijas zīmes un stendi, laipas, soli, galdi, ģērbtuves, sporta spēļu un rotaļu konstrukcijas, tualetes,  
lapenes, nojumes, terases; aprīkojums teritorijas apkalpošanai  (atkritumu urnas, sanitārais mezgls).

530. Papildizmantošanas  veidu īstenošanai Pašvaldība var lemt par detālplānojuma izstrādes vai  ieceres publiskās apspriešanas nepieciešamību.

531.  Gājēju celiņu parametrus nosaka atbilstoši prognozējamām plūsmām un nodrošinot vides pieejamības prasības. Minimālais celiņa platums ne 
mazāks par 1,2 m. 

532.  Atļauts ierīkot tikai teritorijas funkcionēšanai (apkalpei) un apmeklētājiem nepieciešamās transportlīdzekļu stāvvietas.

533.  Aizliegts kurināt ugunskurus, izņemot speciāli ierīkotās ugunskuru vietas.

534. Zemes vienībā ar kad. apz. 8052 007 0208 ( zemes vienība, kurā atrodas valsts aizsargājamais vietējās nozīmes arheoloģijas piemineklis   
“Baltgalvju Upurkalni – kulta vieta “ (v.a.nr.2088), arheoloģisko pieminekļu teritorijā nav pieļaujama jaunu objektu būvniecība un karjeru izstrāde, 
jaunu ceļu ierīkošana un citi ar zemes reljefa pārveidošanu saistīti darbi.  Saimniecisko darbību pieminekļa teitorijā un tā aizsargjoslā saskaņo 
ar VKPAI normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.

4.9.2. Dabas un apstādījumu teritorija (DA2)

4.9.2.1. Pamatinformācija

535. Dabas un apstādījumu teritorija DA2 ir pludmales zonas daļa, ko nosaka, lai nodrošinātu brīvdabas atpūtu pie jūras pludmales teritorijās ar 
minimālu labiekārtojumu.
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4.9.2.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

536. Labiekārtota publiskā ārtelpa (24001).

537. Publiskā ārtelpa bez labiekārtojuma (24002).

4.9.2.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

Nenosaka

4.9.2.4. Apbūves parametri

Nenosaka

4.9.2.5. Citi noteikumi

538.  Atļautais labiekārtojums - norādes, informācijas zīmes un stendi, soli, atkritumu urnas u.tml. labiekārtojums.

539.  Detalizētu pludmales funkcionālo zonējumu, lietošanas un apsaimniekošanas noteikumus nosaka atsevišķi pašvaldības saistošie noteikumi. 

540. Jūras krasta erozijas vietās izvērtē krasta stiprinājumu nepieciešamību.  Krasta nostiprinājuma risinājumu izstrādā, pirms tam veicot  kompleksu 
izpēti, ietverot erozijas procesu un novērtējumu un prognozes, bioloģiskās daudzveidības izpēti u.c. aspektus. Risinājumu izstrādā saskaņā ar 
dabas parka „Piejūra” ilgtermiņa mērķiem, ievērojot visas citas likumā „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” noteiktās prasības un saskaņojot ar  
vides institūcijām normatīvo aktu noteiktajā kātībā.

541.  Plānojuma grafiskās daļas kartēs ir noteiktas  galvenās piekļuves kājāmgājējiem un velosipēdistiem, piebrauktuves zvejas, ar ūdenssportu 
saistīta, apkalpes un operatīvā transporta vajadzībām. Piekļuvju risinājumu precizē būvprojektā.

4.9.3. Dabas un apstādījumu teritorija (DA3)

4.9.3.1. Pamatinformācija

542. Dabas un apstādījumu teritorija DA3 ir pludmales daļa, ko nosaka, lai nodrošinātu rekreācijas, sporta, tūrisma, kvalitatīvas dabas un kultūrvides 
un  līdzīgu  funkciju  īstenošanu  labiekārtotās  pludmales  apkalpes  teritorijās  kontekstā  ar  Carnikavas  novada  apdzīvoto  vietu  (Kalngale, 
Garciems, Garupe, Carnikava, Gauja, Lilaste) izvietojumu kompleksi attīstāmo pludmaļu teritoriju (TIN11) ietvaros

4.9.3.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

543. Labiekārtota publiskā ārtelpa (24001).
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544. Publiskā ārtelpa bez labiekārtojuma (24002).

4.9.3.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

545. Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve (12002): Apbūve, ko veido vieglu konstrukciju īslaicīgas izmantošanas būves tirdzniecības, 
sabiedriskās ēdināšanas, būves pludmales inventāra nomas objektiem un citiem atpūtnieku apkalpes objektiem

4.9.3.4. Apbūves parametri

Nenosaka

4.9.3.5. Citi noteikumi

546.  Pludmales  DA3  teritorijas,  papildus  pludmaļu  DA2  teritoriju  atļautai  izmantošanai,  labiekārto  un  uztur,  ievērojot  sekojošus  
pamatnosacījumus:  

546.1.  Atļautais labiekārtojums - norādes, informācijas zīmes un stendi, laipas, soli, atkritumu urnas, ģērbtuves, peldvietas, pludmales sporta 
spēļu un rotaļu konstrukcijas, dušas, tualetes, lapenes, nojumes, terases, vieglas bezpamatu konstrukcijas brīvdabas sporta spēlēm, 
kultūras un izklaides pasākumiem, īslaicīgas lietošanas būves, sezonas būves.

546.2.  Atļauts izvietot pārvietojamas (demontējamas) sezonas rakstura būves un labiekārtojuma elementus.

546.3.  Atļauts  izvietot  saliekamas  vieglu  konstrukciju  būves  sabiedriskās  ēdināšanas  pakalpojumiem,  sportam,  atpūtas,  izklaides  u.tml. 
publiskām funkcijām. 

546.4.  Nav atļautas sezonas būves, ko neizmanto atbilstoši saskaņotajai funkcijai.

546.5.  Maksimālais būvju kopējais apbūves laukums katrā no pludmales zonām - 125 m2.

546.6.  Vienas būves maksimālais apbūves laukums - 25 m2, augstums – 6 m.

546.7.  Būves izvieto kontekstā ar galvenajām piekļuves vietām jūrai  kājāmgājējiem un  velospēdistiem, piebrauktuvēm zvejas, ar ūdenssportu 
saistīta, apkalpes un operatīvā transporta vajadzībām. 

546.8.  Ēkas nodrošina ar elektroapgādi, ūdensapgādi un sadzīves kanalizāciju.

546.9.  Izvietojot būves, aizliegts mainīt pludmales reljefu.

546.10.  Būvēm izmanto  pludmales ainavā iederīgus dabiskos apdares materiālus – koku ar atklātu koka tekstūru,  klūgu pinumus, buru 
audumu, u.tml.
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546.11.  Piekļuves risinājumu pludmales sasaistei  ar  iekšzemi,  konkrēto pludmales labiekārtojuma  un būvju  izvietojumu īsteno atbilstoši 
Būvvaldē  un  DAP  saskaņotam  labiekārtojuma  projektam.  Projekta  izstrādē  pieaicina  Ministru  kabineta  2010.  gada  16.  marta 
noteikumos Nr. 267 "Sugu un biotopu aizsardzības jomas ekspertu sertificēšanas un darbības uzraudzības kārtība" noteiktajā kārtībā 
sertificētu  ekspertu,  kā  arī  ģeoloģijas  jomas  speciālistu.  Gadījumos,  kad  sezonas  kafejnīcas  ietvaros  izvieto  tikai  galdiņus  un 
saulessargus – atbilstoši būvvaldē saskaņotam risinājumam.

546.12.  Labiekārtotās pludmales teritorijas DA3 projektē, labiekārto un uztur  atbilstoši detalizētam pludmales funkcionālajam zonējumam  
(mierīgās  atpūtas  zona;  aktīvās  atpūtas  zona;  bērnu  rotaļu  zona  un  peldvietas  zona  bērniem;  aktīvās  atpūtas  zona  uz  ūdens;   
peldvietas zona), lietošanas un apsaimniekošanas noteikumiem, ko  nosaka atsevišķi  pašvaldības saistošie noteikumi.   Noteikumos 
iekļauj vismaz sekojošus nosacījumus: 

546.12.1.  Ja tas atbilst attiecīgās pludmales apkalpes zonas infrastruktūras līmenim jeb labiekārtojumam, nomnieks ūdenī pretī 
pludmales apkalpes zonai  nodrošina ar bojām iezīmētu teritoriju,  kurā atļauts iebraukt  ar  ūdens transporta līdzekļiem līdz 
būvēm sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumiem, sportam, atpūtas, izklaides u.tml.  publiskām funkcijām. Ar bojām iezīmētu 
teritoriju, kurā atļauts iebraukt ar ūdens transporta līdzekļiem, uzskatāmi nodala no zonas, kur tas nav atļauts.

546.12.2.  Sporta inventāra nomas vietas atļautas pludmales apkalpes zonā un aktīvās atpūtas zonā.

546.12.3.  Sezonas  būves  sabiedriskās  ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai  (sezonas kafejnīca)  atļauts  izvietot  peldsezonā 
pludmales apkalpes zonā vai/un aktīvās atpūtas zonā. Sezonas būvju montāža atļauta no 1.  maija, demontāža – līdz 30. 
septembrim.

546.12.4.  Aktīvās  atpūtas  elementus,  tualetes  un atkritumu  konteinerus  izvieto  nomātajā  teritorijā,  integrējot  kopējā  dizaina 
risinājumā.

546.12.5.  Tualetes un dušas pludmales apmeklētājiem izvieto ievērojot vides higiēnas un vides aizsardzības prasības.

546.12.6.  Ūdenī  pretī  mierīgās  atpūtas  zonām  nodrošina  ar  bojām  iezīmētu  teritoriju,  kurā  nav  atļauts  iebraukt  ar  ūdens 
transporta līdzekļiem.

546.12.7.  Sezonas būvei  un ar to funkcionāli  saistītajiem labiekārtojuma un dizaina elementiem jābūt stilistiski  saskanīgiem; 
polivinilhlorīda (PVC) teltis atļauts izvietot aktīvās atpūtas zonā un pludmales apkalpes zonā.

546.12.8.  Telšu un saulessargu krāsas izvēlas neitrālos, pludmales ainavā iederīgos toņos - baltā, dzeltenā, u.tml.

546.12.9.  Nav atļauts nožogot pludmales nogabalu. Vēja barjeras pieļaujamas jūras pusē, vienīgi konstruktīvā saistībā ar terasi. 
Atļauts izvietot caurspīdīgas stikla vai tamlīdzīga materiāla vēja barjeras, kuru augstums nepārsniedz 1,5 m.

546.12.10.  Aizliegts izvietot ar būves funkciju nesaistītu vides reklāmu.
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546.13.  Laivu, jahtu u.c. peldlīdzekļu piestātņu   un steķu izbūves  iespējas izvērtē, kontekstā ar galvenajām piekļuves  vietām pludmalei, 
risinājumu pamatojot detālplānojumā.

4.9.4. Dabas un apstādījumu teritorija (DA4)

4.9.4.1. Pamatinformācija

547. Dabas un apstādījumu teritorija DA4 ir funkcionālā zona, kas noteikta teritorijām, lai nodrošinātu ar rekreācijas funkcijām saistītais teritorijas  
izmantošanas un apbūves iespēju īstenošanu - atpūtai dabā, sporta, tūrisma aktivitātēm un ar tiem saistītiem pakalpojumiem, to nodrošināšanai 
nepieciešamās infrastruktūras izbūvei un labiekārtošanai

4.9.4.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

548. Mežs īpaši aizsargājamās dabas teritorijās (21002).

549. Labiekārtota publiskā ārtelpa (24001).

550. Publiskā ārtelpa bez labiekārtojuma (24002).

4.9.4.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

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

552. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003).

553. Kultūras iestāžu apbūve (12004).

554. Sporta ēku un būvju apbūve (12005).

4.9.4.4. Apbūves parametri

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

Maksimālais apbūves blīvums 
(%)

Apbūves augstums (m) Brīvās zaļās teritorijas rādītājs 
(%) (pašvaldības noteiktais)

Vērtība Atruna Vērtība Atruna no līdz Atruna Vērtība Atruna

555 1200 20 12 *28 20

28. izņemot skatu torņus, ar atpūtas specifiku saistītas būves
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4.9.4.5. Citi noteikumi

556. Teritorijās DA4 atļauti: dārzi, parki, skvēri (sabiedriskie zaļumi), mežaparki, sezonas rakstura tūrisma un sporta infrastruktūras objekti, ar lauku 
tūrismu, sportu un rekreāciju saistītas ēkas un būves, teritorijas labiekārtojums un ar rekreāciju saistītās būves, kafejnīcas, pirtis, organizētas 
peldvietas,  laivu  un  jahtu  piestātnes,  glābšanas  stacijas,  specifiskas  atrakciju  izbūves,  brīvdabas  estrādes,  skatu  torņi,  spēļu  laukumi, 
slēpošanas trases,  auto un mototrases,  inženiertehniskās apgādes tīkli un to objekti (izņemot mobilo sakaru antenas), ainavas veidošanas 
pasākumi (dīķi u.tml.); teritorijas apkalpei un  funkcionālai izmantošanai nepieciešamā inženiertehniskā infrastruktūra.

557. Gājēju  celiņu  parametri  jāizvēlas saskaņā ar normatīvo  aktu prasībām,  celiņa  platumu pieņemot  ne mazāk par  1,2  -  1,5m.  Jānodrošina 
piekļūšanas un pārvietošanās iespējas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

558. Attīstot  teritorijas  pie  ūdensobjektiem,  ņem vērā  Carnikavas  novada  administratīvajā  teritorijā  esošo  publisko  ūdeņu  un  jūras  piekrastes  
apsaimniekošanas tematisko plānu; precizē applūšanas riskus un  biotopus (ja nepieciešams).

559. Teritorijās pie ūdensobjektiem, Laivu ielā un teritorijā pie Cēlājiem veicot ēku būvniecību, jānodrošina centralizētā kanalizācijas apgāde.

560. Risinājumu  nosaka  būvprojektā  (  labiekārtojuma  projektā),  attīstības  ieceres  ĪADT teritorijās  saskaņojot  vides  institūcijās  normatīvu  aktu 
noteiktajā kārtībā.

561. Izvērtējot  konkrēto  attīstības  ieceri  DA4  teritorijās,  Pašvaldības  ir  tiesīga  piemērot  detālplānojuma  vai  ieceres  publiskās  apspriešanas 
procedūru.

4.9.5. Dabas un apstādījumu teritorija (DA5)

4.9.5.1. Pamatinformācija

562. Dabas un apstādījumu teritorija DA5 ir funkcionālā zona, kas paredzēta kapsētas ierīkošanai un uzturēšanai. Teritorijā atļauta apbedījumu 
ierīkošana, ar šo funkciju saistītais labiekārtojums, apstādījumi un būves (Carnikavas kapsētas teritorija).

4.9.5.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

563. Labiekārtota  publiskā  ārtelpa  (24001):  labiekārtota  publiskā  ārtelpa,  ietverot  apstādījumus  un  kapsētu  apsaimniekošanai  nepieciešamo 
labiekārtojuma infrastruktūru, tai skaitā nedzīvojamās ēkas un būves, piemēram kapličas, krematoriju ēkas u.tml.

4.9.5.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

564. Tirdzniecības un/vai  pakalpojumu objektu apbūve (12002):  tirdzniecības kioski,  paviljoni,  stendi  u.tml.  ar kapsētas funkciju  nodrošināšanu 
saistītie pakalpojumu objekti.
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4.9.5.4. Apbūves parametri

Nenosaka

4.9.5.5. Citi noteikumi

565. Kapsētas  teritorijā  vai  teritorijā,  kas  ar  to  robežojas,  nodrošina  vismaz  šādu  labiekārtojumu  transportlīdzekļu stāvlaukumu, norādes, 
laukumu atkritumu konteineru izvietošanai, publiskās tualetes.

566. Atļauti apsaimniekošanas pasākumi, kas nepieciešami kapsētas teritorijas uzturēšanai.

567. Kapsētas paplašināšanai izstrādā vienotu labiekārtojuma projektu.

4.9.6. Dabas un apstādījumu teritorija (DA6)

4.9.6.1. Pamatinformācija

568. Dabas un apstādījumu teritorija DA6 ir funkcionālā zona, kas noteikta, ietverot neapbūvētas, kokiem apaugušas nelielas teritorijas/joslas ciemu 
robežās (piemēram,  pie  autoceļa  P1,  starp  autoceļu  P1 un  dzelzceļu  Kalngales  un Garciema ciemos u.tml.  ),  dabiskas palieņu  pļavas, 
ūdensmalas un citas teritorijas ūdensteču un ūdenstilpju aizsargjoslās, tajā skaitā applūstošajās teritorijās

4.9.6.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

569. Mežs īpaši aizsargājamās dabas teritorijās (21002).

570. Labiekārtota publiskā ārtelpa (24001).

571. Publiskā ārtelpa bez labiekārtojuma (24002).

4.9.6.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

Nenosaka

4.9.6.4. Apbūves parametri

Nenosaka
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4.9.6.5. Citi noteikumi

572. Dabas  teritoriju DA6  apsaimniekošanu dabas parkā "Piejūra" nosaka 14.03.2006. MK noteikumi Nr. 204 "Dabas parka "Piejūra" individuālie 
aizsardzības un izmantošanas noteikumi".

573. Atļauti apsaimniekošanas pasākumi, kas nepieciešami teritorijas uzturēšanai.

4.10. MEŽU TERITORIJA

4.10.1. Mežu teritorija (M1)

4.10.1.1. Pamatinformācija

574. Mežu teritorija M1 ir funkcionālā zona, ko nosaka lai nodrošinātu apstākļus mežu ilgtspējīgai attīstībai un mežu galveno funkciju – saimniecisko,  
ekoloģisko un sociālo funkciju īstenošanai ĪADT dabas parkā “Piejūra” teritorijā

4.10.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

575. Mežs īpaši aizsargājamās dabas teritorijās (21002).

576. Labiekārtota publiskā ārtelpa (24001).

577. Publiskā ārtelpa bez labiekārtojuma (24002).

4.10.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

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

579. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003).

580. Sporta ēku un būvju apbūve (12005).

4.10.1.4. Apbūves parametri

Nenosaka

4.10.1.5. Citi noteikumi

581. Meža teritoriju izmantošanu un apsaimniekošanu dabas parkā "Piejūra" nosaka 14.03.2006. MK noteikumi Nr. 204 “Dabas parka "Piejūra" 
individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”.
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582. Teritorijā atļauta dabas aizsardzības un tūrisma labiekārtojuma infrastruktūra (celiņi, laipas, stāvlaukumi, norādes, informācijas zīmes un stendi, 
skatu platformas un skatu torņi, u.tml.) dabas parka apmeklētāju plūsmas organizēšanai, antropogēnās slodzes negatīvo ietekmju mazināšanai, 
risinājumu izstrādājot  būvprojektā (labiekārtojuma projektā),  pieaicinot  attiecīgajā jomā sertificētu ekspertu un risinājumu saskaņojot  vides 
institūcijās normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Teritorijas papildizmantošanas veidu ietvaros atļauto apbūves objektu mērogu un novietojumu 
pamato,  izstrādājot  detālplānojumu  vai  veicot  attīstības  ieceres  publisko  apspriešanu,  integrējot  ĪADT  dabas  parks  "Piejūra"  dabas 
aizsardzības plānā un individuālajos aizsardzības un apsaimniekošanas noteikumos. 

4.10.2. Mežu teritorija (M2)

4.10.2.1. Pamatinformācija

583. Mežu teritorija  M2 ir  funkcionālā zona, ko nosaka,  lai  nodrošinātu apstākļus mežu ilgtspējīgai  attīstībai  un mežu galveno -  saimniecisko, 
ekoloģisko un sociālo funkciju īstenošanai meža zemēs (tostarp, ietverot lauces, klajumus, purvus un izcirtumus), ārpus ĪADT dabas parka  
“Piejūra” teritorijas

4.10.2.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

584. Mežsaimnieciska izmantošana (21001).

585. Mežs īpaši aizsargājamās dabas teritorijās (21002).

586. Labiekārtota publiskā ārtelpa (24001).

587. Publiskā ārtelpa bez labiekārtojuma (24002).

4.10.2.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

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

589. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003).

590. Sporta ēku un būvju apbūve (12005).

591. Derīgo izrakteņu ieguve (13004): Veicot zemes atmežošanu.

4.10.2.4. Apbūves parametri

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

Maksimālais apbūves 
blīvums (%)

Apbūves augstums (m) Apbūves augstums (stāvu skaits)
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Vērtība Atruna Vērtība Atruna no līdz Atruna no līdz Atruna

592 20000 *29 5 *29 12 *30 2

29. izņemot Vispārējos apbūves noteikumos noteiktos gadījumus

30. no teritorijas izbūvētās vai iekoptās virsmas vidējās augstuma atzīmes

4.10.2.5. Citi noteikumi

593. Meža zemju izmantošanu, apsaimniekošanu un atmežošanu (ja nepieciešams)  veic saskaņā ar Meža likuma un citu normatīvo aktu prasībām.

594. Meža  teritoriju izmantošanu detalizē meža ierīcības un apsaimniekošanas plāni, kas izstrādājami likumdošanā noteiktā kārtībā.   

595. Atļautā izmantošana: mežsaimnieciskā darbība, kā arī būves teritorijas labiekārtojuma nodrošināšanai, tai skaitā ceļi, skatu un novērošanas 
torņi, meliorācijas sistēmas u.c. objekti, ar tūrismu un rekreāciju saistītas ēkas un būves, kapsētu teritorijas, savvaļas dzīvnieku audzēšanas 
dārzs, esošo ēku un būvju renovācija vai rekonstrukcija, sporta un atpūtas objekts;  zemesgabalos pie valsts autoceļiem:  mazumtirdzniecības 
un pakalpojumu objekts, atklāta uzglabāšana, sporta būve kā palīgizmantošana, piebraucamie ceļi, dīķsaimniecība, derīgo izrakteņu (smilts, 
grants, kūdras) ieguve, inženiertehniskās apgādes tīkli un inženierkomunikāciju objekti.

596. Tirdzniecības un pakalpojumu objektu, sporta būvju un tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve pamatojama ar detālplānojumu.

597. Meža zemes vienības nav nožogojamas, izņemot atsevišķus gadījumus, kad tas nepieciešams savvaļas dzīvnieku turēšanai iežogotās platībās 
vai  citu  specifisku  funkciju  pildīšanai,  saskaņojot  ar  Pašvaldību.

 

4.11. LAUKSAIMNIECĪBAS TERITORIJA

4.11.1. Lauksaimniecības teritorija (L)

4.11.1.1. Pamatinformācija

598. Lauksaimniecības  teritorija  L ir  funkcionālā  zona,  ciemos,  ko  nosaka,  lai  nodrošinātu  lauksaimniecības  zemes,  kā  resursa  racionālu  un 
daudzveidīgu izmantošanu lauksaimnieciskajai darbībai un ar to saistītajiem pakalpojumiem, bet perspektīvā iespējama teritorijas, kā apbūves 
zemes, izmantošana, kuru galvenā izmantošana ir dzīvojamā apbūve ar lauku apbūves raksturu - teritorijas Eimuru apdzīvotā vietas robežās,  
Garciema ciema perifērijā, autoceļa P1 apkārtne Carnikavas ciema robežās Ādažu virzienā, Laveros)
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4.11.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

599. Viensētu apbūve (11004).

600. Lauksaimnieciska izmantošana (22001).

601. Labiekārtota publiskā ārtelpa (24001).

602. Publiskā ārtelpa bez labiekārtojuma (24002).

603. Lauksaimnieciskās  ražošanas  uzņēmumu  apbūve  (13003):  Lauksaimnieciska  teritorijas  izmantošana,  izņemot  specializētos  lopkopības 
kompleksus,  intensīvas
lauksaimniecības dzīvnieku audzēšanas kompleksus un kažokzvēru audzēšanu

4.11.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

604. Vasarnīcu apbūve (11002).

605. Dārza māju apbūve (11003).

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

607. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003).

608. Kultūras iestāžu apbūve (12004).

609. Sporta ēku un būvju apbūve (12005).

610. Veselības aizsardzības iestāžu apbūve (12008).

611. Sociālās aprūpes iestāžu apbūve (12009).

612. Vieglās rūpniecības uzņēmumu apbūve (13001): Pamatojot detālplānojumā.

613. Derīgo izrakteņu ieguve (13004): Pamatojot detālplānojumā.

614. Inženiertehniskā infrastruktūra (14001).

615. Transporta lineārā infrastruktūra (14002).

616. Transporta apkalpojošā infrastruktūra (14003).

617. Noliktavu apbūve (14004): Pamatojot detālplānojumā.
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618. Energoapgādes uzņēmumu apbūve (14006).

619. Mežsaimnieciska izmantošana (21001).

4.11.1.4. Apbūves parametri

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

Maksimālais apbūves blīvums (%) Apbūves augstums (m)

Vērtība Atruna Vērtība Atruna no līdz Atruna

620 5000 *31 10 12

31. minimālo jaunveidojamo zemes vienības platību atļauts samazināt līdz 1200m2 izņēmuma gadījumā, attīstības ieceri pamatojot ar papildus izpētēm (tehniski ekonomiskais pamatojums, inženiertehnisko 
apstākļu izvvērtējums un ietekme uz meliorācijas sistēmām, teritorijas inženierfrastruktūras nodrošināšana u.tml.), izstrādājot detālplānojumu un nodrošinot centralizēto ūdensapgādi un kanalizāciju

4.11.1.5. Citi noteikumi

621.  Atļautā apbūve un izmantošana: viensēta, lauksaimnieciska izmantošana, ferma, pansija, viesu māja, sporta un atpūtas objekts, zemesgabalos 
pie valsts autoceļiem: mazumtirdzniecības un pakalpojumu objekts; privāts mājas bērnudārzs, saimniecības ēka, būve mājlopiem, dzīvoklis kā 
palīgizmantošana, atklāta uzglabāšana, sporta būve kā palīgizmantošana, ražošanas būves un noliktavas, piebraucamie ceļi, dīķsaimniecība,  
inženiertehniskās apgādes tīkli un inženierkomunikāciju objekti.

622. Atļauta derīgo izrakteņu ieguve, pamatojot ar priekšizpēti un izstrādājot detālplānojumu. 

623. Polderu teritorijās ņem vērā  aplūšanas risku faktoru. Projektējot  un īstenojot apbūvi ņem vērā poldera apstākļus- tā sateces baseina teritorijas, 
kā vienota kompleksa, pilnvērtīgas un drošas funkcionēšanas nodrošināšanas nepieciešamību, nepasliktinot meliorācijas sistēmu un būvju 
ekspluatāciju, lai tās kalpotu sākotnēji paredzētajam mērķim - optimāla mitruma režīma nodrošināšanai augsnē un liekā ūdens aizturēšanai.

4.12. ŪDEŅU TERITORIJA

4.12.1. Ūdeņu teritorija (Ū)

4.12.1.1. Pamatinformācija

624. Ūdeņu  teritorija  (Ū)  ir  funkcionālā  zona,  ko  nosaka,  lai  izplānotu  un  nodrošinātu  racionālu  un  ilgtspējīgu  ūdeņu  resursu  izmantošanu  
saimnieciskai darbībai, transportam, rekreācijai un vides aizsardzībai.
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4.12.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

625. Inženiertehniskā infrastruktūra (14001).

626. Transporta lineārā infrastruktūra (14002).

627. Transporta apkalpojošā infrastruktūra (14003): Apbūve, ko veido ūdens transporta līdzekļu piestātnes.

628. Energoapgādes uzņēmumu apbūve (14006).

629. Ūdenssaimnieciska izmantošana (23001).

630. Ūdens telpas publiskā izmantošana (24003): Dzirnezerā un Gaujā.

4.12.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

631. Dzīvojamā apbūve uz ūdens (11007): atļauta Dzirnezerā un Gaujā, pamatojot detālplānojumā.

632. Derīgo izrakteņu ieguve (13004): sapropeļa ieguve Laveru ezerā un Dzirnezerā, pamatojot ar priekšizpēti

4.12.1.4. Apbūves parametri

Nenosaka

4.12.1.5. Citi noteikumi

633.  Inženierbūvju būvniecība veicama citos normatīvajos aktos noteiktajā  kārtībā.  Cita  veida atļautā apbūve pamatojama ar būvprojektu  vai  
detālplānojumu.

634.  Detalizētus  nosacījumus publisko ūdeņu izmantošanai nosaka atsevišķos pašvaldības saistošajos noteikumos.

635.  Peldbūves vai uz pāļiem stiprinātas būves atļautas Dzirnezerā un Gaujā.

636.  Prasības peldbūvēm:

636.1.  būves ūdenī izvieto uz pontoniem vai citām peldošām konstrukcijām;

636.2.  peldbūvei piešķir nosaukumu vai numuru un nosaka tās atrašanās vietu ar pašvaldības domes lēmumu, atbilstoši būves īpašnieka  
iesniegumam, kam pievienots būves vizuāls materiāls;

636.3.  peldbūves ekspluatāciju atļauts veikt saskaņā ar būves dokumentāciju – projektu, pēc būves reģistrācijas pašvaldībā;

636.4.  peldbūves projektu izstrādā sertificēts arhitekts;
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636.5.  maksimālais būves augstums – 6 m.

637.  Peldbūves projekts satur vismaz šādu informāciju:

637.1.  būves funkcijas, parametri un izvietojums, piekļūšana, teritorijas labiekārtojuma un apsaimniekošanas pasākumi, ietverot teritoriju, kurā 
plānots izvietot būvi un ar to funkcionāli saistīto krastmalas teritoriju sauszemē;

637.2.  plāns vai  plāni,  fasādes,  griezums,  materiālu  specifikācijas,  konstrukciju  rasējumi,  būves kopējās masas aprēķins,  klāja  veids un 
materiāls, tauvošanās klampes, enkurošanas sistēma u.c.;

637.3.  pontona kvalitātes sertifikāts, kur norādīta celtspēja pontonam un pontona materiāls;

637.4.  paskaidrojuma raksts ar informāciju par būves konstrukcijas kopējo masu, cilvēku skaitu un kravas masu, kas drīkst atrasties šajā būvē.

638.  Peldbūves projektu saskaņo būvvaldē.

639.  Pēc peldbūves uzbūvēšanas to uzrāda būvvaldei, ja peldbūve atbilst saskaņotajam projektam, būvvalde reģistrē peldbūvi.

640.  Mainoties peldbūves īpašniekam, tā jāpārreģistrē, būvvaldē iesniedzot īpašuma iegūšanas dokumentus.

641.  Peldbūves īpašnieks, kas izvēlas sniegt publiskos pakalpojumus uz ūdens, uzņemas pilnu atbildību par pakalpojuma saņēmēju drošību, ūdeņu 
tīrības saglabāšanu, ugunsdrošības noteikumu un sanitāri higiēnisko prasību ievērošanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

642.  Pludmalē atļauts izvietot un būvēt sezonas būves atbilstoši šo noteikumu un citu normatīvo aktu prasībām.

643.  Ūdensobjektu krastmalā grafiskajā daļā noteiktajās vietās ierīko publiski pieejamas piestātnes un laivu nolaišanas vietas. No autostāvvietas,  
kas ierīkota pie piestātnes, izbūvē laivu ceļu līdz piestātnei vai laivu nolaišanas vietai.

644. Garezeru izmantošanu nosaka 14.03.2006. MK noteikumi Nr. 204 “Dabas parka "Piejūra" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”.

645.  Gaujas upes posmu izmantošanu  dabas parkā  "Piejūra"  nosaka 14.03.2006.  MK noteikumi  Nr.  204 “Dabas parka  "Piejūra"  individuālie 
aizsardzības un izmantošanas noteikumi”.
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5. TERITORIJAS AR ĪPAŠIEM NOTEIKUMIEM

5.1. CITA TERITORIJA AR ĪPAŠIEM NOTEIKUMIEM

5.1.1. Kompleksi attīstāmās pludmales (TIN11)

5.1.1.1. Pamatinformācija

646. Labiekārtotās  pludmales  zonas  pretī  apdzīvotajām vietām:  Kalngale,  Garciems,  Garupe,  Carnika,  Gauja,  Lilaste,  tām  piegulošās  ūdens 
teritorijas un krasta kāpu zona, kuras attīsta kompleksi, kontekstā ar nozīmīgākajām publiskajām piekļuvēm – savienojumiem starp apdzīvotām 
vietām un pludmali.

5.1.1.2. Apbūves parametri

Nenosaka

5.1.1.3. Citi noteikumi

647. Teritorijas labiekārto, izmanto un uztur atbilstoši  Valsts ilgtermiņa tematiskajam plānojumam Baltijas jūras piekrastes  publikās infrastruktūras 
attīstībai  ietvertajām vadlīnijām un pamatprincipiem kompleksi attīstāmo vietu izveidē, Carnikavas novada Publisko ūdeņu tematiskā plānojuma 
risinājumiem.

648. Detalizēti nosacījumi  pludmalēm ietverti 4.9.2. un 4.9.3. apakšnodaļās.

649. TIN  11  robežās  iekļautajā  krasta  kāpu  zonā  nodrošina  pludmales izmantošanas intensitātei  atbilstošu  labiekārtojuma  infrastruktūru  
apmeklētāju plūsmu organizēšanai  un antropogēnās slodzes negatīvās ietekmes risku mazināšanai   (norādes zīmes, laipas, noejas, soliņus 
īslaicīgai atpūtai, atkritumu tvertnes, tualetes u.tml.).

650. Krasta  kāpu  teritorijas  labiekārtojuma  risinājumu izstrādā  līdztekus  pludmales  labiekārtojuma  risinājuma  izstrādei,  vienotā  būvprojektā 
(labiekārtojuma projektā),  piesaistot sertificētu sugu un biotopu ekspertu, ģeoloģijas jomas speciālistu  un risinājumu saskaņojot ar DAP.

651. Iespējas  pakalpojumu  un servisa  objektu  izvietojumam  pie  galvenajām piekļuves  vietām izvērtē,  papildus  izstrādājot  detālplānojumu  (ja 
nepieciešams).
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5.1.2. Carnikavas promenāde (TIN12)

5.1.2.1. Pamatinformācija

652. Carnikavas  promenāde  ir  plānota  labiekārtota,  daudzfunkcionāli  izmantojama  savienojuma  izveidei  kājāmgājēju  un  velosipēdistu,  kā  arī 
apkalpes transporta piekļuvei pludmalei no Carnikavas centra.

5.1.2.2. Apbūves parametri

Nenosaka

5.1.2.3. Citi noteikumi

653. Atļautā  izmantošana  –  labiekārtota,  daudzfunkcionāli  izmantojama  publiskā  ārtelpa  –  promenāde,  ietverot  prognozējamām  pludmales 
apmeklētāju  plūsmām  atbilstošu  gājēju  un  velo  infrastruktūru,  vienota  dizaina  labiekārtojumu  īslaicīgai  atpūtai  (soliņus,  atkritumu  urnas, 
"kabatas" pakalpojumu objektu  (kiosks, paviljons) izvietošanai) u.tml.

654. Risinājumu izstrādā būvprojektā,   saskaņo  ar vides institūcijām normatīvo aktu noteiktajā kārtībā  Labiekārtojumā paredz risinājumu, kas 
nodrošina promenādes izmantošanu visās sezonās, t.sk. pastaigām, velokustībai, slēpošanai;  nodrošinātu vides pieejamību visām lietotāju 
grupām (māmiņām ar bērnu ratiņiem,  cilvēkiem ar kustību traucējumiem u.c. īpašām vajadzībām). Labākās promenādes  idejas vai būvprojekta 
meta vizuāli telpiskā risinājuma izvēlei pašvaldība ir tiesīga piemērot atklāta arhitektūras konkursa procedūru un/vai publisko apspriešanu.

5.1.3. Vietējās nozīmes attīstāmā teritorija Garupē (TIN13)

5.1.3.1. Pamatinformācija

Nenosaka

5.1.3.2. Apbūves parametri

Nenosaka

5.1.3.3. Citi noteikumi

655. Atļautā  izmantošana  –  labiekārtota  publiskā  ārtelpa  kontekstā  ar  pludmales  pieejamības  nodrošināšanu  Garupē.  Risinājumu  izstrādā 
būvprojektā,  saskaņojot ar vides institūcijām normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un integrējot ĪADT dabas parks “Piejūra” individuālajos  
aizsardzības un izmantošanas noteikumos.
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5.1.4. Aktīvās atpūtas un sporta komplekss “Zibeņi” (TIN14)

5.1.4.1. Pamatinformācija

Nenosaka

5.1.4.2. Apbūves parametri

Nenosaka

5.1.4.3. Citi noteikumi

656. Atļautā  izmantošana  –  labiekārtota  publiskā  ārtelpa  daudzveidīgai  aktīvās  atpūtas  un  sporta  kompleksa  attīstībai.  Risinājumu  izstrādā 
būvprojektā,  atbilstoši  IVN  rekomendācijām.
 

5.1.5. Ādažu lidlauka gaisa kuģu pacelšanās/nolaišanās 2 km sektors (TIN15)

5.1.5.1. Pamatinformācija

657. Grafiskās daļas kartēs attēlota Ādažu lidlauka gaisa kuģu pacelšanās/nolaišanās 2 km sektora (TIN15) teritorija.

5.1.5.2. Apbūves parametri

Nenosaka

5.1.5.3. Citi noteikumi

658.  Atļautā izmantošana –.atbilstoši grafiskajā daļā "Funkcionālais zonējums" šajā teritorijā attēloto funkcionālo zonu nosacījumiem saskaņā ar 
šiem noteikumiem,  papildus ievērojot  ierobežojumus, ko nosaka likums "Par aviāciju" un citi normatīvie akti.

5.2. TERITORIJA, KURAI IZSTRĀDĀJAMS LOKĀLPLĀNOJUMS

Nenosaka

5.3. TERITORIJA, KURAI IZSTRĀDĀJAMS DETĀLPLĀNOJUMS

Nenosaka
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5.4. VIETĒJAS NOZĪMES KULTŪRVĒSTURISKĀ UN DABAS TERITORIJA

Nenosaka

5.5. AINAVISKI VĒRTĪGA TERITORIJA

5.5.1. Ainaviski vērtīga teritorija (TIN5)

5.5.1.1. Pamatinformācija

659. Ainaviski nozīmīga teritorija TIN5 ir teritorija Gaujas grīvas apkārtnē, kas noteikta saskaņā ar Carnikavas novada Ilgtermiņa attīstības stratēģiju, 
un  ietver  Gaujas  grīvas  ainavu  teritoriju  (ietverot  Gauju  no  Mēnesdēlu  jomas  līdz  upes  ietekai  jūrā  un  tās  apkārtni):
-  ~  500  m  aizsargjoslas  platumā  Gaujas  labajā  krastā,  neietverot  teritoriju  Gaujas  ciema  robežās;
- ~ 500 m aizsargjoslas platumā Gaujas kreisajā krastā, neietverot teritoriju Carnikavas ciema robežās, daļa līdz Laivu ielai.

5.5.1.2. Apbūves parametri

Nenosaka

5.5.1.3. Citi noteikumi

660. Atļautā  izmantošana:  dabas  un  izziņas  tūrisms,  atpūta  un  rekreācija,  dabas  un  vides  aizsardzības  pasākumi.
 

661. Atļautās būves un labiekārtojums: 

661.1. aprīkotas dabas izziņas takas un maršruti, laipas, informācijas stendi un norādes, skatu torņi; 

661.2. labiekārtotas atpūtas vietas un ar to  saistītā  infrastruktūra  -  saistībā  ar  Gaujas grīvas   un pludmales izmantošanu,  vietas izvēli 
pamatojot;

661.3. kreisajā krastā, teritorijas daļā pie Laivu ielas – publisko objektu izbūve ( stāvlaukumi, servisa objekti ) saskaņā ar  Publiskās apbūves 
teritorijas ( P)  un   dabas un apstādījumu teritorijas (DA4) nosacījumiem;

661.4. jauna dzīvojamo ēku būvniecība,  izņemot vietas, kur bijusi  neiepriekšēja apbūve (Aizsargslu likuma izpratnē) vai  spēkā esošs DP, 
netiek paredzēta;

661.5. objektu būvniecības gadījumā veic ainavu novērtējumu un izstrādājami priekšlikumi ainavas saglabāšanai;
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661.6. izvērtējot  konkrēto  attīstības ieceri,  pašvaldība ir  tiesīga  piemērot  detālplānojuma vai  publiskās apspriešanas procedūru,  papildus 
izpētes (applūstošo teritoriju precizēšana; bioloģiskās daudzveidības  izpēte);  risinājumu  ĪADT dabas parka  “Piejūra”  teritorijā saskaņo 
ar  Dabas  aizsardzības  pārvaldi.
 

5.6. VIETĒJAS NOZĪMES LAUKSAIMNIECĪBAS TERITORIJA

Nenosaka

5.7. NACIONĀLAS UN VIETĒJAS NOZĪMES INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBAS TERITORIJA

5.7.1. Baltezera rietumu apvedceļa būvniecībai un valsts galvenā autoceļa A1 Rīga (Baltezers) - Igaunijas robeža (Ainaži) 
attīstībai rezervētā teritorija (TIN7)

5.7.1.1. Pamatinformācija

662. Kā  nacionālas  nozīmes  infrastruktūras  attīstības  teritorija  (TIN7)  noteikta  perspektīvā  Baltezera  rietumu  apvedceļa  būvniecībai  un  valsts 
galvenā autoceļa A1 Rīga (Baltezers) - Igaunijas robeža (Ainaži) posma Ādaži - Lilaste attīstībai nepieciešamā teritorija.

5.7.1.2. Apbūves parametri

Nenosaka

5.7.1.3. Citi noteikumi

663. Teritorijā,  kas  ieplānota  nacionālas  nozīmes  infrastruktūras  izbūvei,  paredz  tikai  īslaicīgas  lietošanas  būves,  kas  saistītas  ar  apkalpi,  
pakalpojumiem,  tūrismu,  rekreāciju  vai  citiem  līdzīgiem  izmantošanas  mērķiem  un  ir  izmantojamas  līdz  plānotā  infrastruktūras  objekta 
būvniecībai

664. Papildus šo noteikumu iepriekšējā punktā minētajam nosacījumam, TIN 7 teritorijā ir atļauts turpināt uzsākto izmantošanu, kā arī:

664.1. veikt lauksaimniecisko darbību

664.2. ierīkot tūrisma, sporta, rekreācijas objektus – kempingus, laivu piestātnes, kafejnīcas, moteļus, sporta laukumus, autotrases, mototrases, 
velotrases;

664.3. ierīkot transporta infrastruktūras objektus – vietējas nozīmes ceļus, degvielas uzpildes stacijas, transporta stāvlaukumus, noliktavas, 
uzglabāšanas laukumus;
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664.4. ierīkot sakņu dārzus

665. Jebkura jauna būvniecības iecere  TIN7 teritorijā ir jāsaskaņo ar VAS „Latvijas Valsts ceļi”. 

666. Transporta infrastruktūras attīstībai nepieciešamās teritorijas robežas precizē atbilstoši  plānotā autoceļa būvprojektam un tie nav Carnikavas 
novada  teritorijas  plānojuma  grozījumi

 

667. Pēc plānotā autoceļa  būvprojekta apstiprināšanas,  TIN 7 teritorijas izmantošanas un apbūves ierobežojumi  attiecas tikai  uz teritoriju,  kas 
atrodas projektā paredzēto risinājumu ietekmes zonā.

668. Jaunveidojamo  ceļa  zemes  nodalījuma  joslu  nosaka  būvprojektā  un  izdala  kā  atsevišķu  zemes  vienību.  Teritoriju  izmanto  atbilstoši 
funkcionālās zonas  „Transporta infrastruktūras  teritorija" nosacījumiem (skatīt 4.7. apakšnodaļā).

5.8. DEGRADĒTA TERITORIJA

Nenosaka
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6. TERITORIJAS PLĀNOJUMA ĪSTENOŠANAS KĀRTĪBA

6.1. APBŪVES NOTEIKUMU PRECIZĒŠANA

669.  Apbūves  noteikumus  detalizē,  izstrādājot  lokālplānojumu  vai  detālplānojumu,  atbilstoši 
mēroga  noteiktībai  precizējot  teritorijas  daļas  funkcionālā  zonējuma  izmantošanu  un 
izmantošanas aprobežojumus.

6.2. APBŪVES NOTEIKUMU IEVĒROŠANAS KĀRTĪBA UN ATBILDĪBA PAR 
NEIEVĒROŠANU

670.  Apbūves noteikumu ievērošanu kontrolē Pašvaldība. Jebkura fiziskā vai juridiskā persona, 
kura pārkāpj Apbūves noteikumus, sodāma saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu 
kodeksu. Lēmumu par soda apjomu Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa noteiktajā 
kārtībā,  pieņem  Pašvaldības  Administratīvā  komisija.  Vainīgajai  fiziskajai  vai  juridiskajai 
personai ir pienākums novērst Apbūves noteikumu pārkāpumu.
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7. CITI NOSACĪJUMI/PRASĪBAS

7.1. PRASĪBAS ĪPAŠI AIZSARGĀJAMO DABAS TERITORIJU IZMANTOŠANAI

671.  Grafiskās  daļas  kartēs  attēlotas  īpaši  aizsargājamās  dabas  teritorijas  un  mikroliegumu 
teritorijas.

672.  Pašvaldības  teritorijā  atrodas  normatīvajos  aktos  noteiktas  īpaši  aizsargājamās  dabas 
teritorijas (ĪADT):

672.1.  dabas parks  „Piejūra” (Natura 2000);

672.2.  dabas liegums „Umis” (Natura 2000).

673.  Vispārējo aizsardzības un izmantošanas kārtību, pieļaujamos un aizliegtos darbības veidus 
ĪADT nosaka  to  izmantošanu  regulējošie  normatīvie  akti  -  aizsargājamo  dabas  teritoriju 
vispārējie un individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi, kā arī dabas aizsardzības 
plānos ietvertie apsaimniekošanas pasākumi teritoriju dabas vērtību saglabāšanai.

674.  Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju pārvaldi īsteno Vides un reģionālās attīstības ministrijas 
pakļautībā  esošā  Dabas  aizsardzības  pārvalde.  Teritoriju  apsaimniekošanu  veic  zemes 
īpašnieki.

675.  Meža  zemes  atmežošana  īpaši  aizsargājamajās  dabas teritorijās  var  tikt  veikta  tikai  ar 
Dabas aizsardzības pārvaldes saskaņojumu.

676.  Paredzot  jaunu  apbūvi  vai  infrastruktūras  izbūvi  šobrīd  neapbūvētās  dabas  teritorijās, 
ieteicams inventarizēt teritorijas bioloģiskās vērtības, arī īpaši aizsargājamo sugu atradņu un 
biotopu esamību šajās teritorijās, plānojot teritorijas izmantošanu atbilstoši Sugu un biotopu 
aizsardzības  likuma  prasībām,  kā  arī  izvērtēt  vai  apbūve  būtiski  neietekmēs  īpaši 
aizsargājamās dabas teritorijas.

7.2. VALSTS UN PAŠVALDĪBAS AIZSARGĀJAMIE KULTŪRAS PIEMINEKĻI UN 
NOSACĪJUMI TO AIZSARDZĪBAI

677. Carnikavas novada teritorijā atrodas kultūras pieminekļi - objekti, kas iekļauti spēkā esošajā 
valsts  aizsargājamo  kultūras  pieminekļu  sarakstā,  kuru  29.10.1998.  apstiprinājusi  LR 
Kultūras ministrija ar rīkojumu Nr. 128:

677.1. Baltgalvju  Upurkalni  – kulta  vieta  (v.a.Nr.  2088)  -  vietējās nozīmes arheoloģijas 
piemineklis;

677.2. Carnikavas  luterāņu  baznīca (v.a.Nr.  8694)  –  vietējās  nozīmes  arhitektūras 
piemineklis;

677.3. Kapa piemineklis G.Falkam 1817g. (v.a.nr. Nr. 4197) - valsts nozīmes aizsargājams 
mākslas piemineklis, atrodas Carnikavas kapos;

677.4. Kaptelis  18.g.s.80.g.  (v.a.ne.  Nr.  4198)  -  valsts  nozīmes  aizsargājams  mākslas 
piemineklis, atrodas Carnikavas skvērā.

678. Nozīmīgi  kultūrvēsturiski  objekti,  kas nav iekļauti  valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu 
sarakstā:

678.1. Dzelzceļa stacija Carnikava nozīmīgs k.v. objekts. Carnikavas nov., Carnikava;
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678.2.  Kapa piemineklis Boles ģimenei nozīmīgs k.v. objekts. Carnikavas nov., Carnikavas 
kapos.

678.3.  Kapa  piemineklis  J.Lidingam nozīmīgs  k.v.  objekts.  Carnikavas nov.,  Carnikavas 
kapos.

678.4.  Kapa piemineklis O. Vācietim nozīmīgs k.v.  objekts. Carnikavas nov.,  Carnikavas 
kapos.

678.5.  Karavīru  kapsēta  Carnikavas  parkā  nozīmīgs  k.v.  objekts.  Carnikavas  nov., 
Carnikava.

678.6.  Carnikavas muižas parks nozīmīgs k.v. objekts. Carnikavas nov., Carnikava.

678.7.  Carnikavas kapu kapliča 18.g.s.IIp.  projekta vietējas nozīmes valsts aizsargājams 
arhitektūras piemineklis. Carnikavas nov., Carnikavas kapos.

679.  Valsts  aizsargājamie  kultūras  pieminekļi  un  aizsargjoslas  (aizsardzības  zonas)  ap 
nekustamajiem kultūras pieminekļiem attēlotas Grafiskajā daļā. Kultūras pieminekļu  teritoriju 
un to aizsargjoslu izmaiņas nav uzskatāmas par Teritorijas plānojuma grozījumiem.

680.  Vispārīgās  prasības kultūras  pieminekļu  uzskaitei,  aizsardzībai  un izmantošanai  nosaka 
kultūras pieminekļu aizsardzību regulējošie normatīvie akti.

681.  Kultūras  pieminekļu  un  to  aizsardzības  zonu  teritorijās  plānojama  tāda  saimnieciskā 
darbība,  arī  apbūve,  kas neiznīcina kultūras pieminekli  vai  nepazemina  kultūrvēsturiskās 
ainavas un kultūras pieminekļa vērtību, respektējot šīs kultūrvēsturiskās vērtības (telpisko 
izveidojumu,  reljefa  un  apzaļumojumu  sistēmu,  apbūves  arhitektonisko  veidolu,  būvju 
mērogu  un  apjoma  proporcijas  u.  tml.).  Saimnieciskā  darbība  kultūras  pieminekļu 
aizsardzības  zonā  plānojama,  saglabājot  kultūras  piemineklim  atbilstošo  vidi,  kā  arī 
nodrošinot pieminekļa vizuālo uztveri.

682.  Valsts kontroli kultūras pieminekļu aizsardzībā, kultūras mantojuma apzināšanu, izpēti un 
pieminekļu uzskaiti veic Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija (VKPAI).

683.  Kultūras pieminekļus ir aizliegts iznīcināt. Nekustamos kultūras pieminekļus drīkst pārvietot 
vai pārveidot (atjaunot, pārbūvēt, restaurēt) tikai ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības 
inspekcijas (VKPAI) saskaņojumu. 

684.  Pašvaldība, izdodot saistošos noteikumus, var noteikt pašvaldības nozīmes aizsargājamos 
kultūrvēsturiskos un dabas objektus un prasības to aizsardzībai un apsaimniekošanai, kā arī 
likvidēt to statusu.

7.3. AIZSARGJOSLAS

685.  Carnikavas  novada  teritorijas  plānojuma  grafiskās  daļas  kartē  “Aizsargjolas  un 
apgrūtinājumi” noteiktajām un attēlotajām aizsargjoslām un apgrūtinājumiem piemērojamas 
šo noteikumu prasības un prasības,  ko nosaka  augstākstāvošs normatīvais regulējums.  
Izmaiņas apgrūtinātajās  teritorijās  un objektos  un ar  tiem saistītajās  aizsargjoslās  un/vai 
aizsardzības zonās, nav Carnikavas novada teritorijas plānojuma grozījumi.

686.  Aizsargjoslas un aprobežojumus tajās nosaka Aizsargjoslu likums. Teritorijas izmantošanā 
jāievēro visu veidu aizsargjoslas un normatīvajos aktos tajās noteiktie apgrūtinājumi.
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687.  Grafiskajā  daļā  attēlotas  aizsargjoslas,  kuru  platums  ir  lielāks  par  10  m,  kā  arī  10  m 
virszemes  ūdens  objektu  aizsargjoslas  ciemu  teritorijās  un  valsts  nozīmes  ūdensnoteku 
ekspluatācijas aizsargjoslas.

688.  Visa  veida  aizsargjoslas  ir  jānosaka  vai  jāprecizē  un  jāattēlo  lokālplānojumos, 
detālplānojumos, zemes ierīcības projektos un būvprojektos, atbilstoši to izstrādes mēroga 
noteiktībai. 

689.  Aizsargjoslas  un  aprobežojumi  normatīvajos  aktos  noteiktajā  kārtībā  ierakstāmi 
Zemesgrāmatās un zemes robežu plānos.

690.  Gadījumos,  kad pārklājas vairāku  veidu aizsargjoslas,  spēkā ir  stingrākās prasības un 
lielākais minimālais platums.

691.  Saimnieciskā  darbība  aizsargjoslās  jāsaskaņo  ar  kompetentajām valsts  un  Pašvaldības 
institūcijām atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

692.  Jaunveidojamajiem  objektiem  visa  veida  aizsargjoslas  ir  jānosaka  un  jāattēlo 
lokālplānojumos,  detālplānojumos,  zemes  ierīcības  projektos  un  būvprojektos  atbilstoši 
normatīvo aktu prasībām.

693. Lokālplānojumu,  detālplānojumu,  zemes  ierīcības  projektu  un  būvprojektu  izstrādāšanai, 
kuru  teritorija  atrodas  110kV  elektrolīnijas  aizsargjoslā,  kā  arī  ielu,  ceļu  un 
inženierkomunikāciju  būvprojektu  izstrādāšanai  elektrolīnijas šķērsojumos,  vai  arī  plānojot 
tādu  objektu  būvniecību,  kuri  atrodas  ārpus  elektrolīnijas  aizsargjoslas,  bet  iespējama 
aizsargjoslu pārklāšanās, saņemt tehniskos noteikumus un projektus iesniegt izskatīšanai AS 
"Augstsprieguma tīkls".

694. Darbiem ar celšanas un citiem mehānismiem tuvāk par 30 metriem no 110kV elektrolīnijas 
malējiem vadiem jāsagatavo un jāsaskaņo ar AS "Augstsprieguma tīkls"  darbu veikšanas 
projekts.

7.4. TAUVAS JOSLA

695.  Tauvas joslas platumu un nosacījumu ievēro atbilstoši Zvejniecības likuma u.c. normatīvo 
aktu prasībām. Tiek noteikta 4 m tauvas josla gar privāto ūdeņu krastiem, gar jūras krastu – 
20 m, gar pārējo ūdeņu krastiem - 10 m tauvas josla.

696.  Tauvas josla netiek noteikta, ja privātie ūdeņi visā to platībā un tiem piegulošās sauszemes 
daļa pieder vienam un tam pašam īpašniekam un zvejas tiesības šajos ūdeņos nepieder 
valstij.

697.  Tauvas  joslas  attēlo  lokālplānojumos,  detālplānojumos,  zemes  ierīcības  projektos  un 
būvprojektos.

7.5. PRASĪBAS LOKĀLPLĀNOJUMU, DETĀLPLĀNOJUMU UN ZEMES IERĪCĪBAS 
PROJEKTU IZSTRĀDEI

698.  Lokālplānojumi  un  detālplānojumi,  tematiskie  plānojumi  tiek  izstrādāti  pamatojoties  uz 
pašvaldības  lēmumu,  saskaņā  ar  normatīvo  aktu  prasībām  un  spēkā  esošo  Teritorijas 
plānojumu.

699.  Lokālplānojumi  un  detālplānojumi  tiek  izstrādāti  visos  normatīvajos  aktos  noteiktajos 
gadījumos, kā arī citos gadījumos, kas pamatojami, izskatot konkrēto attīstības ieceri.
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700.  Pašvaldība  nosaka  detālplānojuma  robežas,  atbilstoši  zemes  vienībām,  kurā  iecerēta 
apbūve.  Izvērtējot  konkrētu  situāciju,  ja  nepieciešams,  pašvaldībai  ir  tiesības  pieprasīt 
izstrādāt kompleksu detālplānojumu, ietverot vairākus blakus esošos zemes īpašumus, kā 
arī  iekļaut  tajā  vienotus  risinājumus  (pretplūdu  pasākumi,  ceļu  un  ielu  tīkls, 
inženierkomunikācijas u.c.).

701.  Carnikavas novada pašvaldība  ir tiesīga iekļaut detālplānojuma darba uzdevumā papildus 
prasības, atbilstoši detālplānojuma izstrādes mērķim un plānošanas situācijai:

701.1.  noteikt ārpus detālplānojuma robežām izpētes teritoriju, kuras kontekstā tiek skatīti  
detālplānojuma risinājumi;

701.2.  uzdot  veikt  izpētes  detālplānojuma  risinājumu  pamatojumam  un  izvērtējumam, 
piemēram:

701.2.1.  bioloģiskās daudzveidības izpēti;

701.2.2. vizuālās ietekmes analīzi;

701.2.3.  inženierģeoloģisko izpēti;

701.2.4.  objekta ietekmei uz autosatiksmes intensitāti;

701.2.5.  trokšņu līmeņa modelēšanu;

701.2.6.  risinājuma ietekmes izvērtējumu uz apkārtējo nekustamo īpašumu vērtību;

701.2.7.  risinājuma ekonomisko pamatojumu;

701.2.8.  citas izpētes, to pamatojot.

702.  Izstrādājot detālplānojumus jaunveidojamām dzīvojamās apbūves teritorijās, ne mazāk kā 
20% no sadalāmās zemes vienības teritorijas jāparedz publiskai ārtelpai - ielām, publiskiem 
apstādījumiem u.tml.  (šī  norma piemērojama, ciktāl  tā nav pretrunā ar citām šo Apbūves 
noteikumu normām, kas pieprasa lielāku brīvās zaļās teritorijas īpatsvaru).

703.  Jaunbūvējamo  infrastruktūras  objektu  izbūvei  -  ielām,  ceļiem,  galvenajiem 
inženierkomunikāciju  tīkliem un būvēm u.c.,  to  izbūves teritorija  ir  jāparedz  kā atsevišķa 
zemes vienība  („Tehniskās  apbūves  teritorija  (TA)”,  „Transporta  infrastruktūras teritorijas 
(TR)”), izņemot atsevišķus gadījumus, kad tas nav iespējams vai nav lietderīgi, saskaņojot ar 
Pašvaldību.

704. Izstrādājot  lokālplānojumus  un  detālplānojumus,  ir  jāveido  vienots  ceļu  tīkls  ar  kaimiņu 
zemes vienībām -  strupceļu  veidošana pieļaujama tikai  atsevišķos izņēmuma gadījumos, 
nodrošinot vispārīgajos būvnormatīvos noteiktos parametrus apgriešanās laukumam.

705.  Izstrādājot detālplānojumu meža zemēs, ir jāveic īpaši aizsargājamo augu sugu un īpaši 
aizsargājamo meža biotopu inventarizācija.

706.  Izstrādājot detālplānojumus, ielu un ceļu šķērsprofilos jāuzrāda esošās un obligāti jāparedz 
vieta  perspektīvajām  inženiertehniskās  apgādes  komunikācijām  (ūdensapgādei, 
saimnieciskajai  kanalizācijai,  lietus  notekūdeņu  kanalizācijai,  elektroapgādei,  gāzapgādei, 
telekomunikācijām,  centralizētas  siltumapgādes  gadījumos  -  siltumapgādei)  tā,  lai 
nodrošinātu  visu  nekustamo  īpašumu  pieslēgšanas  iespējas.  Jānosaka  ekspluatācijas 
aizsargjoslas, ja tās iziet ārpus ceļu/ielu aizsargjoslām/sarkanajām līnijām.

707.  Ja  detālplānojuma  teritorijas  robežās  ir  noteikti  vairāki  teritoriju  izmantošanas  veidi, 
izstrādājot  detālplānojumu,  pieļaujama teritorijas  izmantošanas veidu  robežu  precizēšana 
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saglabājot kopējās zemes izmantošanas veidu platību attiecības detālplānojuma teritorijā, un 
šīs izmaiņas nav uzskatāmas par Teritorijas plānojuma grozījumiem.

708.  Detālplānojums īstenojams pa kārtām:

708.1.  pirmajā  kārtā:  jāveic  meliorācijas  sistēmas  būvniecība  vai  esošās  meliorācijas 
sistēmas pārbūves pasākumi, jāizbūvē ūdensapgādes, notekūdeņu kanalizācijas un 
elektroapgādes sistēmas u.c. inženierapgādes tīkli, jāizbūvē ielu pirmā kārta;

708.2.  otrajā kārtā:  ēku  pieņemšana ekspluatācijā  tiek īstenota  tikai  pēc pirmajā kārtā 
uzbūvēto  objektu  pieņemšanas  ekspluatācijā.  Detālplānojuma  īstenošanas  gaitā 
jāveic nepieciešamie pasākumi plānojamo teritoriju apkalpojošo ceļu uzlabošanai un 
detālplānojuma īstenošanas gaitā bojāto ceļu (ielu) seguma atjaunošanai.

709.  Pirms Teritorijas plānojuma spēkā stāšanās apstiprināto detālplānojumu īstenošana jāuzsāk 
piecu gadu laikā pēc Teritorijas plānojuma stāšanās spēkā dienas, ja par detālplānojumu 
īstenošanu  nav  noslēgts  Teritorijas  attīstības  plānošanas  likuma  31.pantā  noteiktais 
administratīvais līgums.

710.  Par detālplānojuma īstenošanas uzsākšanu uzskatāma būvatļaujas izsniegšana. Ja piecu 
gadu  laikā  pēc  Teritorijas  plānojuma  stāšanās  spēkā  dienas  šai  punktā  minēto 
detālplānojuma  īstenošana  nav  uzsākta,  Pašvaldībai  ir  tiesības  pieņemt  lēmumu  par 
detālplānojuma atcelšanu.

711.  Zemes ierīcības projekti izstrādājami saskaņā ar normatīvo aktu un šo Apbūves noteikumu 
prasībām.
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1.pielikums.  Spēkā esošo detālplānojumu saraksts 

Nr. 
kartē Nosaukums 

Lēmums par DP 
uzsākšanu 

Lēmums par DP 
apstiprināšanu Kadastra Nr. 

1 Vanags 22.08.2007./Nr.16 §.14 19.08.2009./Nr.16 §.25 80520070550 
2 Suzes 19.09.2007./Nr.18 §.32 16.04.2008./Nr.9 §.19 80520070001 
3 Auduļi 17.04.02/229 18.06.03/400 80520040168 
4 Bebri 19.06.02/366 02.07.03/463 80520070224 
5 Lapsiņas 03.07.02/411 18.06.03/398 80520080933 
6 Lauri - 2  *  * 80520070795 

7 
Siguļi-2 2.zemes 
gabals 28.08.02/464 18.06.03/401 80520030004 

8 Kāpas 11.09.02/494 17.12.03/768 80520040632 
9 Saulrieši\ 23.10.02/581 18.06.03/399 80520070297 

10 Saullēkti\ 23.10.02/581 18.06.03/399 80520070299 
11 Juči 23.10.02./581 18.06.03/399 80520070712 
12 Sautiņi 2.zemes gabals 20.11.02/653 27.05.03/346 80520050436 
13 Priedītes 07.05.03/291 17.12.03/ 80520040325 
14 Langaskrasti 22.06.2011./Nr.11 §.33 24.04.2013./Nr.7 §.24 80520080484 
15 Ingrīda 14.12.2004./Nr.994 06.07.2005./Nr.599 80520060049 
17 Dzirnupes 1a 20.03.02/144 27.05.03/347 80520021843 
18 Skujas 09.03.2005./Nr.243 22.08.2007./Nr.16 §.19 80520020820 
19 Ērgļu iela 13 09.03.2005./Nr.251 18.01.2006./Nr.2 §.25 80520070372 
20 Viedumi 09.03.2005./Nr.241 19.10.2006./Nr.19 §.25 80520051308 
21 Cīruļu iela 45B 09.03.2005./Nr.240 21.12.2005./Nr.939 80520070369 
22 Silmalas 1.z.g. & 2.z.g. 09.03.2005./Nr.239 21.02.2007./Nr.6 §.30 80520070331 
22 Silmalas 1.z.g. & 2.z.g. 09.03.2005./Nr.239 21.02.2007./Nr.6 §.30 80520070328 
23 Menclaveri 2.z.g. 09.03.2005./Nr.237 19.04.2006./Nr.8 §.40 80520040186 
24 Sauleskalni 09.03.2005./Nr.236 19.04.2006./Nr.8 §.38 80520030002 
25 Gaujiņas 09.03.2005./Nr.235 22.08.2007./Nr.16 §.19 80520020821 
26 Brīnumi 09.03.2005./Nr.248 19.07.2006./Nr.15 §.17 80520051501 
27 Prieduļi 09.03.2005./Nr.252 21.12.2005./Nr.936 80520040003 
28 Silzemnieki 5 2&3.z.g. 09.03.2005./Nr.250 18.10.2005./Nr.769 80520060105 
28 Silzemnieki 5 2&3.z.g. 09.03.2005./Nr.250 18.10.2005./Nr.769 80520060050 
29 Dārznieku iela 3 09.03.2005./Nr.249 18.10.2005./Nr.770 80520040169 
31 Akmeņrobi 20.04.2005./Nr.323 19.04.2006./Nr.8 §.39 80520060129 
32 Vecfalkas 20.04.2005./Nr.321 21.12.2005./Nr.937 80520040850 
33 Jaunbērzi 20.04.2205./Nr.320 18.01.2006./Nr.2 §.26 80520081330 
34 Krastkalniņi 20.04.2005./Nr.319 15.11.2006./Nr.21 §.25 80520051142 
35 Lielisili 06.07.2005./Nr.598 22.08.2007./Nr.16 §.18 80520040889 
36 Juči 1.z.g. 18.05.2005./Nr.434 21.12.2005./Nr.939 80520070192 
37 Sudmalas 06.07.2005./Nr.597 22.08.2007./Nr.16 §.18 80520040934 
38 Kāpuri 1.z.g. 08.08.2005./Nr.647 19.04.2006./Nr.8 §.34 80520051160 

39 Veccēlāji 18.10.2006./Nr.19 §.24 27.06.2007./Nr.12 §.9 
80520040716 
80520040715 

40 
Vilgas 
Meža takas 18.10.2005./Nr.784 17.05.2006./Nr.10 §.44 

80520080279 
80520081452 

41 Smiltnieki 18.10.2005./Nr.782 19.07.2006./Nr.15 §.18 80520050445 
42 Raksti II 18.10.2005./Nr.778 15.11.2006./Nr.21 §.26 80520080522 
43 Garupes priedes 18.10.2005./Nr.783 n 80520040939 
44 Blusas 1.zemes gabals 07.05.03/292 15.06.2005./Nr.527 80520040059 
45 Rozes I 1.z.g. 18.10.2005./Nr.781 18.10.2006./Nr.19 §.23 80520040378 
46 Lamsdegumi 2.z.g. 15.11.2005./Nr.837 19.04.2006./Nr.8 §.37 80520030170 
47 Vēji 15.11.2005./Nr.837 19.04.2006./Nr.8 §.36 80520030171 

48 
Priedes - 3 2.z.g.  
(Laumas) 21.09.2005./Nr.710 n 80520080867 



Nr. 
kartē Nosaukums 

Lēmums par DP 
uzsākšanu 

Lēmums par DP 
apstiprināšanu Kadastra Nr. 

49 
Zelmeņi 1.z.g. 
Ziedulejas 1.z.g. 21.09.2005./Nr.708 19.04.2006./Nr.8 §.35 

80520051128 
80520051125 

50 Ievgravas 21.12.2005./Nr.932 19.04.2006./Nr.8 §.41 80520070855 
51 Pērles 21.12.2005./Nr.931 20.12.2006./Nr.22 §.56 80520040659 
52 Avenes 18.01.2006./Nr.2 §.23 19.07.2006./Nr.15 §.20 80520051254 
53 Artiņas 3.z.v. 22.02.2006./Nr.4 §.30 19.07.2006./Nr.15 §.19 80520021717 
54 Lāčumuiža  * 19.09.2007./Nr.18 §.36 80520030486 
55 Meduskalni  * 22.08.2007./Nr.16 §.17 80520020684 
56 Rožmalas  * 18.10.2006./Nr.19 §.23 80520040947 
57 Jaunzīles 19.04.2006./Nr.8 §.46 20.09.2006./Nr.17 §.37 80520050466 
58 Pureņu iela 2A 19.07.2006./Nr.15 §.23 20.06.2007./Nr.11 §.15 80520060772 
59 Pumpuri 20.09.2006./Nr.17 §.34 22.08.2007./Nr.16 §.16 80520070289 
60 Lapsas 20.12.2006./Nr.22 §.53 16.05.2007./Nr.10 §.19 80520080931 
61 Ziedulejas 24.01.2007./Nr.4 §.5 19.09.2007./Nr.18 §.35 80520051126 
62 Vizbuļi 03.04.02/192 12.03.03/135 80520051130 
63 Pilskalni 23.04.03/242 18.05.2005./Nr.433 80520021856 
64 Lapsiņas 03.07.02/412 18.06.03/399 80520080934 
65 Griezes 21.05.03/322 20.04.2005./Nr.347 80520051303 
66 Kauguri 04.06.03/358 17.05.2006./Nr.10 §.43 80520021807 
67 Putni 18.06.03/404 n 80520010009 
68 Ilgas 1. zemes gabals 18.06.03/405 n 80520080641 
69 Ezerputni 18.06.03/402 19.04.2006./Nr.8 §.33 80520010003 
70 Garindriķi 6 20.06.2007./Nr.11 §.21 20.08.2008./Nr.18 §.23 80520080896 
71 Vītoliņi 20.04.2011./Nr.8 §.55 19.12.2012.Nr.23 §.32 80520080684 
72 Dīķīši 21.03.2007./Nr.7 §.26 17.10.2007./Nr.21 §.22 80520080688 
73 Raksti I 16.08.2006./Nr.16 §.26 16.04.2008./Nr.9 §.18 80520080521 
74 Pīlādži 19.06.2013./Nr.12 §.18 18.03.2015.Nr.4 §.38 80520090098 
75 Valentīnas  * 23.05.2012./Nr.10 §.22 80520090122 
76 Kalmju iela 10 18.04.2007./Nr.9 §.25 18.02.2009./Nr.4 §.17 80520051559 

77 
Timotiņi 
Jaunlandavas 21.11.2007./Nr.24 §.24 21.05.2008./Nr.11 §.21 

80520051747 
80520050002 

78 Vēveri 24.01.2007./Nr.4 §.4 21.11.2007./Nr.24 §.22 80520051297 
79 Vīnkalnu iela 7 18.07.2007./Nr.13 §.22 19.11.2008./Nr.23 §.36 80520022027 
80 Ģipteri     80520030449 
81 Gobas 18.12.2013./Nr.26 §.19 14.09.2016.Nr.19§.13 80520030424 
82 Renesanse Atpūtai 17.12.2008./Nr.24 §.31 16.11.2011./Nr.20 §32 80520021617 
83 Zaļās priedes 21.12.2005./Nr.934 23.10.2013./Nr.21 §.46 80520021618 
84 Dzirnezera pludiņš 18.08.2010./Nr.16 §.38   80520021616 
85 Viršu iela 17 18.01.2012./Nr.2 §.11 17.10.2012.Nr.20 §.11 80520021624 
86 Jūriņas 21.08.2013./Nr.17 §.22 21.05.2014.Nr.14 §.18 80520021417 
87 Ziemeļu iela 28 21.10.2009/Nr.21 §.40 18.08.2010.Nr.16 §.36 80520010022 
88 Meldri 25.09.02/536 18.06.03/391 80520070274 
89 Poči 23.05.2012./Nr10 §.10 17.06.2015.Nr.14 §.30 80520040010 

90 Mežgarciems 17.06.2015./Nr.14 §.29 22.06.2016./Nr.12 §.35 

80520081210 
80520081471 
80520081472 
80520081473 
80520081474 

*Informācija pieejama Būvvaldē 
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5. pielikums. MINISTRU KABINETA 30.04.2013. NOTEIKUMU NR. 240 “VISPĀRĪGIE TERITORIJAS 

PLĀNOŠANAS, IZMANTOŠANAS UN APBŪVES NOTEIKUMI” 3. PIELIKUMS “TERITORIJAS 

IZMANTOŠANAS VEIDU KLASIFIKATORS” 

Grupas 
kods 

Teritorijas 
izmantošanas 
veida grupas 
nosaukums 

Veida 
kods 

Teritorijas 
izmantošanas 
veida 
nosaukums 

Teritorijas izmantošanas veida apraksts 

1 2 3 4 5 

1. Apbūvēta teritorija 

11 Dzīvojamā 
apbūve un 
teritorijas 
izmantošana 

11001 Savrupmāju 
apbūve 

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 

11002  
  

Vasarnīcu 
apbūve  

  

Apbūve, ko veido sezonas rakstura apdzīvošanai 
paredzētas individuālas dzīvojamās ēkas otro māju 
statusā, ārpus pastāvīgās dzīvesvietas, ar 
nepieciešamajām palīgbūvēm un labiekārtojumu 

11003 Dārza māju 
apbūve 

Apbūve, ko pārsvarā veido ģimenes dārziņi ar būvēm, 
kas paredzētas sezonas rakstura izmantošanai, tai skaitā 
dzīvošanai 

11004 Viensētu 
apbūve  

Savrupa apbūve lauku teritorijā, ko veido viena vai 
vairākas individuālās dzīvojamās ēkas ar saimniecības 
ēkām un palīgbūvēm, kas nepieciešamas 
mājsaimniecības uzturēšanai vai saimnieciskai darbībai 

11005 Rindu māju 
apbūve  

Dzīvojamā apbūve, ko veido trīs un vairāk lineāri 
bloķētas individuālās dzīvojamās mājas ar 
nepieciešamajām palīgbūvēm un labiekārtojumu 

11006 Daudzdzīvokļu 
māju apbūve 

Dzīvojamā apbūve, ko veido daudzdzīvokļu dzīvojamās 
mājas ar nepieciešamajām palīgbūvēm un 
labiekārtojumu 

11007 Dzīvojamā 
apbūve uz 
ūdens 

Apbūve, ko veido peldbūves, kas pielāgotas mājokļa 
funkcijai vai dzīvojamās ēkas, kas nostiprinātas uz 
pāļiem 

12  
  

Publiskā apbūve 
un teritorijas 
izmantošana 

12001 Biroju ēku 
apbūve  

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 

12002 Tirdzniecības 
vai pakalpojumu 
objektu apbūve 

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 

12003 Tūrisma un 
atpūtas iestāžu 
apbūve 

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, 
ietverot kempingus, laukumus atpūtas 
transportlīdzekļiem un apdzīvojamām autopiekabēm 

12004  
  

Kultūras iestāžu 
apbūve  

  

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, 



Grupas 
kods 

Teritorijas 
izmantošanas 
veida grupas 
nosaukums 

Veida 
kods 

Teritorijas 
izmantošanas 
veida 
nosaukums 

Teritorijas izmantošanas veida apraksts 

citas mākslas, izklaides un atpūtas iestādes un to 
darbības nodrošināšanai nepieciešamie objekti un 
infrastruktūra 

12005  
  

Sporta būvju 
apbūve  

  

Apbūve, ko veido ēkas sporta nodarbībām un sporta 
pasākumiem (piemēram, arēnas, sporta manēžas, sporta 
zāles, slēgtie peldbaseini, segtie sporta laukumi), sporta 
un atpūtas būves (piemēram, sporta laukumi, tai skaitā 
golfa laukumi un laukumi jāšanas sportam, trases ar 
cieto vai mīksto segumu, stadioni, velotreki, atklātie 
peldbaseini, ūdenssporta būves) 

12006 Aizsardzības un 
drošības iestāžu 
apbūve  

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 

12007  
  

Izglītības un 
zinātnes iestāžu 
apbūve  

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 

12008 Veselības 
aizsardzības 
iestāžu apbūve  

Apbūve, ko veido ārstu prakses, slimnīcas un veselības 
centri, sanatorijas, un citi ārstniecības nolūkiem 
paredzēti objekti un tiem nepieciešamā infrastruktūra 

12009 Sociālās aprūpes 
iestāžu apbūve  

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 

12010 Dzīvnieku 
aprūpes iestāžu 
apbūve 

Apbūve, ko veido veterinārmedicīniskās prakses iestādes 
dzīvnieku aprūpei, dzīvnieku viesnīcas un patversmes, 
izņemot lauksaimniecības dzīvnieku vai savvaļas 
dzīvnieku turēšanai vai audzēšanai paredzētas būves 

12011 Reliģisko 
organizāciju ēku 
apbūve 

Apbūve, ko veido jebkuras reliģiskas kopienas kulta 
celtnes, tai skaitā baznīcas, klosteri, kā arī to apbūves 
kompleksā ietvertas reliģijas izglītības iestādes, 
darbinieku dzīvojamās ēkas un sociālo pakalpojumu 
ēkas 

13 Rūpnieciskā 
apbūve un 
teritorijas 
izmantošana 

13001  
  

Vieglās 
rūpniecības 
uzņēmumu 
apbūve 

Tekstilizstrādājumu, apģērbu un ādas izstrādājumu 
ražošanas, pārtikas rūpniecības, mēbeļu ražošanas, 
poligrāfijas, industriālo un tehnoloģisko parku un citu 
vieglās rūpniecības uzņēmumu, kas nerada būtisku 
piesārņojumu, darbības nodrošināšanai nepieciešamā 
apbūve un infrastruktūra 

13002  
  

Smagās 
rūpniecības un 
pirmapstrādes 
uzņēmumu 
apbūve 

Metālapstrādes un mašīnbūves, derīgo izrakteņu 
pārstrādes (ārpus derīgo izrakteņu ieguves vietām), 
gumijas rūpniecības, ādas, koksnes pārstrādes un 
celulozes ražošanas, būvmateriālu un sanitārtehnisko 
iekārtu ražošanas, kā arī ķīmiskās rūpniecības 
uzņēmumu, atkritumu pārstrādes uzņēmumu (ārpus 
atkritumu apglabāšanas poligoniem) un līdzīgu 
uzņēmumu, tai skaitā uzņēmumu, kuru darbība var radīt 
būtisku piesārņojumu, apbūve un infrastruktūra 

13003 Lauksaimniecisk
ās ražošanas 
uzņēmumu 
apbūve 

Lauksaimnieciskās ražošanas, ietverot lauksaimniecības 
servisa uzņēmumu (tai skaitā mehāniskās darbnīcas, 
kaltes, pagrabi, noliktavas, saldētavas, kautuves), un 



Grupas 
kods 

Teritorijas 
izmantošanas 
veida grupas 
nosaukums 

Veida 
kods 

Teritorijas 
izmantošanas 
veida 
nosaukums 

Teritorijas izmantošanas veida apraksts 

līdzīgu darbību nodrošināšanai nepieciešamā apbūve un 
infrastruktūra 

13004 Derīgo 
izrakteņu ieguve 

Derīgo izrakteņu ieguves karjeri, to ierīkošana un 
renovācija, ieguves rūpniecības vai iežu ieguves būves, 
ieguves rūpniecības uzņēmumi, noliktavas un cita derīgo 
izrakteņu ieguves darbības nodrošināšanai nepieciešamā 
apbūve un infrastruktūra 

13005  
  

Atkritumu 
apsaimniekošan
as un pārstrādes 
uzņēmumu 
apbūve 

Atkritumu (tai skaitā sadzīves, ražošanas un bīstamo 
atkritumu) savākšanas, pārkraušanas, šķirošanas, 
uzglabāšanas, reģenerācijas un apglabāšanas vietu 
apbūve 

14  
  

Tehniskā apbūve 
un teritorijas 
izmantošana 

14001 Inženiertehnisk
ā infrastruktūra 

Virszemes, pazemes un zemūdens 
inženierkomunikācijas un inženiertīkli, hidrobūves 
(piemēram, moli un viļņlauži) 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) 

14002 Transporta 
lineārā 
infrastruktūra 

Autoceļi, ielas, dzelzceļš un citas kompleksas transporta 
inženierbūves, tai skaitā tilti, estakādes, tuneļi un citas 
līdzīgas būves, kas veido lineāru transporta 
infrastruktūru 

14003 Transporta 
apkalpojošā 
infrastruktūra 

Ēkas sauszemes, gaisa un ūdens satiksmes pakalpojumu 
nodrošināšanai, tai skaitā dzelzceļa pasažieru stacijas, 
autoostas, lidostas, ostas, garāžas, atsevišķi iekārtotas 
atklātās autostāvvietas, stāvparki, daudzstāvu 
autostāvvietas 

14004 Noliktavu 
apbūve 

Apbūve, ko veido tirdzniecības un noliktavu ēkas, kas 
paredzētas materiālu, vielu un citu preču 
komplektēšanai, iesaiņošanai, pārdošanai, pagaidu 
uzkrāšanai vai uzglabāšanai vairumā (izņemot jebkādu 
preču ražošanu vai pārstrādāšanu un rūpniecības 
uzņēmumu teritorijā esošās noliktavas), kā arī loģistikas 
centri, preču stacijas un līdzīgas ēkas 

14005 Lidostu un ostu 
apbūve 

Apbūve, ko veido lidostu, ostu termināļi un ar tiem 
saistītā infrastruktūra, tai skaitā hidrotehniskās būves, 
piestātnes, navigācijas iekārtas un ierīces lidostā un ostā, 
upju kuģu piestātnes 

14006  
  

Energoapgādes 
uzņēmumu 
apbūve  

  

Enerģijas ražošanas un energoapgādes uzņēmumu 
(piemēram, hidroelektrostacijas, koģenerācijas stacijas, 
vēja elektrostacijas un vēja elektrostaciju parki) apbūve, 
neietverot lineāro inženiertehnisko infrastruktūru 

2.Neapbūvēta teritorija 

21  
  

Mežsaimnieciska 
teritorijas 
izmantošana 

21001  
  

Mežsaimniecisk
a izmantošana 

Meža ilgtspējīgai apsaimniekošanai, izmantošanai, 
aizsardzībai nepieciešamā meža infrastruktūra, ietverot 
rekreācijas objektus, savvaļas dzīvnieku dārzus, malkas 
meža, celulozes meža un lietaskoku, Ziemassvētku eglīšu 
un citu meža produktu audzēšanu un ciršanu 

 21002 Mežs īpaši 
aizsargājamās 
dabas teritorijās 

Meža apsaimniekošana atbilstoši normatīvo aktu 
prasībām īpaši aizsargājamās dabas teritorijās 



Grupas 
kods 

Teritorijas 
izmantošanas 
veida grupas 
nosaukums 

Veida 
kods 

Teritorijas 
izmantošanas 
veida 
nosaukums 

Teritorijas izmantošanas veida apraksts 

22  
  

Lauksaimnieciska 
teritorijas 
izmantošana  

  

22001  
  

Lauksaimniecisk
a izmantošana  

Augkopība, dārzeņkopība, dārzkopība (tai skaitā sakņu 
dārzi un ģimenes dārziņi), lopkopība, lauksaimniecībai 
alternatīvie saimniekošanas veidi (piemēram, sēņu 
audzēšana) un cita lauksaimnieciskā darbība, ietverot 
specializētos lopkopības kompleksus, dārzniecības un 
siltumnīcu kompleksus, kā arī nedzīvojamās ēkas un 
būves lauksaimnieciskās ražošanas nodrošināšanai 

23 Ūdenssaimniecisk
a teritorijas 
izmantošana 

23001 Ūdenssaimnieci
ska izmantošana 

Dabiskas vai mākslīgas izcelsmes ūdens akvatorijas, 
kuras tiek izmantotas zivsaimniecībai, zvejniecībai un 
citiem ūdenssaimniecības veidiem 

24 Publiskā ārtelpa 24001  
  

Labiekārtota 
publiskā ārtelpa  

Labiekārtoti parki (piemēram, atrakciju un atpūtas 
parki), zooloģiskie un botāniskie dārzi, mežaparki, 
kapsētas, dzīvnieku kapsētas, pludmales laukumi, 
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 

24002 Publiskā ārtelpa 
(bez 
labiekārtojuma) 

Dabas teritorijas bez apbūves un labiekārtojuma 
infrastruktūras, piemēram, dabiskas palieņu pļavas, 
pludmales, ūdensmalas 

    24003 Ūdens telpas 
publiskā 
izmantošana  

Ūdens akvatorijas izmantošana publiskiem pasākumiem, 
pakalpojumiem, atpūtai, sportam un to nodrošināšanai 
nepieciešamā infrastruktūra, tai skaitā peldbūves vai uz 
pāļiem stiprinātas būves 
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6. pielikums.  Ceļu un ielu klasifikācija 
 
I. Valsts autoceļi:  
 
Valsts galvenais autoceļš A1 Rīga (Baltezers) - Igaunijas robeža (Ainaži)- ceļa aizsargjosla 100 
m no ceļa ass, ciemu robežās – ceļa zemes nodalījuma zonas robeža; 
 
Valsts reģionālais autoceļš P1 Rīgas robeža (Jaunciems) - Carnikava – Ādaži – ceļa aizsargjosla 
60m no ceļa ass, ciemu robežās – ceļa zemes nodalījuma zonas robeža; 

Valsts vietējais autoceļš V45 Pievedceļš Gaujas tiltam – ceļa aizsargjosla no ceļa ass 30 m, 
ciemu robežās – ceļa zemes nodalījuma zonas robeža. 

II. Pašvaldības ceļi 

    Ceļa kategorija pēc 
Pašvaldības 
ceļu bilances 

Ceļa 
kategorija 
atbilstoši 
VAN1 

vid., min. - max. 
ceļa zemes 

nodalījuma joslas 
platums 

atbilstoši ceļa 
kadastram (m)  

Ceļa 
aizsargjoslas 

platums2  
 (m no ceļa 

ass)  
 

1 A1 - Lilastes dz. pārb. A (savienojošs ceļš) AV 10 30 
2 Pievadceļš Lilastes stacija (V44) A (savienojošs ceļš) AV 10 30 
3 Rutas - Salūts A (savienojošs ceļš) EV 7 30 
4 Ventas - Mucenieki-dz.c. A (savienojošs ceļš) EV 11, 6-16 30 

5 V43 (Siguļi)- Gipteri A-1 A (savienojošs ceļš) EV 6; 4-8 30 
6 Zibeņi - Briljanti A (savienojošs ceļš) BIV 25; 22-31 30 
7 Eimuri 2 - Laveru ez. A (savienojošs ceļš) BIV 10 30 
8 Kalngale - Kalngales stacija (V40) A (savienojošs ceļš) DV 15 30 

9 Garciema dz.c. pārbr. - Ādažu 
muiža 

A (savienojošs ceļš) BIV 22 30 

10 Jaunbrieži - Garupes stac. A (savienojošs ceļš) BIV 7-26 30 
11 Suzes - Lielandži A (savienojošs ceļš) BIV 13-50 30 
12 Pievedceļš Ežu ielai A (savienojošs ceļš) BIV   30 
13 Garciema stacija- Mežciems 

(V41) 
A (savienojošs ceļš) BIV 9-26 30 

            
14 Laivu iela 24- Cēlāji- Otīlijas B (pievadceļš) AIV 10; 6-32 30 
15 Jūraskrasti -Laivu iela 32 B (pievadceļš) AIV 6; 6-32 30 
16 Pievedceļš Laveru sūkņu stac. B (pievadceļš) BIV 16; 13-19 30 
17 Pievedceļš Priedes - 1 B (pievadceļš) BIV 5; 6-32 30 
18 Trēmas - Sildedži B (pievadceļš) AVI 15; 6-32 30 
19 Brūnlauki - Ķīši B (pievadceļš) BIV 11; 6-32 30 

20 C007 - Tauriņi B (pievadceļš) BIV 17; 6-32 30 
21 C007 - meža 260 kv. B (pievadceļš) BIV 23; 6-32 30 
22 C007 - s.Daugavieši B (pievadceļš) BIV 22; 6-32 30 

            
23 V43 - Priedkalni C (pievadceļš) EV 8; 6-32 30 
24 Viršu iela 8 - Malienas iela 9 C (pievadceļš) EV 5; 6-32 30 
25 P1 - s.Kārkli C (pievadceļš) BIV 5; 6-32 30 
26 P1 - Dzenīši C (pievadceļš) EV 10; 6-32 30 

                                                           
130.04.2013.  MK noteikumu “Vispārīgie teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”, 2.pielikums 
2 ārpus ciemu teritorijām; ciemu robežās – ceļa zemes nodalījuma joslas robeža 
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IV. Pašvaldības ielas 

n.p.k.   Ielas  kategorija pēc 
Pašvaldības 
ceļu bilances 

Kategorija 
atbilstoši 
VAN3 

vid./min. - 
max. ielas 

platums 
atbilstoši ielas 

kadastra 
robežām (m)  

min./ vid. 
platums 

starp ielas 
sarkanajām 
līnijām  (m) 

 
Lilaste         

1.  Ziemeļu iela  vietējās nozīmes DIV/EV 8 8-12 
2.  Lilastes iela vietējās nozīmes A6/E5/B3 13 13  

Gauja         
3.  Argona iela vietējās nozīmes EV 5 6-10 
4.  Balto ceriņu iela vietējās nozīmes EV 6 6-10 
5.  Bērzu iela vietējās nozīmes EV 4-8 6-10 
6.  Bora iela vietējās nozīmes EV 2-5 6-10 
7.  Broma iela vietējās nozīmes EV 4-8 8-12 
8.  Candera iela vietējās nozīmes DV/EV 6 6-10 
9.  Dārza iela vietējās nozīmes EV 6 6-10 
10.  Dzirnupes ielas maģistrālās nozīmes DIV 19 19-25 
11.  Fosfora iela vietējās nozīmes EV 6 6-10 
12.  Garezeru iela  vietējās nozīmes AVI 12; 10-20 10-20 
13.  Hēlija iela vietējās nozīmes EV 6 6-10 
14.  Hlora iela vietējās nozīmes EV 5 6-10 
15.  Ieviņa iela vietējās nozīmes EV 5 6-10 
16.  Joda iela vietējās nozīmes EV 6 6-10 
17.  Jūraskrastu iela vietējās nozīmes DV  10 10 
18.  Kalcija iela vietējās nozīmes EV 5 6-10 
19.  Karno iela vietējās nozīmes DV/EV 6 6-10 
20.  Kālija iela vietējās nozīmes EV 6 6-10 
21.  Kriptona iela vietējās nozīmes EV 5 6-10 
22.  Lejas iela vietējās nozīmes EV 3 6-10 
23.  Lilastes iela vietējās nozīmes AVI 9 9-10 
24.  Litija iela vietējās nozīmes EV  5 6-10 
25.  Mazā Lilastes iela vietējās nozīmes EV  8; 4-12 9-15 
26.  Mazā stacijas iela vietējās nozīmes EV  6 6-10 
27.  Mazā vasaras iela vietējās nozīmes EV  6 6-10 
28.  Mazā vidus iela vietējās nozīmes EV  5 6-10 
29.  Metāna iela vietējās nozīmes DV/EV 6 6-10 
30.  Mežmalas iela vietējās nozīmes EV  6 6-10 
31.  Mintāla iela vietējās nozīmes EV  7 7-10 
32.  Nātrija iela vietējās nozīmes EV  6 6-10 
33.  Ņutona iela vietējās nozīmes EV  7 7-10 
34.  Ostvalda iela vietējās nozīmes DV/EV 6 6-10 
35.  Ozona iela vietējās nozīmes EV  6 6-10 
36.  Priedes iela vietējās nozīmes EV  5 6-10 
37.  Priedkalnu iela  vietējās nozīmes EV  14 14 
38.  Radona iela vietējās nozīmes EV  5 6-10 
39.  Saulkrastu iela  vietējās nozīmes AVI 9 9 
40.  Selēna iela vietējās nozīmes EV  6 6-10 

                                                           
3  30.04.2013.  MK noteikumu “Vispārīgie teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”, 2.pielikums 
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n.p.k.   Ielas  kategorija pēc 
Pašvaldības 
ceļu bilances 

Kategorija 
atbilstoši 
VAN3 

vid./min. - 
max. ielas 

platums 
atbilstoši ielas 

kadastra 
robežām (m)  

min./ vid. 
platums 

starp ielas 
sarkanajām 
līnijām  (m) 

41.  Senču iela vietējās nozīmes EV  6; 6-12 6-12 
42.  Serģu iela  vietējās nozīmes DIV 12; 8-17 9-17 
43.  Sēra iela vietējās nozīmes EV  5 i 6-10 
44.  Skautu iela  maģistrālās nozīmes DIV/AVI 10 12-25 
45.  Skābekļa iela vietējās nozīmes EV  6 6-10 
46.  Skultes iela vietējās nozīmes AVI 11 12 
47.  Uzvaras iela  vietējās nozīmes AVI 6; 4-10 9-15 
48.  Valdena iela vietējās nozīmes EV  6 6-10 
49.  Veisa iela vietējās nozīmes EV  6 6-10 
50.  Viršu iela  vietējās nozīmes DIV 11 12  

Carnikava       
 

51.  Atpūtas iela vietējās nozīmes EV 11 12 
52.  Brūkleņu iela  vietējās nozīmes EV 6 6-10 
53.  Ceriņkrūmu iela vietējās nozīmes EV 6 6-10 
54.  Cielaviņu iela vietējās nozīmes EV 7 7-10 
55.  Dārznieku iela  vietējās nozīmes EV 12 12 
56.  Dzenīšu iela vietējās nozīmes EV 6 6-10 
57.  Gaujas iela  vietējās nozīmes EV 9 9-12 
58.  Gobas iela vietējās nozīmes EV 8 8-12 
59.  Griezes iela vietējās nozīmes EV 8; 6-11 9-12 
60.  Grīvas iela vietējās nozīmes EV 7 7 
61.  Jomas iela  vietējās nozīmes EV 9 9 
62.  Jūras iela maģistrālās nozīmes DIV 20; 10-29 12-25 
63.  Klusā iela vietējās nozīmes EV 7 7 
64.  Kuģu iela  vietējās nozīmes EV 10 10 
65.  Laivu iela vietējās nozīmes DIV 10 10 
66.  Lapu iela vietējās nozīmes EV 12 12 
67.  Lašu iela vietējās nozīmes EV 12 12 
68.  Lībiešu iela vietējās nozīmes EV 12 12 
69.  Līču iela vietējās nozīmes EV 8 8 
70.  Mazā kāpu iela vietējās nozīmes EV 8; 4-10 9-12 
71.  Nākotnes iela vietējās nozīmes EV 12 12 
72.  Nēģu iela vietējās nozīmes EV 12 12 
73.  Pļavu iela vietējās nozīmes EV 10; 7-14 10-15 
74.  Poču iela vietējās nozīmes EV 12 12 
75.  Priežmeža iela vietējās nozīmes EV 6; 5-8 6-10 
76.  Pumpuru iela  vietējās nozīmes EV 10 10 
77.  Rīgas iela maģistrālās nozīmes CIII   12-25 
78.  Smilšu iela vietējās nozīmes DV  8 8-12 
79.  Stacijas iela vietējās nozīmes DV  12 12 
80.  Vecgaujas iela vietējās nozīmes EV 12 12 
81.  Vētru iela vietējās nozīmes DIV 14; 13-16 12-25 
82.  Vēju iela vietējās nozīmes EV 12 12 
83.  Zvejnieku iela vietējās nozīmes DV 14 14 
84.  Ziedu iela vietējās nozīmes DV 12; 10-15 10-15 
85.  Ausmas iela vietējās nozīmes EV 6 6-10 
86.  Attekas iela vietējās nozīmes EV 13 13 
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n.p.k.   Ielas  kategorija pēc 
Pašvaldības 
ceļu bilances 

Kategorija 
atbilstoši 
VAN3 

vid./min. - 
max. ielas 

platums 
atbilstoši ielas 

kadastra 
robežām (m)  

min./ vid. 
platums 

starp ielas 
sarkanajām 
līnijām  (m) 

87.  Apiņu iela vietējās nozīmes EV 6 6-10 
88.  Alkšņu iela vietējās nozīmes EV 6 6-10 
89.  Ābeļu iela  vietējās nozīmes EV 7 6-10 
90.  Ceriņu iela vietējās nozīmes EV 6 6-10 
91.  Draudzības iela vietējās nozīmes EV 5 6-10 
92.  Egļu iela vietējās nozīmes EV   9-12 
93.  Ezermalas iela  vietējās nozīmes EV 11 11 
94.  Garā iela vietējās nozīmes EV 12 12 
95.  Graudu iela vietējās nozīmes EV 7 7 
96.  Ievu iela vietējās nozīmes EV 6; 4-8 6-10 
97.  Jasmīnu iela vietējās nozīmes EV 14 14 
98.  Kalmju iela vietējās nozīmes EV 20; 13-26 12-25 
99.  Kāpuru iela vietējās nozīmes EV 9 9 
100. Kļavu iela vietējās nozīmes EV 7 7 
101. Krastmalas iela vietējās nozīmes EV   9-12 
102. Lakstu iela vietējās nozīmes EV 6 6-10 
103. Lazdiņu iela vietējās nozīmes EV 5 6-10 
104. Liepu iela vietējās nozīmes DV 12 12 
105. Līņu iela  vietējās nozīmes EV 6 6-10 
106. Lucīšu iela vietējās nozīmes EV 6 6-10 
107. Mazā Gaujas iela vietējās nozīmes DV 13 13 
108. Mazā Jasmīnu iela vietējās nozīmes EV 6 6-10 
109. Mazā krasta iela vietējās nozīmes EV 6 6-10 
110. Mazā Lašu iela vietējās nozīmes DV 6 6-10 
111. Mazā Nēģu iela vietējās nozīmes EV 5 6-10 
112. Mazā Ozolu iela vietējās nozīmes EV 6 6-10 
113. Mazā pļavu iela  vietējās nozīmes EV 6 6-10 
114. Mazā Robežu iela vietējās nozīmes DV 10 10 
115. Mežrožu iela vietējās nozīmes EV 6 6-10 
116. Mērnieku iela vietējās nozīmes EV 6 6-10 
117. Neļķu iela vietējās nozīmes EV 14; 10-21 14 
118. Ojāra Vācieša iela maģistrālās nozīmes CIII 10 10 
119. Ozolu iela vietējās nozīmes EV 7; 5-10 10-12 
120. Plūmju iela vietējās nozīmes EV 10 10-12 
121. Rožu iela vietējās nozīmes EV 12 12 
122. Rūpnieku iela vietējās nozīmes DV 15 15 
123. Sapņu iela vietējās nozīmes DV 8 8 
124. Saulrietu iela vietējās nozīmes EV 7; 5-9 6-10 
125. Sautiņu iela vietējās nozīmes EV 12 12 
126. Straumes iela vietējās nozīmes EV 8 8-12 
127. Šosejas iela vietējās nozīmes EV 4 6-10 
128. Tulpju iela vietējās nozīmes EV 10 10 
129. Vecupes iela vietējās nozīmes EV 10; 6-15 10-12 
130. Vidus iela vietējās nozīmes EV 6 6-10 
131. Vimbu iela vietējās nozīmes EV 6 6-10 
132. Ziediņu iela vietējās nozīmes EV 6 6-10 
133. Zušu iela maģistrālās nozīmes DIV 25 25 
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n.p.k.   Ielas  kategorija pēc 
Pašvaldības 
ceļu bilances 

Kategorija 
atbilstoši 
VAN3 

vid./min. - 
max. ielas 

platums 
atbilstoši ielas 

kadastra 
robežām (m)  

min./ vid. 
platums 

starp ielas 
sarkanajām 
līnijām  (m) 

 
Garupe         

134. Birzes iela vietējās nozīmes EV 10; 3-19 10-20 
135. Garupes iela (V42) maģistrālās nozīmes  DIV 20; 12-32 19-25 
136. Medus iela vietējās nozīmes EV 6 6-10 
137. Jānīšu iela vietējās nozīmes EV 13 12 
138. Pūpolu iela vietējās nozīmes EV 12; 7-19 8-15 
139. Pureņu iela vietējās nozīmes DV 14 14 
140. Vētru iela vietējās nozīmes AV 10 10  

Kalngale vietējās nozīmes       
141. Baložu iela vietējās nozīmes EV 12 12 
142. Baltirbju iela vietējās nozīmes EV 8 8-12 
143. Bezdelīgu iela vietējās nozīmes EV ~6 6-10 
144. Cīruļu iela maģistrālās nozīmes  DIV 13 13 
145. Dzeguzes iela vietējās nozīmes DV 7; 6-14 7 
146. Dzeņu iela vietējās nozīmes EV 8; 6-14 8 
147. Dzērvju iela vietējās nozīmes EV 11; 9-17 12 
148. Dzilnīšu iela vietējās nozīmes EV 6 6-10 
149. Ērgļu iela maģistrālās nozīmes  DIV 12-33 12-25 
150. Grifu iela vietējās nozīmes EV 6 6-10 
151. Gulbju iela vietējās nozīmes EV 11 11 
152. Klijānu iela vietējās nozīmes EV 7 7-12 
153. Kraukļu iela vietējās nozīmes EV 6 6-10 
154. Ķīvīšu iela vietējās nozīmes EV 12 12 
155. Lakstīgalu iela vietējās nozīmes EV 15; 6-23 15 
156. Medņu iela vietējās nozīmes EV 7; 4-10 6-10 
157. Mežirbju iela vietējās nozīmes EV 6 6-10 
158. Paipalu iela vietējās nozīmes EV 7 7-10 
159. Pūces iela vietējās nozīmes EV 7 7-10 
160. Rubeņu iela vietējās nozīmes EV 13 13 
161. Sīgu iela vietējās nozīmes EV 4 6 
162. Sīļu iela vietējās nozīmes EV 15 15 
163. Sloku iela vietējās nozīmes DV/EV/BIV 7; 5-14 7 
164. Sniedzes iela vietējās nozīmes DV  9; 6-12 9 
165. Sniedzes iela vietējās nozīmes DV 11; 3-17 12 
166. Stārķu iela vietējās nozīmes EV 6 6-10 
167. Stērstu iela vietējās nozīmes EV 10; 7-14 8-15 
168. Strazdu iela vietējās nozīmes EV 6 6-10 
169. Svilpju iela vietējās nozīmes EV 5 6-10 
170. Svirlīšu iela vietējās nozīmes EV 8 8-10 
171. Ūbeļu iela  vietējās nozīmes DV 11; 4-19 12 
172. Vanagu iela   vietējās nozīmes EV 15; 13-29 15 
173. Vanagu iela(atp.bāzes 

terit.) 
vietējās nozīmes EV 7 7-10 

174. Vālodzes iela vietējās nozīmes EV 9 9; 7-15 
175. Vārnu iela vietējās nozīmes EV 7 7-10 
176. Vētrasputnu iela vietējās nozīmes EV 6 6-10 
177. Zīlīšu iela maģistrālās nozīmes  DIV 12 12 
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n.p.k.   Ielas  kategorija pēc 
Pašvaldības 
ceļu bilances 

Kategorija 
atbilstoši 
VAN3 

vid./min. - 
max. ielas 

platums 
atbilstoši ielas 

kadastra 
robežām (m)  

min./ vid. 
platums 

starp ielas 
sarkanajām 
līnijām  (m) 

178. Zvirbuļu iela vietējās nozīmes EV 8 8-12 
179. Žagatu iela vietējās nozīmes EV 9 10 
180. Žubītes iela vietējās nozīmes EV 19 19  

Garciems         
181. Aizvēju iela  vietējās nozīmes EV   6-10 
182. Aļņu iela vietējās nozīmes EV 6 6-10 
183. Āpšu iela vietējās nozīmes DV 9 10 
184. Aveņu iela vietējās nozīmes EV 7 7-10 
185. Ābolu iela vietējās nozīmes EV 6 6-10 
186. Briežu iela vietējās nozīmes EV 5 6-10 
187. Cantra iela  vietējās nozīmes EV 6 6-10 
188. Caunu iela vietējās nozīmes EV 5 6-10 
189. Delfīnu iela vietējās nozīmes EV 8 8-12 
190. Ežu iela vietējās nozīmes EV 6 6-10 
191. Jaunā iela vietējās nozīmes EV 7 7-10 
192. Kameņu iela vietējās nozīmes EV 6 6-10 
193. Kastaņu iela vietējās nozīmes EV 6 6-10 
194. Klajuma iela vietējās nozīmes EV 15; 11-17 11-17 
195. Laipu iela vietējās nozīmes EV 6; 11-17 6-17 
196. Langas iela vietējās nozīmes EV 7; 5-10 6-10 
197. Lapsu iela vietējās nozīmes EV 5 6-10 
198. Lāču iela vietējās nozīmes EV 5 6-10 
199. Lūšu iela vietējās nozīmes EV 5 6-10 
200. Mazā ceriņu iela vietējās nozīmes EV 6 6-10 
201. Mazā dārza iela vietējās nozīmes EV 6 6-10 
202. Mazā ķiršu iela vietējās nozīmes EV 5 6-10 
203. Mežciema iela maģistrālās nozīmes DIV 15; 10-21 10-21 
204. Paegļu iela vietējās nozīmes EV 6 6-10 
205. Puķu iela vietējās nozīmes DV 7 7-10 
206. Rakstu iela vietējās nozīmes EV 7 7-10 
207. Roņu iela vietējās nozīmes EV 6 6-10 
208. Skudru iela vietējās nozīmes EV 6 6-10 
209. Stirnu iela vietējās nozīmes EV 6 6-10 
210. Sumbru iela vietējās nozīmes EV 6 6-10 
211. Torņa iela vietējās nozīmes EV 12 12 
212. Vaboļu iela vietējās nozīmes EV 7 7-10 
213. Vaļu iela vietējās nozīmes EV 6 6-10 
214. Vāveru iela vietējās nozīmes EV 7; 5-10 6-10 
215. Zaķu iela vietējās nozīmes EV 6 6-10 
216. Zemeņu iela vietējās nozīmes EV 7 7-10 
217. Kalnu iela vietējās nozīmes EV 10; 6-15 6-15 
218. Kanāla iela vietējās nozīmes EV 10 10 
219. Kāpu iela vietējās nozīmes EV 9 9 
220. Krasta iela vietējās nozīmes EV 8 8-12 
221. Kraujas iela vietējās nozīmes EV 5 6-10 
222. Leņķu iela vietējās nozīmes EV 8; 4-11 8-12 
223. Mazā smilšu iela vietējās nozīmes EV 9 9-12 
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n.p.k.   Ielas  kategorija pēc 
Pašvaldības 
ceļu bilances 

Kategorija 
atbilstoši 
VAN3 

vid./min. - 
max. ielas 

platums 
atbilstoši ielas 

kadastra 
robežām (m)  

min./ vid. 
platums 

starp ielas 
sarkanajām 
līnijām  (m) 

224. Meža iela vietējās nozīmes EV 10 10 
225. Nogāzes iela vietējās nozīmes EV 8 8-12 
226. Pakalnes iela vietējās nozīmes EV 10 10-15 
227. Palejas iela vietējās nozīmes EV 8 8-12 
228. Parka iela vietējās nozīmes EV 11 12 
229. Pļaviņu iela vietējās nozīmes EV 8 8-12 
230. Poldera iela vietējās nozīmes EV 25 25 
231. Priežu iela vietējās nozīmes EV 10 10 
232. Robežu iela vietējās nozīmes EV 8 8-12 
233. Saules iela vietējās nozīmes EV 7; 5-10 6-10 
234. Sauleskrasta iela vietējās nozīmes EV 5 6-10 
235. Sporta iela vietējās nozīmes EV 7 7-10 
236. Upes iela vietējās nozīmes EV 7 7-10 
237. Vasaras iela vietējās nozīmes EV 20 20  

Siguļi         
238. Dzirnupes iela (V43) maģistrālās nozīmes DIV 15-25 15-25 
239. Akāciju vietējās nozīmes EV 10 10 
240. Augļu vietējās nozīmes EV 8 8-12 
241. Kadiku vietējās nozīmes EV 8 8-12 
242. Krastiņu vietējās nozīmes EV 6 6-10 
243. Lapiņu vietējās nozīmes EV 6 6-10 
244. Lazdu vietējās nozīmes EV 9 10 
245. Mazā vēju vietējās nozīmes EV 8 8-12 
246. Mazā zemeņu vietējās nozīmes EV 7 8-12 
247. Ozoliņu vietējās nozīmes EV 9 10 
248. Papardes vietējās nozīmes EV 8 8-10 
249. Peldu vietējās nozīmes EV 8 8-10 
250. Pīlādžu vietējās nozīmes EV 9 10-12 
251. Rasas vietējās nozīmes EV 10 10-12 
252. Riekstu vietējās nozīmes EV 7 7-10 
253. Rozīšu vietējās nozīmes EV 8 8-12 
254. Saulgriežu vietējās nozīmes EV 8 8-12 
255. Smiltāju vietējās nozīmes EV 6 6-10 
256. Tauriņu vietējās nozīmes EV 8 8-12 
257. Zaļā vietējās nozīmes EV 4 6-10 

 

* Nosakot nepieciešamos brīvtelpas un satiksmes telpas parametrus vadās pēc LVS 190-2 
prasībām. Ielu platumiem starp ielu sarkanajām līnijām ir informatīvs raksturs; precizē  ielu 
rekonstrukciju projektu, esošu apbūves teritoriju pārplānošanas un/vai pārbūves ietvaros.  
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8.pielikumus. Teritorijas plānojuma grafiskajā daļā attēloto aizsargjoslu  saraksts 
 

Aizsargjoslas veids/nosaukums Aizsargjoslas un to platums, kas  attēlotas TP, 
atbilstoši TP  grafiskās daļas  M1: 10 000 

noteiktībai 
 

1. Vides un dabas resursu aizsardzības 
aizsargjoslas: 

 

1.1. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča 
piekrastes aizsargjosla:  

 

krasta kāpu aizsargjosla 300m no piekrastes veģetācijas vai līdz 
ciema robežai (Garciems) 

1.1.1. jūras aizsargjosla, kas aptver 
pludmali un zemūdens šelfa daļu 
no vienlaidu dabiskās sauszemes 
veģetācijas sākuma līdz 10 metru 
izobatai; 

 
Atbilstoši aprakstam, ~ 1km  

1.1.2. ierobežotas saimnieciskās 
darbības josla līdz 5 kilometru 
platumā, kas tiek noteikta, 
ņemot vērā dabiskos apstākļus. 

Atbilstoši spēkā esošajam teritorijas 
plānojumam – līdz dzelzceļa līnijai 

1.2. virszemes ūdensobjektu aizsargjoslas:  
 Gauja – 500m, ciema robežās –  atbilstoši 10 % 

applūstošās teritorijas robežai 
Langa -  10 m   

 Dzirnezers -20m  un ietverot 10% applūstošās 
teritorijas robežu (kur tā iziet ārpus 20m) 

 Umis -100m 
 Dienvidu un Vidējam Garezeram - 50m, ziemeļu 

Garezeram 10m 
 Pulksteņezers -  10m 
 Laveru ezers – 10 m  

1.3. aizsargjoslas (aizsardzības zonas) ap 
kultūras pieminekļiem:  

 

 Baltgalvju Upurkalni – kulta vieta (v.a.nr. 2088)  - 
500m (vietējās nozīmes arheoloģijas piemineklis) 

 Carnikavas luterāņu baznīca (v.a.nr.8694) – 500m 
(vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis) 
 

1.4. aizsargjoslas ap ūdens ņemšanas 
vietām 
 

Atbilstoši  SIA “Carnikavas Komunālserviss” 
aktuālajiem datiem par katra konkrētā urbuma 
individuālajiem aizsargjoslu aprēķinu:  
 STINGRĀ REŽĪMA: 
Nr. 12635 (Kalngale) – 10m 
Nr. 12915 (Siguļi)– 10m 
Nr.8747 (Lilaste)– 30m 
Nr.13067 (Garciems) – 10m 
Nr.13787 (Mežgarciems) – 30m 
Nr.7074, 7167, 7086, 7085 (ūdensgūtne Carnikavā) 
– 100m 
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BAKTEREOLOĢISKĀ režīma: 
Nr. 7074, 7167 (Carnikava) – 100m 
Nr. 8747 (Lilaste) – 55m 
ĶĪMISKĀ aizsargjosla  
Nr. 12635 (Kalngale) – 280m 
Nr. 12915 (Siguļi) – 92m 
Nr.8747 (Lilaste) – 396m 
Nr.13067 (Garciems) – 206m 
Nr.13787 (Mežgarciems) – 62m  
Nr.7074, 7167, 7086, 7085 (ūdensgūtne Carnikavā) 
– nav rādiusu, bet specifiska formula, platība 
61,7ha,  
 

1.5. mežu aizsargjoslas ap pilsētām; Atbilstoši līdzšinējā spēkā esošajam TP  - mežu 
kvartāli  teritorijas daļā starp Rīgas pilsētas robežu 
un Kalngales apdzīvoto vietu.  

1.6. aizsargjoslas ap purviem.  20 m ap Serģu purvu 
 

2. Ekspluatācijas aizsargjoslas:   
2.1. aizsargjoslas gar ielām, autoceļiem un 

dzelzceļiem 
 

 
2.1.1. ielu sarkanās līnijas Atbilstoši ADTI sistēmas datos reģistrētajām ielu 

sarkanajām līnijām 
2.1.2. gar autoceļiem Ārpus ciemu robežām:  

- valsts galvenajiem autoceļiem (A1 Rīga- Ainaži)– 
100m no ceļa ass, 
- valsts reģionālajam autoceļam (P1 Jaunciems-
Carnikava-Adaži) – 60 m no ceļa ass 
Valsts vietējam autoceļam V45 -  piecedceļš Gaujas 
tiltam un  
 pašvaldības ceļiem - 30 m no ceļa ass 

2.1.3. aizsargjosla gar dzelzceļu Ciemu robežās - 50m no malējās sliedes uz katru 
pusi, ārpus ciemiem - 100m no malējā sliedes uz 
katru pusi, t.sk. ne mazāk kā dzelzceļa zemes 
nodalījuma joslas robeža 

2.2. aizsargjoslas gar elektronisko sakaru 
tīkliem un stacionārajiem 
radiomonitoringa punktiem; 

Neattēlo; ievēro nosacījumus atbilstoši Aizsargjoslu 
likumā noteiktajam 

2.3. aizsargjoslas ap valsts meteoroloģisko 
un hidroloģisko novērojumu stacijām 
un hidrometriskajiem posteņiem un ap 
citiem stacionāriem valsts nozīmes 
monitoringa punktiem un posteņiem; 

Neattēlo; grafiskajā daļa atspoguļoti  objekti 
atbilstošo LVĢMA aktuālajai info .  
Ievēro nosacījumu atbilstoši Aizsargjoslu likumā 
noteiktajam 

2.4. aizsargjoslas gar elektriskajiem 
tīkliem; 

110 kV — 7 metru attālumā no malējiem vadiem uz 
ārpusi no līnijas  ciemos 
110 kV— 35 metru (mežu teritorijās) attālumā no 
malējiem vadiem uz ārpusi no līnijas ārpus ciemiem 

2.5. aizsargjoslas gar siltumtīkliem; Neattēlo; ievēro nosacījumus atbilstoši Aizsargjoslu 
likumam 

2.6. aizsargjoslas ap meliorācijas būvēm 
un ierīcēm; 

Ap polderu sūkņu stacijām – 20 m  
Aizsargdambjiem– 10m 
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Ap regulētām ūdensnotekām– 10 m 
 

2.7. aizsargjoslas gar ūdensvadu un 
kanalizācijas tīkliem; 

Neattēlo; Ievēro nosacījumus atbilstoši Aizsargjoslu 
likumam 

2.8. aizsargjoslas ap ģeodēziskā tīkla 
punktiem; 

Neattēlo; 
Ievēro nosacījumus atbilstoši Aizsargjoslu likumam.  
Carnikavas novadā nav valsts nozīmes  ģeodēziskā 
tīkla  p-tu 

2.9. aizsargjoslas ap gāzesvadiem, 
gāzapgādes iekārtām un būvēm, 
gāzes noliktavām un krātuvēm; 

Neattēlo; Ievēro nosacījumus atbilstoši Aizsargjoslu 
likumam 

2.10. aizsargjoslas ap pazemes 
ūdeņu valsts nozīmes monitoringa 
posteņiem un dziļurbumiem; 

Atbilstošo LVĢMI aktuālajai info 

3. Sanitārās aizsargjoslas:   
- ap kapsētām  300m 
- ap NAI  Kalngales NAI  - 100m 

Carnikavas NAI  - 200m 
Lilastes NAI – 100m 
Siguļos  - 50m  
 

4. Drošības aizsargjoslas:  
gar dzelzceļu  Ciemos- 25m, ārpus  ciemiem  - 50m uz katru pusi 

no malējās  
sliedes,  t.sk. ne mazāk kā dzelzceļa zemes 
nodalījuma joslas robeža 
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